
© BME-MIT 2015, Minden jog fenntartva
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Méréstechnika és Információs Rendszerek 

Kiber-fizikai rendszerek jelentősége az 
Ipar 4.0 trendben

Dr. Kovácsházy Tamás
khazy@mit.bme.hu

INFOTÉR 2015, Balatonfüred, Magyarország



© BME-MIT 2015

Bemutatkozás (http://www.mit.bme.hu/)
� BME-MIT

o A Villamosmérnöki és Informatikai kar (VIK) 
egyik tanszéke

o Fő profilok:
• Beágyazott rendszerek
• Intelligens rendszerek
• Hibatűrő rendszerek

o Évente kb. 100-150 villamosmérnök és 
mérnökinformatikus végez a tanszéken

� Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek 
laboratórium
o NESlab: Network Embedded Systems 

Laboratory
o 2010-ben alapítottuk
o 18 év tapasztalat az Internet technológiák ipari 

alkalmazásában

2. oldal
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Ipar 4.0 (Industry 4.0)
� Mit is értünk alatta?

o Ipari környezetben Internet technológiákkal integrált 
kiterjedt adatgyűjtő, adatfeldolgozó, irányító és 
megjelenítő rendszer

• Szoros kapcsolatban van a fizikai beágyazó környezettel
• Információt szolgáltat és optimalizál

� A Tárgyak Internetének alkalmazása ipari 
környezetben
o Nem újdonság, minimum 30 éve tart a folyamat
o Elv: Minden össze lesz kötve és jobban fog működni…

� Miért fog jobban működni?
o Az összeköttetéstől, az adatok elérhetőségétől 

magában nem! Sőt!
o Szükség van olyan rendszerrészre, ami jobbá teszi a 

rendszer működését az adatokat felhasználva
o Minél kevesebb emberi beavatkozással 

(automatizmusok)

3. oldal
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Kiber-fizikai rendszer (CPS, Cyber-Physical System)

4. oldal

� Egy olyan elosztott, kiterjedt informatikai és 
a hozzá kapcsolódó fizikai rendszer, 
amelyben:

o Az informatikai rendszerrész a begyűjtött 
információk alapján a fizikai rendszer 
működésébe beavatkozik

o Célja a rendszer működősének az optimalizálása
– Jobban működjön

– Meghibásodások esetén is működjön

– Olcsóbban működjön

– Reagálni tudjon a „nem vártra” is (Emergent system)

� 3C angolul: Communicate, Compute, Control
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Alkalmazás és példák

� Épületfelügyelet, energia optimalizálás:

o Érzékelő: Hőmérő és páratartalom-mérő

5. oldal
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Alkalmazás és példák

� Épületfelügyelet, energia optimalizálás:

o Érzékelő: Hőmérő és páratartalom-mérő

o CPS: Ablak nyitva van, radiátor 
lelevegősödött, rossz a hőmérő, stb.

o Eredmény: Jobb életminőség, alacsonyabb 
költségek

6. oldal

CPS: Nyitva van az ablak. Be kell csukni!
Ki fogja becsukni? Becsukta?
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CPS: Nyitva van az ablak. Be kell csukni!
Ki fogja becsukni? Becsukta?

A humán 
szereplőnek ez 

egyszerű, de egy 
informatikai 

rendszernek?
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Alkalmazás és példák

� Épületfelügyelet, energia optimalizálás:

o Érzékelő: Hőmérő és páratartalom-mérő

o CPS: Ablak nyitva van, radiátor 
lelevegősödött, rossz a hőmérő, stb.

o Eredmény: Jobb életminőség, alacsonyabb 
költségek
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CPS: Nyitva van az ablak. Be kell csukni!
Ki fogja becsukni? Becsukta?

A humán 
szereplőnek ez 

egyszerű, de egy 
informatikai 

rendszernek?

És mi van, ha több tízezer 
szenzorunk van?

Az kezelhetetlen emberi 
erőforrással, viszont 

nagyon fontos dolgokat 
tudhatunk meg…
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Alkalmazás és példák
� Közlekedés:

o Érzékelő: Biztonsági kamerák pl. vasútállomáson 
vagy pályán, pálya- és vonatfedélzeti-szenzorok

o CPS: Az utasok rendben mozognak, pánik van 
(rohanó tömeg), utasszámlálás, a megengedettnél 
gyorsabban megy a vonat át az állomáson vagy a 
pályán

o Eredmény: Nagyobb biztonság, hatékonyabb 
szolgáltatás

� Ipar:
o Érzékelők: felsorolni lehetetlen…
o CPS: Flexibilitás, termelékenység javítása, selejt 

okainak felfedése, követhetőség, gyártósor 
meghibásodásinak korai felismerése

o Eredmény: Olcsóbb, hatékonyabb, flexibilisebb 
gyártás

9. oldal
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A kiber-fizikai rendszerek architektúrája
� Intelligens összeköttetés szint (Smart

Interconnect Level)
o Integrált szenzorhálózat és informatikai 

hálózat
• Mérések és beavatkozások a környezetbe
• A rendszer saját működésével kapcsolatos adatok

� Adat-Információ konverziós szint (Data to
Information Level)
o Alacsonyszintű adatfeldolgozás, szenzorfúzió
o Az adatok/információk újrafelhasználása 

számos alkalmazásban
• Jelentősen csökkenti a költségeket
• Javítja a megbízhatóságot
• Szenzor virtualizáció

10. oldal

1. Intelligens összeköttetés szint

2. Adat-Információ konverziós 
szint

3. Kiber-fizikai szint

4. Kognitív szint

5. Automatizmusok
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A rendszer architektúrája
� Kiber-fizikai szint (Cyber-Physical Level)

o A környezet és a rendszer együttes 
modelljének felépítése és ellenőrzése az 
információk alapján

� Kognitív szint (Cognition Level)
o Helyzetértékelés
o Mi van, és mit lehetne tenni, hogy a rendszer 

kedvezőbben működjön
o Első sorban humán szereplő, de egyre több 

szoftver a cél…

� Automatizmusok (Self-X Level)
o Komplex rendszerek nem üzemeltethetők 

hatékonyan a korábbi módon
• Önkonfigurálás (Self-configuration)
• Önoptimalizálás (Self-optimization)

11. oldal

1. Intelligens összeköttetés szint

2. Adat-Információ konverziós 
szint

3. Kiber-fizikai szint
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A rendszer komponensei, követelmények
� Szenzorok és beavatkozók (köd)

o Nagyon sokféle eszköz, sokféle gyártótól

� Kommunikációs hálózat
o TCP/IP Ethernet, WI-FI, vagy valamilyen vezeték nélküli 

szenzorhálózat felett
o Integrált rendszer

� Informatikai infrastruktúra
o Felhő rendszerek (elsősorban privát felhőben 

gondolkodva)
o A korábbi „dedikált szerver” koncepció nem 

skálázható erre a szintre

� Biztonságkritikus környezet
o A rendszer egyes komponenseinek meghibásodása 

esetén is fenn kell tartani a működést, vagy legalább a 
biztonságos leállást kell biztosítani

o Valós-idