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1. Bevezetés 
 
A vasúti forgalom operatív irányítását a forgalmi szolgálattevők 
végzik: fogadják és indítják a vonatokat, ellátják az állomások 
forgalomszervezési teendőit. Ugyancsak a forgalmi szolgálattevők 
feladata a szomszédos állomások közötti forgalom szabályozása. A 
forgalmi szolgálattevők tevékenységi körét, feladatait (mintegy 
algoritmusként) a mindenkor érvényes utasítások, végrehajtási 
utasítások, határozmányok, szabályzatok írják elő. A konkrét 
munkafeladatokat a menetrend, illetve az aktuális forgalom igényei 
határozzák meg. 
 
A forgalmi szolgálattevők alapvető munkaeszközei a jelző- és 
biztosítóberendezések. A vasúti jelző- és biztosítóberendezések, 
melyek a forgalom biztonságosabb és rugalmasabb lebonyolítását 
szolgálják, az évtizedek alatt jelentős fejlődést értek el. A fővonalak 
állomásain ma már általános a jelfogófüggéses biztosítóberendezések 
alkalmazása. E berendezések a váltók villamos állítása, a vágányok és 
váltók sínáramkörös foglaltság ellenőrzése, a sorompók önműködő 
vezérlése és a fényjelzők alkalmazása folytán egyrészt gépi úton 
garantálják a legfontosabb biztonsági feltételek teljesítését, másrészt a 
gépesítésnek köszönhetően lényegesen lerövidítik a vágányút 
beállítási és oldási időket. Ma már napirenden van az elektronikus 
állomási biztosítóberendezések bevezetése, amelyek kiegészítő 
szolgáltatásaikkal tovább fokozzák a biztonságot, illetve a forgalmi 
szolgálattevők részére lehetővé teszik a még kényelmesebb 
munkavégzést. 
 
A forgalmi szolgálattevők munkájuk végzése során elsősorban a saját 
állomásuk érdekeit tartják szem előtt. A hagyományos technológia 
mellett a teljes vonal forgalmi helyzetéről nincs áttekintésük, ezért 
nincsenek is abban a helyzetben, hogy optimálisan szervezzék meg a 
vonal forgalmát. A nagy forgalmú fővonalakon szükség van tehát egy 
magasabb irányítási szintre, melynek feladata éppen az egyes 
állomások munkájának összehangolása. 
 
Az állomási forgalmi szolgálattevők munkájának összehangolása 
legegyszerűbben a menetirányítói, vagy más szóhasználattal élve az 
üzemirányítói szolgálat megszervezésével oldható meg. A 
menetirányítók a hagyományosnak tekinthető technikai feltételek 
esetén távközlő összeköttetések útján állnak kapcsolatban a forgalmi 
szolgálattevőkkel: jelentéseket kapnak a forgalmi helyzetről (a 
vonatok érkezéséről és indulásáról), illetve rendelkezéseket adnak a 
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A rendszer logikai felépítése a 2.1. ábra alapján követhető. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. ábra 
 
A megkövetelt biztonságot a safety-bag módszer alkalmazásával 
garantálják. E módszer során a kiszámított állapot eseményt először az 
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egyik csatornában ( az ábrán A-val jelölt logikai csatorna ) értékelik, 
majd ezt az eredményt a másik ( B-jelű biztonsági ) csatornában eltérő 
módszer ( más program ) szerint ellenőrzik. 
Ha az állapot változást kiváltó esemény a logikai és ellenőrző 
csatornában azonos kimeneti eredményt ad, akkor a két csatorna ezt  
külön-külön saját kimenetére adja. Ezután egy hardware ellenőrző 
áramkörön keresztül jut a külsőtéri elemekhez. 
A két csatorna lazán csatolt azonos háromból kettő redundáns 
hardware.  
Az A csatornán a számítás CHILL ( CCITT High Level Language ) 
nyelven, míg a B csatornán PAMELA ( Pattern Matching 
Expertsystem Language ) programnyelven kerül végrehajtásra.  
A távvezérlő funkciót az Elektra egy un. RZÜ ( Rechnergestützte 
Zugüberwachung ) rendszerrel valós1tja meg. A Wien-Leobersdorf 
vonalon kiépített vezérlő rendszer sematikus ábrája a 2.2. ábrán 
látható.  
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Az ábrán használt jelölések szerint a BOS1 és BOS2 a távvezérlő 
állomások, míg az ST1..ST8 jelzéssel a vezérelt állomások vannak 
azonosítva. Személyzet az ST2 és ST7 állomásokon teljesít 
szolgálatot. Az EBO jelentése: Egységes kezelői felület  
( Einheintliche Oberbedienung Fleche ). A rendszer 
vonatbefolyásolóval van kiegészítve, ennek jele LZB ( Linien Zug 
Beeinflussung ). 
 
Megemlítem, hogy az ELEKTRA berendezés adatátviteli 
rendszerének és Magyarországon való alkalmazhatóságának 
munkálataiban a HTA ( Hungarian Transport Automation Ltd ) 
megbízásából hat hónapig Ausztriában dolgoztam. 
 
  
b) A Siemens ELS rendszere [43] 
 
A teljesen elektronikus biztosítóberendezési és távvezérlő rendszert a 
Siemens a Német Szövetségi Vasutak (DBB Deutsche Bundes Bahn ) 
megrendelésére fejlesztette ki az 1980-as években.  
A moduláris felépítésű biztosító berendezés ( ESTW Elektronischer 
Stellwerk ) a SIMIS fail-safe mikroszámítógép családjára épül. A 
tervezés során nagy súlyt fektettek a már biztonság-igazolt 
szabványosított hardware elemek felhasználására. 
Szabványosított illesztő felületeket használnak a különböző 
alrendszerek vezérlésére ( KÖFE, KÖFI, LZB, stb ). 
 
Az ELS körzeti ( területi ) számítógépek elvén alapul. Az állomásokat 
azok topográfiája ( vágányhálózata ) alapján lehetőség szerint azonos 
számú elemet tartalmazó állító körzetekre bontja. Ezáltal a 
vágányhálózati redundancia érvényesül a az ELS rendszerben is, ami a 
megbízhatóság felé viszi a komlex rendszert. Ezt az elvet a 2.3. ábra 
mutatja. 

 
 Az ELS rendszer építőelemei a SIMIS-C ( I8085 processzorral ), a 
SIMIS 3116 és SIMIS 3216 ( I80186 processzorral ) valamint a 
SIMIS-E modul. Az egyes modulok kettőből kettő ( 2V2 ) vagy 
háromból kettő ( 3V2 ) redundáns hardware rendszereket alkotnak. 
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2.3.ábra 
 

 
Az ELS strukturálisan négy számítógép rendszerre osztható: 
- kezelő munkahelyi számítógép ( BPR  ) 
- kezelő és megjelenítő számítógép ( BAR )   
- beviteli, ellenőrző és értelmező számítógép ( EKIR ) 
- körzeti vezérlő számítógép ( BSTR ).   
 
Az ismertetett elemekből tetszőlegesen nagy biztosítóberendezési és 
távvezérlő rendszer felépíthető moduláris módszer szerint. Az egyes 
modulok kapcsolódási struktúrája a 2.3. ábra alapján képzelhető el. 
 
Az ábra alapján belátható, ahhoz hogy egy kimeneti objektum 
állapotváltozása végbemenjen, négy feltétel együttes pozitív döntése 
szükséges. Ezen elv következetes alkalmazása az összes kimeneti 
eszközre szolgáltatja a megkívánt biztonságos működtetést. 
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d) A SASIB forgalomirányító rendszere [17]. 
 

Rómában két metró vonal üzemel, a régebbi 'A' és az újabb 'B' vonal. 
A város a közlekedési problémák enyhítése érdekében elhatározta, 
hogy a régebbi vonalat kibővíti, és korszerűsíti. A pályaépítési 
munkálatok 1996-ban fejeződtek be. Így a 2.7. ábrán bemutatott  
bővített vonal jött létre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. ábra 
 

Ennek a 23 állomásból álló nagy forgalmú vonalnak új, számítógéppel 
vezérelt forgalomirányító és felügyelő rendszert terveztek kialakítani. 
A munkák fővállalkozója a Bolognai székhelyű Sasib Railway Co. 
lett. A cég a nagyvasúti üzemben már jól bevált rendszerterv alapján 
egy többszintű és többszámítógépes rendszert fejlesztett ki a forgalom 
vezérlésére és az üzemvitellel kapcsolatos feladatok kiszolgálására. A 
szerteágazó és bonyolult munkákat rövid határidővel kellett elvégezni, 
hogy a teljes üzem 1997-ben megindulhasson.  
 
A forgalom összes műszaki információi egy vezérlő - 
forgalomirányító központba futnak be. Itt egy hatalmas panoráma 
tábla szolgál a telepített elemek ( váltók, jelzők, vágányszakaszok, 
áramellátás, biztonsági berendezések ) mindenkori helyzetének, 
valamint a vonatok mozgásának áttekintő visszajelentésére. Ez a tábla 
hasonló a budapesti Metro észak-déli vonalát vezérlő rendszer BKV 
Forgalomirányító Központjában  a Névtelen utcában ( Kálvin tér 
mögött ) üzemelő táblájához. A táblának egy-egy szakaszához egy 
állomás és egy önálló számítógép ( Micro di Stazione ) tartozik. Ez a 
23 számítógép, a hierarchikus rendszer legalsó szintjét adja. 
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3. Forgalomirányító struktúrák 
 
A forgalomirányító struktúrák tekintetében meg kell különböztetni az 
üzemviteli, illetve a műszaki struktúrát, bár a kettő szorosan 
kapcsolódik egymáshoz és fő vonásaiban gyakran sok hasonlóságot 
mutat. 
 
A MÁV gyakorlatában általános, hogy a forgalom operatív 
szabályozását a szakaszirányítók végzik, akik egy-egy vonalszakasz 
forgalmáért felelősek. Ennek az üzemviteli struktúrának műszaki 
tekintetben a vonali rendszerek felelnek meg, amelynél a parancsok 
kiadása, illetve a visszajelentõ állapotinformációk gyűjtése a 
központból kiinduló és a vonali állomásokon leágazó összeköttetésen 
át történik. Korábban az ilyen összeköttetésekre fizikailag is 
elkülönített érpárok vagy érnégyesek szolgáltak. Ezeknél a 
megoldásoknál jellemző, hogy egyszerre csak egy állomás állhat 
kapcsolatban a központtal, a parancsok kiadása, illetve az állomások 
lekérdezése állomásonként sorban egymásután történik. Maga a 
lekérdezés történhet állapotváltozáshoz rendelten, vagy ciklikusan. 
Állapotváltozáshoz rendelt lekérdezés esetén az aktuális állomás az e 
célra meghatározott távirattal (ha a vonal éppen nem foglalt) engedélyt 
kér a központtól, hogy a visszajelentő táviratokkal az új állapot 
információkat továbbíthassa, majd a központtól kapott engedély 
alapján a visszajelentõ táviratokkal az információkat továbbítja. 
Ciklikus lekérdezés esetén a központ az állomási információkat (az 
állapot változásoktól függetlenül) sorban egymás után kérdezi le. 
Üzemviteli megfontolásokból mindkét adatgyűjtési változatnál  
alapelv, hogy az információk legkésõbb 5 mp elteltével jussanak be a 
központba. Ez a feltétele, hogy a szakaszirányító a folyamatokat 
pontosan tudja követni. 
 
Nagyobb rendszereknél, illetve nagyobb információ forgalmú 
állomások esetén, vagy egyéb műszaki megfontolásból gyakran 
előfordul, hogy az üzemileg �vonalas� irányító rendszert mûszakilag 
pont-pont összeköttetéssel oldják meg. Ez azt jelenti, hogy a 
központban minden irányított állomáshoz külön adó-vevő egység 
tartozik, tehát az állomásokról egyidejűleg, párhuzamosan gyűjthetők 
az információk. Ez nem jelenti minden esetben a fizikai 
összeköttetések számának növekedését, pl. egy korábban elterjedt 
megoldás szerint a feladat megoldható a váltakozó áramú 
távírócsatornák felhasználásával. További műszaki lehetőség az 
üzemileg egy vonalszakaszhoz tartozó állomások két vagy több 
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adatátviteli körzetbe való felfűzése (az elektrotechnikából ismert 
vegyes kapcsoláshoz hasonlóan). 
 
A távvezérlő berendezések alkalmazásának egy másik alapvető 
változatát jelentik a csomóponti rendszerek. Üzemviteli szempontból 
ez azt jelenti, hogy egy nagy csomópont több pályaudvara a közöttük 
lévő vonalhálózattal együtt egyetlen központ irányítása alá kerül. 
Adatátviteli szempontból a csomóponti rendszerek információ 
forgalmát célszerû pont-pont összeköttetésekkel megoldani, de a 
meglévő vagy létesülő távközlési összeköttetések alapján gyűrűs 
felfűzős rendszer is kedvező lehet. 
 
További jellegzetes távvezérlő megoldási mód a szatellit rendszer, ami 
üzemviteli szempontból azt jelenti, hogy egy nagy állomáshoz a 
körzetében levõ kisebb állomást, vagy pl. pályaelágazást 
hozzákapcsolják. Ez a struktúra a kis- és középállomási távvezérlõ 
rendszerek tekintetében is figyelemre méltó, mert a legegyszerűbben 
és leghatékonyabban ez valósítható meg. 
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4. Kis- és középállomási távvezérlők kialakítása 
 
4.1 A távvezérlő feladatai 
 
A biztosítóberendezéseket számos külső- és belsőtéri elem alkotja. 
Ezek hagyományos rendszerben egy állomáson, illetve annak 
körzetében vannak telepítve. Az egyes állomások egymással 
adatátviteli csatornákon keresztül kommunikálva valósítják meg az 
összehangolt forgalom által támasztott követelményeket. Ílymódon az 
állomások között forgalmi, üzemviteli információk áramolnak. Ezen 
információk cseréje nem igényli a biztonsági adatátviteli rendszerek 
alkalmazását. A legújabb számítógépes elektronikus 
biztosítóberendezések integrált (több állomásra kiterjedő) 
biztosítóberendezései már használnak hiba tűrő (fault-tolerant vagy 
fail-safe) átviteli csatornákat. A hagyományos elektromechanikai, 
vagy lokális elektronikus biztosítóberendezés sémáját az 4.1. ábra 
szemlélteti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. ábra 
 
Az állomási távvezérlés igényét egy racionalizálási tendencia vetette 
fel. Eszerint egy kevés váltóval, kevés jelzővel és kis forgalommal 
üzemelő állomáson a forgalmi személyzet fenntartása nem 
gazdaságos. A meglévő lokális biztosítóberendezés a legközelebbi 
személyzettel működő állomásról távirányítható. Ennek a rendszernek 
a megvalósítása esetén azonban a csatornán nem forgalmi 
információk, hanem kezelések és visszajelentések továbbítandók. A 
forgalomirányítás folyamatából kikerül az emberi tényező, jelen 
esetben a forgalmi szolgálattevő. Ennek megfelelően az átvivő 
csatornára nagyobb felelősség hárul, mint a hagyományos forgalmi 
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adatok átvitele esetében. A távvezérlő funkcionális vázlatát ennek 
megfelelően a 4.2. ábra mutatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. ábra 
 

A biztonságos távvezérlő megvalósítása érdekében a következő 
követelményeket  kell figyelembe venni: 
 
- A rendszer központját ( más szóval a távvezérlő állomást ) olyan 
állomáson kell telepítni, ahol a forgalmi szolgálattevői szolgálat 
meghagyása hosszú távon indokolt és a jelenlegi feladatain túlmenően 
a forgalmi szolgálattevő többlet feladatként egy vagy több állomás 
irányítását el tudja látni. 
 
- A rendszerbe irányítás céljából olyan, lehetőleg jelfogófüggéses 
biztosítóberendezéssel felszerelt állomásokat kell bevonni, melyeken a 
forgalmi szolgálat a szükséges feltételek teljesítése esetén teljesen 
megszüntethető.  
 
- A távvezérlő rendszer olcsó, ugyanakkor magas szolgáltatási 
színvonalú, a távvezérelt állomások felügyelet nélküli üzemére való 
tekintettel biztonsági információk átvitelére is alkalmas megoldású 
legyen. Lényeges szempont, hogy az adatátvitel a jelenleg is meglévő, 
akár légvezetékes összeköttetésen is megoldható legyen. 
 
- A távvezérlő rendszernek az állomások közötti ellenmenet 
biztosítást is meg kell oldania, ezzel elérhető, hogy ha ilyen 
berendezések nem állanak rendelkezésre, akkor azokat ne kelljen 
külön kiépíteni. 
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- A távvezérlõ rendszernek meg kell oldania az irányításba vont 
állomáson az utastájékoztatást, továbbá tartalmaznia kell egy tűz- és 
vagyonvédelmi alrendszert, mert ezek nélkül az állomás 
elnéptelenítése nem képzelhető el. 
 
 
4.2. Biztonsági elvek a távvezérlő kialakításánál 
 
A központi forgalomirányító és központi forgalomellenőrző 
berendezések alapvetõen diszpécser rendszerek, amelyeknél a 
biztosítóberendezési értelemben vett biztonságosság általában nem 
követelmény. Ez azzal függ össze, hogy a helyi biztosítóberendezés 
meghibásodása esetén a helyszínen szolgálatot teljesítő diszpécser a 
szükséges intézkedéseket meg tudja tenni. 
 
A kis- és középállomási távvezérlő rendszernél helyi személyzet nem 
áll rendelkezésre, így biztosítóberendezési hibák esetén is a 
távvezérlő állomásnak kell a feladatokat megoldani (pl. közlekedtetés 
hívójelzéssel, váltóállítás szigetelés kikapcsolással, stb.). A távvezérlő 
állomás ideiglenes jelleggel teljes leállás esetén is csak a 
vonatszemélyzetet (pl. a mozdonyvezetőt) tudja a 
forgalomszabályozásba bevonni. 
 
A kis- és középállomási távvezérlõ rendszer biztonsági értékű 
kialakítása a következő feltételek teljesítését jelenti: 
 
- A távvezérlõ rendszer mind az irányító, mind a távvezérelt 
állomáson biztonsági kialakítású legyen. A berendezés érje el az EN 
50126-2 szabvány szerinti 3-as biztonsági szintet. 
 
- A parancsképzésnek és továbbításnak beleértve a különleges 
kezeléseket is biztonsági értékűnek kell lennie. 
 
- A visszajelentések gyűjtése az alapberendezések visszajelentéseihez 
igazodhat, azonban a visszajelentések hihetőségét a rendszernek 
ellenőriznie kell. Logikai hiba észlelése esetén a rendszernek fel kell 
hívnia a távirányító állomás forgalmi szolgálattevőjének figyelmét az 
észlelt rendellenességre. 
 
- A távvezérlő rendszer biztonsági értékű kialakítása során a 
vonatkozó hazai és nemzetközi előírásokat figyelembe kell venni 
(VMÜSZ, OVSZ I., UIC 738, EN 50126-2, EN 50128, EN 50129, 
stb.). 



 26

5. A távvezérlő hardware elemei  
 
Az alábbiakban megadjuk a távvezérlő hardware elemeinek egy 
lehetséges kialakítását a 4. pontban részletezett biztonsági 
követelmények szem előtt tartásával. 
 
5.1. Strukturális felépítés 
 
A távvezérlő feladata a felügyelet nélküli állomás biztosító 
berendezésének egy távoli állomásról való biztonságos üzemeltetése. 
A távvezérlő feladatai az 5.1. ábrán láthatók. 

 

  
5.1.ábra 

 
 
Az ábrán vastagon szedett funkciók biztonsági igényűek, fail-safe 
módon ipari kivitelű számítógépekkel valósítandók meg az alábbi 
meggondolások figyelembevételével. 
 
A technika jelenlegi fejlettségi foka indokolttá teszi a korszerű 
számítógépek alkalmazását a távvezérlés összes funkcióinak 
megvalósítására.   A fail-safe elektronikus berendezések 
alkalmazására a vasúti automatikákban számos példa van. A korszerű 
vonatbefolyásoló, tengelyszámláló, kezelő és forgalomirányító 
rendszerek, sőt újabban az elektronikus vasútbiztosító berendezések 
mikroszámítógépeket alkalmaznak a feladatok megoldására. A 
biztonságot ezek a rendszerek a hardware és/vagy software 
redundancia alkalmazásával érik el.    

 
            Távvezérlő állomás             Távvezérelt állomás 
 
 
 
        -Távvezérelt  állomási topográfia             -Kezelések  vétele 
          megjelenítése               -Naplózás (vett kezelések regisztrálása) 
         -Kezelések bevitele              Félduplex          -Vett  parancsok dekódolása 
         -Kezelések ellenőrzése            adatátvitel          -Vett parancsok tárolása  
         -Kezelések naplózása              -Parancsfeldolgozás 
         -Kezelések tárolása               -Parancsvégrehajtás 
         -Kezelések kódolása             -Visszajelentések begyűjtése 
         -Adattovábbítás              -Visszajelentések kódolása 
               - Visszajelentések továbbítása 
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6. A kis és középállomási távvezérlő software elemei 
 
6.1. Biztonsági követelmények 
 
A biztonságigazolási folyamat megkívánja, hogy a software moduláris 
felépítésű legyen, sőt ezek a modulok lehetőség szerint minél kisebbek 
legyenek. A software tervezés a rendszerterv elkészítésével kezdődik, 
ahol az egyes modulok funkcionális leírása és a többi modulokhoz 
való csatlakozási felülete egyértelműen definiálandó. A hardware 
redundancia lehetővé teszi a diversive software alkalmazását. A fail-
safe tulajdonság elérését csak e két tényező jól megvalósított 
együttese biztosíthatja. 
 
A biztonság az alább felsorolt követelményeket támasztja a software-
rel szemben. 

 
- A software tervezés első lépése a jól átgondolt moduláris 
rendszerterv. Ez a feltétfüzet követelményeinek funkcionális elemzése 
és lehetőleg kisméretű task-okra vagy rutinokra bontásával készítendő 
el. 
 
- Az egyes modulok kölcsönhatásainak gondos kimunkálása 
szükséges. A modulok határfelületeit nagyon precízen meg kell 
tervezni. 
 
- A modulok egymás között csak a stack tárolón keresztül 
kommunikálhatnak, lehetőség szerint pointerek átadásával. Kerülni 
kell a globális változók alkalmazását. 
 
- Pontosan kell definiálni az egyes modulok input / output interface 
felületeit, és az általuk használt egyéb modulokat. Definiálni kell a 
felhasznált globális állapotjelzőket ( pl. hibabyte-ok, stb.). 
 
- A software működését folyamatábrával kell megtervezni, ahol az 
egyes modulok dobozain fel kell tüntetni a többi modulhoz való 
kapcsolódási felületeket. A modulokról is kell folyamatábrát készíteni, 
ebben utasítás mélységű felbontás szükséges.  
 
- Minden modulnak önállóan tesztelhetőnek kell lenni. Az interface 
csatlakozásokat szimulátor programokkal kell modellezni.  
 
- Az egyes moduloknak még worst case esetben sem szabad a kernel 
futását megakasztani, azaz maximálni kell a modul futási idejét. Ha a 
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modul valamely külső eseménytől függ, akkor time-out beépítését kell 
megoldani. 
  
- A rekurzív szegmensek alkalmazását el kell kerülni. 
 
- A multitaskos operációs rendszert kerülni kell. A szekvenciális 
szervezésű software tesztelése a biztonságigazolás érdekében jobban 
megoldható.  
 
- A programok interruptos megszakítását kerülni kell. Néhány 
aszinkron esemény (mint pl. az inputok lekezelése ) lehetőség szerint 
rövid, gyors és kevés változót használó kiszolgáló programmal 
megengedhető.  
 
- Az egymásbaágyazott szegmenshívások mélységét korlátozni kell. 
Nagyobb biztonságot nyújt a kernel  (mag ) vagy main (fő) 
programhoz való gyakori visszatérés, mint a sokszoros mélységű 
(nested = egymásbaágyazott) struktúra, még akkor is ha ez többszörös 
paraméterátadást eredményez. 
 
- A közös felhasználású adatbázist file -ként kell kezelni. A 
hozzáfordulások jogosságát minden esetben ellenőrizni kell. Az egyes 
modulok saját buffereikbe dolgozhatnak, és a közös adatbázist a 
kernel program módosíthatja az előkészített  bufferek alapján. 
 
- A biztonság fokozása érdekében az adatbázis megkettőzhető , sőt 
kisebb terjedelem esetén megháromszorozható. Ha eltérés mutatkozik 
közöttük, akkor a kernel program kezdeményezi a teljes frissítését. 
 
- Az adatbázist ciklikusan frissíteni kell a távvezérelt állomás 
állapotjellemzőinek lekérdezésével. 
 
- Az adatbázis tárolására non volatile (nem elillanó) RAM memóriát 
kell használni. Ez megvalósítható battery-backup kiegészítéssel, vagy 
lassú változások feltételezése mellett EEPROM alkalmazásával. Ez 
utóbbi esetben nem kell az elemek állapotát ellenőrizni.  
 
- A biztonságot a redundáns hardware -en futó diverziv 
programrendszer szolgáltatja. A diverzitást két egymástól független 
feldolgozó program adja, amelyek azonos parancsot kapnak, és ebből 
számítják a kimeneti vezérlést. Ugyancsak függetlenül dekódolják a 
bemeneteikre érkező információt, és egymástól függetlenül számítják 
az aktuális állapot tábláit. 
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6.2. A távvezérlő állomás software csomagja  
 
A távvezérlő állomáson a futó programcsomag moduláris felépítése a 
6.1. ábrán látható.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. ábra 
 

A semigrafikus display modul 3 alternatíva szerint valósíthatja meg a 
szükséges feladatokat. 
 
 1. variáns az elektronikus biztosító berendezéseknél már elfogadott 
(ÖBB, DB, SBB és más nagyvasutaknál már üzemelő, MÁV -nál 
telepítés alatt álló) egységes kezelési és kijelzési felület (közismert 
néven EBO) szimbólumaival felépített állomási topográfiát jeleníti 
meg. Ez egyrészt a vágányhálózatot, másrészt a külső és belsőtéri 
szerelvényeket jeleníti meg azok mindenkori aktuális állapotával 
együtt. A kezelések is az ott bevezetett egér kiválasztásos menü-ablak 
módszerrel valósíthatók meg. Ezek szerint a kiválasztott objektum 
mellett egy maximum 6 parancsot tartalmazó ablak jelenik meg, 
amelyben mozogva a lehetséges parancs szintén egér kezelésével 
kiválasztható és aktivizálható. 
 
2. variáns szerint a képernyőn a távvezérelt állomás kezelő 
készülékének (Pl. Dominó rendszerű pult) szimbolikus ábrája jelenik 
meg a gombok és lámpák képével. Ugyancsak látható a vágányábra is, 
amint az a kezelőpulton is fel van tüntetve. A kezelés során a gombok 
választhatók ki és a baloldali egérgombbal érvényesíthető a kezelés 
(azaz a gomb megnyomása idézhető elő). A kezelés hatása a 
visszajelentő ábrán jelenik meg a helyszíni kezelésnél megszokott 
késleltetéssel. A távvezérlő üzemszerűen nem visz a működésbe 
észrevehető késleltetést.  
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3. variáns az első két variáns kombinációja. Ez osztott képernyőt 
használ, amelynél a felső fél-képen az állomási vágányhálózat látható 
az EBO-nál bevezetett szimbólumokkal, míg az alsó fél-képen a 
távvezérelt  állomás szimbolikus pultja. A kezelések bevitelére vagy a 
felső, vagy az alsó fél képernyőn a fent megismert módon van 
lehetőség, de elképzelhető megoldás az is, ha bármelyik módon 
kiválasztható a kezelés, azaz mindkét fél-kép aktív a bevitel számára. 
 
A három variáns közül a 2. valósítható meg a legegyszerűbb módon, 
és a legkisebb modult eredményezi. Ebből adódóan a legnagyobb 
biztonságot is ez a variáns nyújtja.  
  
A parancsfeldolgozó modul feladata a billentyűzetről, illetve egértől 
érkező parancsok fogadása, alaki ellenőrzése, kódolása és a 
kommunikációs modul adó bufferébe való betöltése. A hibás, vagy 
nem létező parancs hibaüzenetet generál és abortálódik. A rendkívüli 
(számlálandó, vagy kényszer) kezelések kódot generálnak a naplózó 
modul számára. 
 
A kommunikációs modul feladata az ellenőrzött és kódolt kezelések 
továbbítása (adás), illetve a távvezérelt állomástól érkező információ 
fogadása (vétel). Mindkét funkciót fail safe módón valósítja meg. 
Ennek érdekében nagy hibafelismerő képességű redundáns kódot, és 
ARQ rendszerű hibajavító protokollt alkalmaz. A többi modullal az 
adó és a vevő  bufferen keresztül érintkezik.  
 
A naplózó modul a parancsfeldolgozó modultól kapott kódolt 
információ alapján a real-time óra pontos idő adata hozzáillesztésével 
megszerkeszti  a nyomtatási képet és a nyomtató számára fenntartott 
bufferba tölti. A modul minden elfogadott kezelést a Ram diszken 
regisztrál későbbi elemzés céljából. 
 
Az input/output eszközök, háttértárolók, és az óra alacsonyszintű 
vezérlését az operációs rendszer rutinjai biztosítják. Az operációs 
rendszer EPROM-ban helyezkedik el, innen kerül a RAM-ba 
indításkor.  
 
Az egész távvezérlő működését a kernel  program irányítja. Ez  
gyakorlatilag egy eseményvezérelt rendszereknél szokásos végtelen 
ciklus, amely az egyes események bekövetkezésekor meghívja az 
annak kiszolgálására definiált modult, majd annak végén visszatér a 
főhurokba.  
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A kernel program szólítja meg ciklikusan a watch-dog timert, amely a 
program esetleges kimerevedése esetén a beállított  időzítés leteltével 
HW reset-et okoz, és újra indítja az egész program futását. 
 
A kernel program működését a 6.2. ábra szemlélteti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. ábra 
 
 
6.3. A távvezérelt állomás software csomagja 
 
A távvezérelt állomáson több számítógép működik lazán csatolt 
biztonsági rendszerben. Ezek software csomagjait külön tárgyaljuk. 
  
6.3.1. A kommunikációs számítógép programja 
 
A Kommunikációs számítógép az összes többi számítógéppel tart 
kapcsolatot. Moduláris felépítése a 6.3. ábrán látható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.ábra 
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A kommunikációs modul feladata részben megegyezik a távvezérlő 
számítógépen futó moduléval, ami a távvezérlővel való 
kommunikációt illeti. A két másik számítógéppel való kommunikáció 
miatt további két puffer párt kezel. Ezek egymáshoz képest azonosak. 
A laza csatolás megengedi a kismértékű időeltolódást ezen pufferek 
kiszolgálását tekintve. Az adás soros szekvencia szerint történik, míg 
a vétel interrupt rutin felhasználásával. Ezen vételi interrupt rutinok 
feladata az aszinkron módon érkező információ kőrkörös, kétpointeres 
vételi pufferba való töltése. Az adatok helyességét a kommunikációs 
modulhoz tartozó protokoll ellenőrzi, illetve megkísérli kijavítani az 
esetleges hibás blokkot. Ez a protokoll egyszerűbb lehet, mint a 
távvezérlő felé kialakított, tekintve a helyi összeköttetés 
zavarmentesebb voltára. E protokoll megelégedhet a paritás és a 
check-summa ellenőrzés kiépítésével.  
 
A kommunikációs modul funkcionális működését a 6.4. ábra mutatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. ábra 
 
A naplózó modul a vételi pufferben megjelenő kódolt parancs alapján 
a real-time óra pontos idő adata hozzáillesztésével megszerkeszti  a 
nyomtatási képet és a nyomtató számára fenntartott bufferba tölti. A 
modul minden érkezett kezelést regisztrál a Ramdiszken későbbi 
elemzés céljából.  
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8. Az adatátviteli rendszer kialakítása 
 
Amint a 4. fejezetben kimutattuk a távvezérlés növeli az adatátvitelre 
háruló feladatokat mennyiségi és minőségi vonatkozásban is. Ezért 
ebben a fejezetben az eddigieknél nagyobb részletességgel vizsgáljuk 
meg azon lehetséges megoldásokat, amelyek felhasználásával a 
feladat megoldható a biztonság követelményeinek maximális 
kielég1tése mellett.  
   
8.1. Az adatátvitel modellezése 
 
A biztonságos adatátvitel hierarchikus rendszer alkalmazásával 
garantálható. Az ISO 7 rétregű adatátviteli modellje [xx] helyett a 
vasúti alkalmazásokra az 8.1. ábra egyszerűsített modelljének 
használatát ajánlom. Az eredeti 7 rétegű modell távbeszélő jellegű 
alkalmazásokra lett kidolgozva, esetünkben a pont-pont  típusú 
összeköttetéseknél ez a 8.1. ábra szerint módosul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. ábra 
 
A fizikai réteg az elektromos jelek tényleges átvitelét végzi. Ezek a 
jelek a korszerű megoldásokban kizárólag bináris impulzusok.  
 
A jelátvitel eszköze lehet sodrott érpár, 4 eres távvezeték, fénykábel 
(fiber optic), rádió összeköttetés, műholdas összeköttetés és 
legújabban modulált hálózati összeköttetés.   
Ide tartozik a bináris jelsorozat előállítását végző egység is, amely az 
információt az adat szállító közegre ülteti, azaz modulálja, illetve a 
vevőoldalon arról leválasztja, azaz demodulálja.  

Biztonsági információk
feldolgozása Alkalmazási réteg

Protokoll 
címzés Hálózati réteg 

Kódolás 
Dekódolás Adatkapcsolati réteg

Moduláció 
Demoduláció 

Adás-vétel 
Fizikai réteg 
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Az adatkapcsolati réteg az adatátvitel szereplőinek ( entitás ) 
kapcsolatát hozza létre, tartja fenn, illetve szünteti meg. Ez a réteg fedi 
fel a fizikai rétegben az átvitel során keletkezett hibákat, zavarokat.  
Formálisan ( szintaktikailag ) ellenőrzi az információt, alkalmazza a 
kódvédelmi technikát.  
 
A hálózati réteg az átvitelre szánt információt kerettel látja el, 
szabványos formába önti, címzéssel, idő azonosítóval esetleg  
titkosítási jellemzőkkel látja el, és így adja át a kiegészített üzenetet az 
adatkapcsolati rétegnek.  
Ezen réteg bonyolult feladatait egy előre definiált eljárás, a protokoll 
végzi. 
 
A hierarchikus rendszer legtetején foglal helyet az alkalmazási réteg.  
Ez a réteg a felhasználó felé egy hardwertől független, kényelmes 
biztonsági felületet nyújt, amely adó oldalon fogadja a felhasználó 
továbbítandó üzeneteit, illetve a vevő oldalon ellenőrzött módon 
szolgáltatja az érkezett üzeneteket. 
 
 
8.2. Hibafelfedés  
 
A biztonság elérésének alapja az átviteli hiba felismerése. Ezért olyan 
kódolást kell alkalmazni, amelynél semmilyen adattorzulás 
(vonalhiba, zavarjelek okozta téves információ) nem marad rejtve. 
 
A biztonság elérése érdekében a magasabb szinteken kell az 
alacsonyabb szinteken felfedett hibát kijavítani. Például a dekódolás 
közben felfedett hibát nem biztonságos esetleges bonyolult hibajavító 
kódok alkalmazásával rögtön kijavítani (eltüntetni), mert ekkor az 
átviteli vonal romlásáról a rendszer egy adott hibaszámig nem vesz 
tudomást. Ha a halmozott adathibát a hibajavító kód már nem képes 
javítani, akkor az adatátvitel előzetes figyelmeztetés nélkül 
összeomlik. Ha viszont a hibát a protokoll regisztrálja, és például 
adatátvitel ismétléssel kijavítja, akkor a rendszer folyamatosan 
rendelkezik információval a vonal minőségét illetően, és a feldolgozói 
szinten a szükséges lépéseket megteheti (pl. időben felszólít a vonal 
karbantartására). 

 
 

8.3.  A bináris csatorna modellezése 
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Tekintve, hogy a fizikai réteg biteket ( bit = binary digit ) továbbít, 
megvizsgáljuk a bináris csatorna elméleti és valóságos viselkedését. 
Erre a 8.1. ábra egyszerű modelljét használjuk. Az egyszerűség 
kedvéért itt csak egyirányú (szimplex) átvitelt modellezünk, azzal a 
kiegészítő megjegyzéssel, hogy a kétirányú (duplex) átvitel is 
hasonlóképpen modellezhető, de nem szükségszerűen azonos 
hibavalószínűségek feltételezésével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. ábra 
 

 
Annak valószínűsége, hogy az adóoldalon forgalmazott 0 helyett a 
vevőoldalon 1 érkezik ( azaz a vevő '1' -et dekódol ) Pe0/1 
hibavalószínűség.  Hasonlóképpen a feladott 1 helyett 0 érzékelésének 
valószínűsége Pe1/0. Ezen értékek számos környezeti és technikai 
tényezőtől függenek, sőt egy megépített konkrét csatorna esetén sem 
állandóak. 
 
8.4. A redundancia alkalmazása a hiba felfedésére 
 
A műszaki gyakorlatban kidolgozott sokféle CRC (Cyclic 
Redundancy Code) kód alkalmazásában az a közös, hogy az átviendő 
üzenetet járulékos (közvetlen információt nem hordozó), azaz 
redundáns bitekkel egészítik ki, amelyeket mind az adó, mind a 
vevőoldalon a hasznos információból valamilyen szisztéma szerint 
állítanak elő. Az adóoldalon számított CRC biteket is elküldik az 
információval együtt, és a vevőoldalon ezt összehasonlítják az ott 
kiszámított CRC bitekkel. Az adatátvitel hibátlannak tekinthető, ha a 
vett és számított CRC megegyezik. Ha különbözik, akkor 
megkezdődhet a vett információ kijavítása ha ez lehetséges, illetve az 
átviteli hiba üzenet generálása a magasabb szint felé. 
 
Az elmondottakat a 8.2. ábra szemlélteti. 

Ideális csatorna 

Valóságos 
csatorna 

Adó Vevő 

0

0

0

0

1

1

1

1Pe0/ Pe1/0

1-Pe0/1

1-Pe1/0 
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8.2. ábra 
 
8.5. A CRC megválasztásának szempontjai 
 
A fentiekből kitűnik, hogy a biztonsági adatátvitelben döntő 
jelentősége van a CRC kiválasztásának. Ha ugyanis a CRC túl 
egyszerű (kevés redundáns bitet alkalmaz), akkor egy viszonylag 
rossz minőségű vonal esetén előfordulhat, hogy (pl. kettős, vagy 
többes hiba egyidejű fellépésekor) nem fedi fel az átviteli hibát. Ezért 
az egyszerű egybites redundanciát realizáló páros vagy páratlan 
paritás bit alkalmazása nem nyújt elegendő védelmet. Ugyancsak 
nem ad elegendő védelmet a kettőshibák ellen az ellenőrző számos 
(Check summa) adatvédelem. Ha viszont túl sok redundáns bitet 
használ az adatvédelem, akkor az átvitel lelassul egyrészt a sok 
járulékos információ forgalmazása, másrészt a CRC adó- és 
vevőoldali számítási és kiértékelési időszükséglete miatt. További 
szempont az is, hogy minél hosszabb az adatátvitel, annál nagyobb a 
bittévesztés valószínűsége egy adott minőségű vonalon. Meg kell 
tehát találnunk az optimális méretű és sebességű CRC metódust, 
amely már elegendő védelmet nyújt. 

 
8.5.1. Néhány fogalom a CRC meghatározásához 
 
Először definiáljuk a bináris mező fogalmát. A bináris mező k elemű 
bitsorozat, amelyen lineáris műveleteket végzünk. Ezek a műveletek 
összeadás, kivonás, szorzás és osztás. A legegyszerűbb bináris mező 
egy bit. Az egy bites mezőn végzett lineáris műveleteket a 8.3. 
táblázaton követhetjük. 
 
 
 

Adó Vevő 

Információ 

CRC bitek 

Z A V A R O K

Információ + 
CRC

Információ +
CRC

SzámítottCRC 

< > ? 

Átviteli hiba ! 

A és B operandus lehetséges értékei  A      0 0 1 1 
  B      0 1 0 1
A+B   0 1 1 0 
A-B    0 1 1 0 
A*B    0 0 0 1 
A/B    -  0  - 1 
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8.3. ábra 
 
Látjuk, hogy a bináris átvitelt nem vesszük figyelembe, igy az 
összeadás és kivonás azonos eredményt ad. Az osztásnál a vízszintes 
vonal jelentése: nincs értelmezve. A bináris polinom a bináris mező 
elemeiből, mint együtthatókból képzett algebrai kifejezés. Egy k-ad 
fokú bináris polinom általános alakja: 
 
 
 
 
 
 
ahol mi a bináris mező i-k bitje, x pedig formális változó (bináris 
polinom esetén értéke 2). Tekintsük például az 1011001 mezőhöz 
tartozó bináris polinomot: 
 
P6 = 1*x6 + 0*x5 + 1*x4 + 1*x3 + 0*x2  + 0*x + 1 = x6 + x4 + x3 + 1.                   (2) 
 
Látjuk, hogy a legkisebb helyi értékkel a mező jobboldali eleme 
rendelkezik. 
 
Tekintsünk néhány konkrét operációt. Legyen az A mező 1001011 és 
a B mező 10111. 
 
Az A+B összeg (ugyanaz mint A-B különbség): 

 
1001011 
    10111 
 
1011100 

                                 Polinom alakban felírva: 
 

(A±B)=(x6 + x3 + x + 1) + (x4 + x2 + x + 1) = x6 + x4 + x3 + x2.                      (3) 
 
Szorozzuk össze az 10101 mezőt az 1010 mezővel: 
 

Pk  
i = 0

  k
(mi * xi ) (1) 
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(A*B)=(x4 + x2 + 1)*(x3 + x) = (x7 + x),                                                          (4) 
 
 
 Azaz bináris mező alakban: 10000010. 
 
Végül tekintsük az 1100011 : 10101 osztást: 
 
 

(x6 + x5 + x + 1)  :  (x4 + x2 + 1)  = (x2 +  x +  1)                   (5) 
 

                                x6 + x4 + x2 
 
    x5 + x4 + x2 + x + 1 
 
    x5 + x3 + x     
 
    x4 + x3 + x2 + 1 
 
    x4 + x2 + 1 
 
        x3       maradéktag 
 
 
Megjegyezzük, hogy némely szakirodalomban a bináris mező 
felírásakor balról jobbra növelik a helyi értéket. Azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy ezek az operációk a bitenkénti műveletek miatt 
decimálisan nem kontrollálhatók. 
 
8.5.2. A CRC definiciója 
 
Az átviendő üzenet - jele u(x) - k bit széles mezőkre van osztva. Ha 
k=8, akkor az átvitel byte-onként, k=16 esetén fél szavanként, míg 
k=32 esetén szavanként (word wide) történik. Ehhez illesztjük a CRC 
biteket, s az így kapott n szélességű mező alkot egy kódolt blokkot - 
jele b(x)-. A CRC bitek számát az n-k különbség adja. A 
számítógépek belső tárolóinak védelmére általánosan használt az 1 bit 
szélességű páros vagy páratlan paritás bit, amely a kód blokkban az 
egyesek számát párosra, illetve páratlanra egészíti ki. Ez a biztonsági 
adatátvitel számára nem ad elegendő védelmet, mert az egy 
kódblokkban előforduló kettős hibát nem fedi fel. A mágnesréteges 
perifériáknál általánosan alkalmazott 2 vagy 4 byte hosszúságú Check 
summa (a kódblokk mezőinek átvitel figyelembevétele nélkül képzett 
algebrai összegének komplemense) ugyancsak nem nyújt elegendő 
védelmet a biztonsági adatátvitel számára. 
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A CRC nyerésének egyik általánosan használt módja az, hogy az 
információs mezőt egy generátor polinommal, jele g(x) szorozzuk 
meg.  Így a forgalmazandó kódblokk 
 
 
                             b(x) =  u(x) * g(x)                                              (6) 

 
 

összefüggéssel adódik. Könnyen belátható, hogy a redundancia bitek 
száma (n-k) a generátor polinom fokszámával egyezik meg. A 8.5. 
táblázatban bemutatunk néhány általánosan használt generátor 
polinomot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5. táblázat 
 
Tekintsünk egy konkrét példát a kódolás/dekódolás megvalósítására. 
Legyen az u(x) = 110101  mezővel adott, és használjuk a CRC-16 
generátort. 
 
b(x) = u(x)*g(x) = (x5 + x4 + x2 + 1)*(x16  + x15 + x2 + 1)                (7) 
 
b(x) = x21 + x19 + x18 + x17 + +x16 + x15 + x7 + x6 + x5 + 1                (8) 
 
 
A kódszó tehát  1011111000000011100001  (2F80E1 hexa alakban). 
 
Ezután végezzük el a dekódolást az  u(x) = b(x)/g(x) hányados 
kiszámításával: 

 
  CRC név  Felhasználó  Polinom 

 
 

  CRC-12    6 bites  x12 + x11  + x3 + x2 + x + 1 
 

  CRC-16   IBM  x16 + x15 + x2 + 1 
 

  CRC_16 reverse   x16 + x14 + x + 1 
 

  SDLC  CCITT  x16 + x12 + x5 + 1 
 

  Ethernet  LAN  x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11  
     + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1 
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A dekódolt üzenet természetesen megegyezik az eredetivel. 
Megfigyelhetjük, hogy a kódolás egyszerűbb és gyorsabb, míg a 
dekódolás hosszadalmasabb. 
 
Nézzük mi történik adatátviteli hiba esetén. Ha az átvitel hibás, akkor 
a b(x) (a feladott kódszó) helyett r(x) polinom adódik, amelyet 
 
  r(x) = b(x) + e(x)             (9) 
 
alakban írhatunk fel, ahol e(x) a hiba polinom, amelynek maximális 
fokszáma n-1. A dekódolás folyamán számítjuk az r(x)/g(x) 
hányadost, és vizsgáljuk a maradékot. A maradék akkor 0, ha e(x) = 0 
(ez a hibamentes átvitel esete), vagy  ha e(x) a generátor polinom 
egész-számú többszöröse (ez a fel nem fedett hibák esete). Először 
számítsuk ki a fel nem fedett hiba előfordulási valószínűségét.  
Feltételezzük az egyenletes hibaeloszlást, másszóval a hibák 
korreláció mentességét. Ekkor  
 
   hv(x) = p / 2n-1                                                                               (10) 
 
ahol p azon esetek száma, amikor  r(x)/g(x) = g(x)*i   ( 0 < i < n-k ), a 
nevező pedig az összes hibás esetek száma. 
Mivel g(x) fokszáma n-k,  p = k-1. Ezzel 
 
   hv(x) = (k - 1)/(2n-1 - 1) .         (11) 
 
Fenti példánk adataival, ahol k=6, n=22 volt, a fel nem fedett hiba 
valószínűsége  
 

(x21 +x19 +x18 +x17 +x16 +x15 +x7 +x6 +x5 +1):(x16 +x15 +x2+1) = x5 +x4 +x2 +1 
x21 + x20 + x7 + x5 
 
        x20 + x19 + x18 + x17 + x16 + x15 + x6 + 1 
        x20 + x19 + x6 + x4  
 
                        x18 + x17 + x16 + x15 + x4 + 1 
                        x18 + x17 + x4 + x2 

 

                                          x16 + x15 + x2 + 1 
                                x16 + x15 + x2 + 1 
 

         0 
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10. Az adatátviteli protokoll kialakítása 

 
Amint  a 8.1. pontban kimutattuk a fail safe adatátvitel a rétegmodell 
alapján valósítható meg. Ennek legalsó szintjén a fizikai réteg 
található. A fizikai átvitel kérdéseivel a hibafelfedő kódolást is 
beleértve az előző fejezetben részletesen foglalkoztunk. Ebben a 
fejezetben az adatkapcsolati réteg realizálásának kérdéseivel 
foglalkozunk. 
 
10.1.  A vonali protokoll  szerepe a biztonsági  adatátvitelben 
 
A protokoll olyan eljárás, amely az adó és vevő adatforgalmát 
szabályozza. Használatának kettős célja van:   
 
-    A hibamentes adatátvitel biztosítása 
- A végberendezések közötti különbözőségek eltüntetése a 
felhasználói réteg számára. 
 
Az informatika gyakorlatában eddig számos protokoll került 
kidolgozásra és alkalmazásra. Ezek eljárási lépéseit nagymértékben 
befolyásolják az átviendő információ jellemzői és az átviteli 
berendezések felépítése. Más protokollt igényel a hang, a kép, a telex 
átvitele analóg (pl. távbeszélő ) csatornán, és egészen mást a digitális 
jelek átvitele digitális csatornán. A protokoll milyenségét nagyban 
befolyásolja az átvivő csatorna minősége, és ugyancsak fontos az 
átvitellel szemben támasztott biztonsági követelmény. 
 
 Az áttekinthetetlenül sok protokoll gátolta a végberendezéstől való 
függetlenség elvének érvényre jutását, ezért erős a törekvés a 
protokollok szabványosítására. 
 
Az 10.1. táblázat néhány gyakran használatos szabványosított  
protokollt mutat be a teljesség igénye nélkül. 
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10.1.táblázat 
 

10.2. A biztonsági  követelmények. 
 
Tekintve, hogy az átviteli vonalon kezelések és visszajelentések 
forgalmazandók, a legfontosabb szempont nem a végberendezések 
különbözőségének feloldása, hanem az átvitt adatok épsége: azaz a 
biztonság. Ennek megfelelően kell a protokollt kialakítani. Az 
alábbiakban felsoroljuk a mindenkor szem előtt tartandó 
követelményeket. 
 
- A távvezérlő és a távvezérelt állomás nem egyenértékű, hanem 
Master - Slave kapcsolatban áll egymással. A Master a távvezérlő, 
azaz a kezelések továbbításának mindenkor prioritása van a 
visszajelentésekkel szemben.  
 
-  Mind az adás, mind a vétel félduplex rendszerű, minden adatblokkot 
nyugtázni kell. 
 
- A hibátlan adatblokk nyugtázására kettős ACK (Acknowledge)-val 
kell válaszolni, felváltva ACK_0 illetve ACK_1 küldésével. A 
vételkor ellenőrizni kell, hogy megfelelő ACK érkezett-e. Ezen 
egyszerű módszer alkalmazásával a teljes blokkvesztés valószínűsége 
nagyban csökkenthető.  
 
- A hibás adatblokk vételekor NAK (No acknowledge) negatív 
nyugtát kell az adóoldalnak küldeni. 
 
-  Negatív nyugta (NAK) érkezésekor az adást  ismételten meg kell 
kísérelni. Ha megint NAK érkezik, akkor 3..10- szer kell próbálkozni. 
Az ismétlési számot a még elviselhető késleltetési idő szabja meg. 

Protokoll  rövidítése    Teljes neve    Cég/Felhasználó 
 
BSC   Binary Synchron Communication   IBM 
SDLC  Synchronous Data Link Control   IBM 
HDLC   High Level Data Link Control   ISO 
DDCMP   Digital Data Communications Message Protocoll DEC 
ADCCP   Advanced Data Communication Control Protocoll ANSI 
BDLC    Borrough Data Link Control   Borrough  
UDLC   Univac Data Link Control             Univac 
VLLP  Videoton Link Level Protocoll            Videoton 
TCP  Transmission Control Protocoll            Internet 
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Gyors átvitelnél (magas Baud-rate, vagy rövid üzenetek ) esetén 
célszerű az ismétlések számát nagyobbra választani.  
 
-  Ha az adatátvitel a programozott számú ismétléssel sem sikeres, 
akkor hibaüzenetet kell generálni a felhasználói szint felé (Fatal 
Transmit Error). 
 
- Az adatátvitelt mindkét oldal aszinkron módon kezdeményezheti, de  
együttes kezdeményezés esetén a Mastert kell előnyben részesíteni, a 
Slave adása átmenetileg abortálódik. 
 
- Az együttes adás elkerülésére javasolható a NRM (Normal Reply 
Mode) alkalmazása. E módnál a Slave állomás csak a Master 
kérdésére válaszolhat. Felszólítás nélkül adást nem kezdeményezhet. 
 
- Üzenet nem veszhet el, ezért a vevő az érkezett üzenetet, üzeneteket 
FIFO ( First In First Out tároló) memóriában tárolja. A FIFO 
mélységét az üzenetek gyakorisága és a feldolgozó program sebessége 
határozza meg. A buffer szokásos kapacitása 16..256 üzenet. Ennek a 
számnak túlságosan nagyra választása esetén a távvezérlés elvesztheti  
real-time jellegét, azaz a vevő  sokkal korábbi, esetleg már elavult 
információt dolgoz fel. 
 
- Az adó eseményvezérelt rendszernél (a vasúti távvezérlés is ilyen) 
nem pufferelt, azaz addig új esemény feldolgozása nem kezdődhet el, 
amíg a folyamatban lévő feldolgozása  be nem fejeződött. Ez a 
kezelések egymás utáni sűrűségét korlátozza, de ez a biztonság felé 
viszi el a rendszert.  
 
- A vétel aszinkron voltát tekintve lehet hardware vagy software 
interrupt ( megszakítás) alkalmazásával megoldva. A hardware 
interrupt biztosítja a vevő gyors reagálását és az adatblokk elejének 
épségét. Ezt a módszert akkor ajánlatos alkalmazni, ha a vevő oldalon 
nagy program fut. A software interrupt (polling = ciklikus lekérdezés) 
esetén a vevő meghatározott időnként lekérdezi a csatornát, hogy 
megtudja jött-e adat. Ezt csak kis és gyors program esetén szabad 
használni, ellenkező esetben a vett adatblokk eleje elveszhet, s ez sok 
felesleges ismétlést eredményezhet.  
 
- Az adás és vétel szinkronizálása megoldható a szabványos modem 
jelek alkalmazásával is. Ez teljes 6+1 vezetékes összeköttetés 
kiépítését igényli ( TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR,  GND ). 
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Ilyenkor az egyidejű adáskérések problémáját a hand-shake jelek 
feloldják.  
 
- Az adatcsomag elejét (Stx = Start of Text ID) és végét (Etx = End of 
Text ID) különleges szekvenciákkal kell jelezni. Ha a kommunikáció 
változó hosszúságú adatblokkokat használ, akkor a blokk fejben a 
blokkhosszt is meg kell adni. Ez kettős biztonságot ad a vevőnek arra 
vonatkozólag, hogy az üzenet végét megtalálja. 
 
- A vevőnek time-out ( időkorlátozás ) beépítésével kell működni. Az 
előre definiált idő leteltével a vevő a vételi ciklust elhagyja, és time-
out adatátviteli hiba  üzenettel tér vissza. Ez az idő függ a transzferben 
előforduló maximális blokkhossztól,  a baud-rate ( adatátviteli 
sebesség egysége : 1 baud = 1 bit/sec ) értéktől, és a feldolgozási 
sebességtől (a CRC kiszámítása miatt). Time-out definiálandó az 
egyes kódszavak vételére (ha egynél több byte-ot tartalmaznak) illetve 
az egész üzenetre az Etx várásának limitálására. Ez az érték a hibátlan 
átvitel időszükségletének 5..10 szerese. 
 
10.3. Az adóoldali protokoll 
 
Amint a fenti felsorolásból kitűnik a protokoll feladatai összetettek, 
ezért a feladatokat mozzanatokra bontva  folyamatábrákon mutatjuk 
be. A 10.2. ábra az adó üzemszerű működését szemlélteti a time out és 
a katasztrofális adás hiba  figyelembevételével. 
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10.2. ábra 

 
A protokoll szempontjából a távvezérelt és távvezérlő adatforgalma 
szimmetrikus.  Alapelv szerint a távvezérelt állomás csak akkor ad, ha 
a Master erre valamely paranccsal felszólítja. Történhetnek azonban 
rendkívüli események a távvezérelt állomáson, amelyeket forgalmazni 
kell. Ennek a feloldására a távvezérlő ciklikusan kérdést tesz fel a 
Slave állomásnak, amelyre ha nincs küldenivaló, akkor a nincs 
változás üzenettel kell válaszolni. Biztonsági szempontból lényeges az 
állandó kétirányú kapcsolat fenntartása, hogy egy vonalhiba ne akkor 
derüljön ki, amikor egy fontos és sürgős üzenetet kell forgalmazni.  
 
Az hibátlan üzenetek tartalmának elemzése (az ACK és NAK 
kivételével) nem a protokoll, hanem a magasabb szintű adatkapcsolati 
réteg feladata. 
 
Az adó alaphelyzete egy végtelen ciklus végrehajtásából áll, amelynek 
során kérdéseket tesz fel az eseményorientált rendszernek.  
Legegyszerűbb esetben ez egyetlen kérdésből áll, van-e adnivaló? A 
választ a későbbiekben bemutatandó buffer pointerek aktuális értéke 
adja meg ( ld. 10.5. pont ). Ha a válasz igen, akkor az adási folyamatot  
az időzítő indításával  kell elkezdeni.  Ez a CTC ( Counter Timer 
Circuit ) előre meghatározott állandóval való feltöltéséből és az 
időzítő e célra dedikált csatornájának engedélyezéséből áll. Ezután 
megkezdődhet az adás, amelynek során a bufferban elkészített kerettel 
ellátott üzenetet byte egységekben a SIO ( Serial  Input  Output )  
áramkor továbbítja. A biztonsági igényű  adás ezzel még nincs 
befejezve, hanem az adó oldali protokoll feladata a nyugtázás 
bevárása is, azaz meg kell győződni a hibamentes átvitelről.   Ha az 
adatblokk forgalmazását követően ACK érkezik, akkor az adás sikeres 
volt, a protokoll az időzítő törlése és letiltása után visszatérhet 
alaphelyzetbe. 
 
Ha NAK érkezik, akkor a vevőoldal  az adás tényéről tudomást 
szerzett, de az üzenetet nem találta hibátlannak.  Ekkor a protokoll 
inkrementálja az ismétlés számlálót, megvizsgálja annak értékét, és ha 
a megnövelt érték nem haladta meg az előre definiált ismétlés számot, 
akkor újból forgalmazza az üzenetet.  Ha az ismétlési szám már 
nagyobb a programban előredefiniált értéknél, akkor az adóoldali 
protokoll  hibaüzenetet generál a felhasználói szint számára és az 
adást befejezettnek tekinti, visszatér alapállapotba.  Ezt a hibát az 
adatátviteli vonal meghibásodása okozhatja. 
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Ha a forgalmazott üzenetre sem ACK, sem NAK válasz nem érkezett, 
akkor a protokoll mindaddig vár, amíg az előre definiált időzítés ezt 
engedi. Ha ez az idő lejárt, akkor időtúllépés miatt hibaüzenetet 
generál és az alaphelyzetbe tér vissza. 
 

 
10.4. A vevő-oldali protokoll 
 
Az 10.3. ábrán a távvezérlő állomás vételi protokolljának logikai 
sémája látható. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4. ábra 
 
A vétel tényét a 10.4. pontban bemutatandó vételi puffer pointereinek 
vizsgálata alapján észleli a protokoll.  Vétel  esetén el kell dönteni, 
hogy visszajelentés ( ACK vagy NAK ) illetve üzenet érkezett-e. A 
visszajelentés két esetét az adóoldali protokoll funkciói közé soroltuk. 
Ha ettől eltérő üzenet érkezett, akkor ezt a vevőoldali protokoll 
szintaktikailag  ( nem tartalmilag ) ellenőrzi. Ha az üzenet hosszát és 
alakját tekintve szabályszerű, akkor a vétel sikeresen befejeződött, és a 
protokoll  az üzenetet feldolgozásra átadja a felhasználói szintnek.  Ha 
az üzenetet hibásnak találta, akkor NAK visszajelentést kezdeményez 
( az adó pufferbe NAK kódot tölt ) és alapállapotba tér vissza.  
 
Amint a fentiekből látható az adó- és vevőoldali protokollok 
funkcionálisan nem izolálhatók teljesen. A protokollt realizáló 
egyetlen program  is magában integrálja mindkét funkciót. 
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10.5. A protokoll interface felülete 
 
A protokoll egy jól definiált output felületet szolgáltat az 
adatkapcsolati réteg felé. Ez a felület 3 elemből áll:  
 
- Adás buffer 
- Vételi buffer 
- Hiba byte 
 
10.5.1 Adás buffer  
 
A felhasználói réteg eldönti, hogy adásra van szükség. Ezt a döntést 3 
ok válthatja ki: 
 
- Esemény a távvezérlőnél ( kezelés) 
- Időzítés lejárt (ciklikus adatkapcsolat felvétel ) 
- Hiba lépett fel 
 
Ugyancsak ezen réteg feladata a szükséges adatátvitelre vonatkozó 
intézkedés megválasztása. Ezután a kiválasztott intézkedést az 
adatkapcsolati réteg felé átadja. E réteg feladata az intézkedés 
kódolása, ami a definiált parancskészletből valamelyiknek a 
kiválasztása, a parancsblokk fejrészének kitöltése, és az adatmező 
feltöltése. Ezután az ílymódon elkészített parancsot a transmit 
bufferba másolja. Ez a buffer kétpointeres körkörös FIFO tár, 
amelynek nagyságát a leghosszabb parancs határozza meg. A buffer 
üres/nem üres állapotának eldöntésére nem szükséges  külön flag 
használata, elég a két pointer azonosságát vizsgálni ( ez a protokoll 
feladata). 
   
10.5.2.  Vételi buffer 
 
A vételi bufferben adja át a vevőoldali protokoll a vonal túloldaláról 
érkezett adatblokkot. A szigorú parancs/válasz szekvencia szerint 
működő protokoll alkalmazásakor elegendő egy adatblokk ( a 
leghosszabbnak megfelelő nagyságú ) tárolására kialakítani a vételi 
puffert. Ha azonban megengedjük a több egymás utáni vétel 
lehetőségét is, akkor többszörös mélységű vételi puffert kell 
alkalmazni. Ez utóbbi bonyolítja az adatcsomag felépítését, ugyanis 
egyértelmű végjelet kell definiálni, hogy az egymás utáni adatblokkok 
elválaszthatók legyenek.  A 10.4. ábra a két megoldást szemlélteti. 
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12. A téma összefoglalása 
 
Az adatátviteli védelmi eljárásokat a pont-pont aszinkron 
összeköttetések esetére Shannon[71], Viterbi[72], Peterson[73], 
Golay[74], Berlekamp[75], Reed[76], Solomon[77] és mások 
munkássága nyomán már az 1960- as években matematikai módszerek 
felhasználásával részletesen kidolgozták. Vizsgálataik kiterjedtek a 
zajok, adatátviteli zavarok okozta átviteli hibák előfordulási 
valószínűségének számítására is [8]. Elvi munkásságuk nyomán 
született és a legutóbbi időkig használatos realizálási módszerek 
kivétel nélkül hardware alapú ( shift regisztereket alkalmazó ) védelmi 
logikákat használtak [79][81].  
 
Az elvi számításaik igazolására az akkori második generációs 
korlátozott teljesítményű számítógépek ( 16-64 Kszó 
memóriakapacitás, 1 MHz processzor sebesség és legfeljebb 1-2 Mszó  
lemezkapacitás ) adta lehetőségekkel  élve néhány FORTRAN 
programot ( Lyukkártya ki-bemenő adathordozó felhasználásával ) 
készítettek [80].  
 
A számítástechnika legutóbbi években elért fejlődése következtében a 
korábbi évek eredményeit újra kell értékelnünk, és a mai technikai 
színvonalnak megfelelő adatvédelmi eljárásokat kell kidolgoznunk. 
Erre azért is nagy szükség van, mert a számítógépes információs 
hálózatok térhódítása következtében az adatátvitelben egyre inkább 
kódolt bináris információk forgalmazása folyik. Ebben a tekintetben a 
hibamentes adatátvitel fontossága egyre nő. Különösen fontos a 
hibamentes adatátvitel, ha a vonalon vezérlő és állapot visszajelentő 
információk transzportjáról van szó. Ilyen átvitel a közlekedési 
automatizálásban ma mindennapos feladat. Megemlíthetjük például a 
kötött pályás forgalom központi irányító rendszereit ( Metro, elővárosi 
vasút, összehangolt vasúti forgalomirányítás, járműközlekedési 
információs rendszerek, stb ).  Ezek a számítógépes rendszerek 
hibamentes ( Fail-safe) adatátvitelt követelnek meg.  
 
 
12.1. A biztonság szerepe 
 
A megoldásoknak az elsődleges célfüggvény - a biztonság - mellett 
eleget kell tenniük a nagy sebesség, nagy adatmennyiség és az ezekkel 
ellentmondó olcsóság követelményeinek is. Az  alábbiakban 
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összefoglalom kutatásaimnak a vasúti távvezérlés adatátviteli 
megoldásával kapcsolatos eredményeit. 
 
A távvezérlés alapvető feladata vezénylések küldése a felügyelet 
nélküli állomás felé és visszajelentések fogadása és feldolgozása a 
távvezérelt objektum felől.  A hagyományos állomási üzem esetében a 
szolgálattevő (forgalmista) ellenőrizte a forgalomirányító központtól 
érkező parancsokat, így nem volt szükség fail-safe adatátviteli 
rendszer alkalmazására. Ha azonban felügyelet nélküli távvezérlésről 
van szó, akkor biztonsági  adatátvitelt kell alkalmazni a téves 
kezelések, és hibás visszajelentések elkerülésére. 
 
A biztonság ez esetben annak garantálása, hogy az adatátvitel során 
nem lehet felfedetlen hiba. Tekintve, hogy 100% biztonság nem 
garantálható, a feladat azon módszerek megtalálása, amelyek 
alkalmazásakor a biztonság a lehető legjobban megközelíti a 100% -
ot. 
 
A legutóbbi évtizedekben a különféle adatátviteli rendszerek számos 
elvében, gyakorlati megvalósításában, célfüggvényében és 
paramétereiben különböző megoldásokat alkalmaztak adatvédelemre. 
Az alapelv minden megoldásnál közös: az átviendő információhoz 
valamely jól meghatározott algoritmus szerint redundáns biteket 
rendelünk, és ezen ellenőrző információval együtt forgalmazzuk. A 
vevőoldalon az ismert algoritmus szerint képezzük az ellenőrző 
redundanciát és összehasonlítjuk a vett információval. Az átvitelt 
hibátlannak tekinthetjük, ha a vett és a számított redundancia azonos. 
Ha a vevő eltérést észlel, akkor vagy megkísérli a hibás adatot 
kijavítani ( FEC : Forward Error Correction ), vagy kezdeményezi az 
adatblokk ismételt átvitelét ( ARQ : Automatic Repeat Request ). 
 
A hibajavító kódok [82] [83] alapvetően kétféle technikát használnak : 
a blokk és a konvoluciós (csavart) technikát. Egy (n,k) jelölésű 
lineáris blokk kód egy n hosszúságú szekvencia, amelyet k 
információs bit és n-k redundancia alkot. A kód arányszáma r = k/n.  
 
A redundancia számításához rendszerint modulo-2 aritmetika 
használatos, amelynél az addittív műveleteket ( összeadás és kivonás ) 
egyaránt az antivalencia ( Exclusive OR ) reprezentálja továbbá 
átvitelt sehol nem veszünk figyelembe. Igy ezen lineáris operációt 
alkalmazva egy p és egy q hosszúságú  bináris mező összege p 
hosszúságú harmadik mező ha p >= q, illetve q egyébként. A c kódszó 
súlya w(c), amely a benne szereplő egyesek számát jelenti. A 
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Hamming távolság két kódszó c1 és c2 esetén d(c1,c2)  azon pozíciók 
száma, amelyben a két kódszó eltér egymástól. Belátható, hogy 
d(c1,c2) = w(c1 ### c2) = w(c3) ,    ahol c3 a c1 és c2 antivalencia 
operációjával képzett kódszó.   Pl.  legyen  c1=(110101) és 
c2=(111000). Ekkor  c3 = c1###c2 = (001101), azaz w(c3) = 3.  Ha 
feltételezzük, hogy a képzett kódszóban felfedhető minden legfeljebb 
s számú random bithiba, továbbá javítható minden legfeljebb t  számú 
random bithiba, akkor belátható, hogy s + t + 1 <= d. A kizárólagos 
hibajavító kódolás esetén 2*t + 1 <= d.  
 
A konvoluciós kódolás a fa típusú kódolásnak egy alesete . E kódolási 
eljárásnál nincs előre meghatározott mezőhosszúságú információs 
blokk, hanem az átviendő információ néhány bitjébôl ( k , ahol 
rendszerint k < 5) valamely algoritmus szerint [83] folyamatosan 
képezik a kimeneti biteket. Az r = 1/v arányszámú konvoluciós kód 
egy k bites shift regiszterből és v db modulo - 2  antivalenciát realizáló 
fél összeadóból áll.   
Egy egyszerű 1/2 arányú konvoluciós kód k = 3, v = 2 és c = (10110) 
esetén az alábbi : ( 11 01 11 10 01 ).  A dekódolás Viterbi algoritmusa 
szerint rácsos táblázattal történhet, miközben a k-2 számú hiba 
kijavítható.  
 
A konvoluciós kódolás alkalmazását változó hosszúságú, nagy 
összefüggő adathalmazokat tartalmazó, folyamatos információ 
transzportálása esetében érdemes megfontolni.  A vasúti 
távvezérlésnél azonban kötött hosszúságú, néhány byte méretű 
parancsok, kezelések illetve visszajelentések hibamentes átvitele a 
feladat.  
 
A blokk kód kiválasztása az adatvédelmi igények, a csatorna minőség, 
az átvitel sebesség és számos egyéb tényező függvénye. A 
legegyszerűbb védelmet a paritás bit alkalmazása adja. Ha a csatorna 
zajos azaz számolni kell egy kódszóban többes hiba előfordulásával, 
akkor a paritásellenőrzés nem ad kellő védelmet.  
 
A blokk kódolás másik elterjedten használatos módja az ellenőrző 
számos (check-summa) adatvédelem. E megoldásnál az információ 
egy csoportjához (128 v. 256 Byte ) átvitel figyelembevétele nélkül 
képezett ellenőrző számot illesztenek, és az ílymódon kiegészített 
információs blokkot forgalmazzák. Az eseményorientált rendszereknél 
( a vasúti távvezérlés is ilyen ) azonban ritkán kell a fenti méretű 
viszonylag nagy adatblokkot átvinni. További hátránya, hogy a 
többszörös véletlen, és a burst hibák ellen nem ad kielégítő védelmet. 
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A blokk kódolás egy jelentős csoportját a polinom típusú védelem 
alkotja. E módszernél a kódszó - jelöljük v(x) - n bit hosszúságú, így 
maximális fokszáma n-1. A kódszó az üzenet - jele m(x) - és egy 
alkalmasan megválasztott g(x) generátor szorzata. Az adó az ílymódon 
elkészített kódszót transzportálja. A vevő a vett v'(x) polinomot 
elosztja az ismert g(x) polinommal és vizsgálja a maradékot. Az 
átvitel hibátlannak tekinthető, ha az  R{v'(x)/g(x)} = 0,  azaz a 
maradék nulla. 
 
E módszer jó védelmet nyújt mind a burst, mind a random hibák 
felfedésére.  Egy l  hosszúságú burst hiba a 

   
            xiB(x) = xi(bl-1xl-1 + bl-2xl-2 + ... + b1x + 1) 

 
alakban írható fel, ahol i a burst hiba kezdeti pozíciója, bi együtthatók 
pedig lehetnek mind '1' , ill. '0' értékűek. Belátható, ha a generátor 
polinom fokszáma (k) >=l ,  továbbá R{g(x)/x} <> 0 , azaz a generátor 
nem osztható x-el, akkor a vevő felfed minden, legfeljebb l 
hosszúságú burst hibát. A legegyszerűbb generátor polinom, amely 
ezen kritériumnak eleget tesz  a   g(x) = xl + 1. Minden olyan random 
hiba 100% biztonsággal szintén felfedhető, amely nem osztható a 
generátor polinommal, azaz R{s(x)/r(x)} <> 0, ahol s(x) a vett v'(x) 
polinom hibaszindrómája.  További előnyös tulajdonság nyerhető, ha 
a generátor tartalmazza az (x + 1) szorzótényezőt, amellyel egy 
páratlan paritásellenőrzést valósíthatunk meg. 
  
Összefoglalva megállapítható, hogy a g(x) = (x + 1)(xl + 1) 
szorzatként előállított generátor polinommal védett blokk kódolás 
felfed minden páratlan paritású hibát, minden l bitnél rövidebb burst 
vagy random hibát, minden egyéb random hibát, amely a generátornak 
nem többszöröse. 
 
A hibajavító eljárás kiválasztását jelentős mértékben befolyásolja a 
felhasználási terület, nevezetesen az, hogy lehet-e retranszmissziót 
alkalmazni vagy nem. Az egy adóval és több vevővel üzemelő 
adatátviteli rendszerek ( mint pl. a tájékoztató és információs 
rendszerek és a műsorsugárzás ) esetén a vevőnek kell az esetleges 
adatátviteli hibákat kijavítani [91]. Ezeknél a rendszereknél az 
adatátviteli  csatorna szimplex üzemű. Ugyancsak nem alkalmazható a 
retranszmissziós elven működő adatvédelem a nagysebességű 
folyamatirányító rendszereknél (pl. repülőgép, űrhajó, vagy gyors 
ipari folyamatirányítás), ahol a duplex csatorna rendelkezésre áll, de a 
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sebességkövetelmény miatt nincs idő a hibás blokkok ismételt 
átvitelére [77].  Ezeknél a rendszereknél a FEC típusú hibajavítást kell 
alkalmazni. A kötöttpályás eseményorientált rendszerek esetében az 
események a mai számítógépek 10 MIPS 
( 1 MIPS = 1 millió utasítás/sec ) sebességéhez viszonyítva 6-8 
nagyságrenddel lassabbak. A korszerű fény modulációt használó 
szélessávú üvegszálas, vagy a mirohullámú adatátviteli csatornák is 
nagysebességű (10..500 KBaud) átvitelt engednek meg.  Ezen tények 
biztosítják a retranszmissziós (ARQ = Automatic Repeat Question) 
adatvédelem szükséges feltételét. Az alkalmazás elégségességének 
feltétele a távvezérlés információ struktúrájából és a biztonsági 
célfüggvényből adódik. 
 
Az információ struktúra : a forgalmazandó jelkészletet néhány száz 
előre definiált kötött formátumú, állandó hosszúságú parancs és 
állapot visszajelentő teszi ki. Az ezeken kívülálló adat nem 
megengedett, csak átviteli hiba eredménye lehet.  
 
A biztonság célfüggvény kizárja a hibajavító kódok alkalmazását. A 
biztonsági adatátvitel az UIC-738 ajánlása [84] szerint a többrétegű 
adatátviteli modell szerint realizálható. E szerint az adatkapcsolati 
rétegben felfedett hibát dokumentálni, és egy magasabb szinten 
( protokoll réteg) kell kijavítani. Az elv helyessége belátható, ha a arra 
gondolunk, hogy a hibajavító kód alkalmazása egy meghatározott 
hibaszámig (más szóval adott csatorna zajszintig) a fellépő hibákat 
eltünteti,  azaz a rendszer a csatorna hibákról egy adott hibaszámig 
nem vesz tudomást, a csatornaromlás ellen nem védekezhet. Ha a 
hibajavító képességet meghaladó számú korrupció fordul elő, akkor a 
FEC rendszer figyelmeztetés nélkül hibás kimenetet ad, vagy 
összeomlik. Az ARQ rendszer folyamatosan dokumentálja az 
adatátvitel hibáit, így lehetőség van a katasztrofális összeomlás 
megelőzésére, másrészt a protokoll [17] meggátolja a hibás kimenetek 
előállítását. ( Vagy ismételt adatátvitellel kijavítja a felfedett hibát, 
vagy hibaüzenetet generál, de a vevőt nem sodorja téves parancs 
okozta veszélyhelyzetbe.)  
 
A legutóbbi 10 évben a mikroprocesszorok hatékonysága kétszeresen 
emelkedett. Teljesítményük, sebességük növekedett, miközben az 
áruk  csökkent. Az integrált áramköri technológia négymértékű 
fejlődése (4,2,1 majd 0,5 mikoronos technológia ) lehetővé tette a 
VLSI (Very Large Scale Integration) single-chip (egy csipes) 
áramkörök megjelenésesét. E programozható nagysebességű eszközök 
forradalmasították a funkcionális áramkörök realizálását. Számos 
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olyan elektronikai, vezérlési, adatfeldolgozási feladat, amely korábban 
diszkrét elemekkel vagy MSI ( Medium Scale Integration) integrált 
áramkörökkel felépített cél hardware-t igényelt, ma ezen univerzális 
eszközökkel, és a feladatot realizáló nagysebességű programmal 
oldható meg. Elegendő a műszer- és automatikai, robottechnikai, 
elektronikus játékipari, orvosi, vegyi, stb alkalmazásokat említeni. De 
ugyanígy megjelentek  a gépjármű iparban és a forgalomirányításban 
is, és egyre nagyobb tért hódítanak rendkívül kedvező 
tulajdonságaikkal. 
  
A biztonsági elektronikákban is alkalmazhatók, ha tervezésük eleget 
tesz a Cenelec Európai szabvány vonatkozó előírásainak [85]. A 
hibafelfedő CRC blokk kódolás jól definiált számításokat igényel 
mind az adó, mind a vevő oldalon. Ezek a számítások a  v(x) n-edfokú 
és a g(x) k-adfokú  polinom szorzását, osztását valamint az 
R{v'(x)/g(x)} maradék gyors kiszámítását és elemzését jelentik. E 
feladatokat hagyományosan egy kiválasztott generátor polinom és 
adott hosszúságú blokk esetére tervezett shift regiszterekből és számos 
fél összeadóból álló cél-hardware oldotta meg. E hardware azonban 
nem alkalmazkodik a változó körülményekhez. Ha az adatblokk 
hossza változik, vagy más generátor polinom szükséges, akkor új 
hardware szükséges. Ha azonban mikroprocesszoros eszköz az 
adatvégállomás, akkor a generátor polinom, az adathosszúság és az 
alkalmazott metódus tág határok között az igények szerint pusztán 
programmal változtatható. 
 
Egy közlekedési biztonsági pont-pont közötti átvitel kommunikációs 
számítógépekkel majdnem tetszőleges adatvédelmi képességgel 
realizálható. De egy sokállomásos vonali összehangolt 
forgalomellenőrző rendszer ( KÖFE = Központi Forgalom Ellenőrzés) 
vagy forgalomirányító rendszer (KÖFI = Központi Forgalom 
Irányítás) amely valamilyen szabványosított hálózati struktúrát 
(vonalas, sugaras vagy hierarchikus hálózat) [86] igényel,  
kommunikációs eszközként célszerűen ipari számítógépet használhat 
fel. 
  
A CRC igényeinek megfelelő számításokat valamint a protokollt e 
kommunikációs számítógép programja valósíthatja meg. Ezen front-
end processzor alkalmazás nem igényel operációs rendszert, egy 
egyszerű assembler célprogram  a feladatot jól lefedi [13]. 
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Az ideális digitális bináris csatorna  adó oldalán forgalmazott '0' a 
vevő oldalon szintén '0', míg a feladott '1' bitet a vevő szintén '1' - nek 
érzékel. A valóságos csatorna egy  
 
                     Pa0/1      Pv0/1 
Pe[2,2] =     
                     Pa1/0      Pv1/0 
  
valószínűségi hiba mátrix segítségével modellezhető. A mátrix Pa0/1 
eleme annak valószínűsége, hogy az adóoldalon forgalmazott '0' -t  a 
vevő a zavarok miatt '1' -nek érzékel. Hasonlóképpen Pa1/0 annak 
valószínűsége, hogy az adóoldalon forgalmazott '1' -t  a vevő  '0' -nak 
érzékel. Pv0/1 ennek megfelelően a csatornán ellenkező irányú 
információ áramlásra vonatkozik.  Könnyen belátható, hogy a helyes 
'1' átvitel valószínűsége (1 - Pa1/0), míg a '0' átvitelé (1 - Pa0/1) az adás 
irányából nézve, illetve (1 - Pv1/0) és (1 - Pv0/1) vétel irányban. A 
gyakorlatban a csatorna jó közelítéssel szimmetrikusnak tekinthető, 
azaz Pa0/1 = Pv0/1, illetve Pa1/0 = Pv1/0.  Ekkor a valószínűségi mátrix a 
Pe[2] = [Pe0/1  Pe1/0]   vektorrá módosul. 
 
A hibavalószínűség számos tényező függvénye. Az okozott hibák 
azonban két csoportra oszthatók :  random és burst hibákra. A random 
hibát valamely impulzusszerű, sztochasztikus zavar okozza, míg a 
burst hibákat vonali interferencia, szinteltolódás vagy tartós zavar.  
Az adatvédelmi kódok hibafelfedő képességét szimulációs módszerrel 
is lehet vizsgálni. Erre szintén a korszerű, nagysebességű számítógép 
ad lehetőséget. A szimulációhoz pseudo-véletlen generátor helyett 
saját random generátort alkalmaztam, amely bináris négyzetközép és 
polinomos módszer kombinációjával állít elő véletlen számokat. A 
generátort a számítógép memória tartalma és a CTC (Counter Timer 
Circuit ) regisztereinek aktuális állapota alapján inicializáltam.  
 
Az átviteli információt szintén e véletlen generátor állítja elő. A 
modell 1000 állandó hosszóságú kódszóból álló üzenettel dolgozik. A 
CRC hozzáadása után áll elő az átviendő minta.  
 
A modell mindkét fajta hibát ismétlés nélkül generálja, a random 
hibák számát, míg a burst hibák számát és hosszát paraméterként lehet 
megadni. és ezzel torzítja a kódblokkot. 
 
Ezen egyszerű szimulációs eljárás igazolja a polinomos kódvédelmi 
eljárás alkalmasságát. A random hibák felfedése 70% -os adattorzulás 
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esetén is teljes körű, míg burst hibák esetében 90% -os adattorzulás is 
teljes biztonsággal felfedhető.  
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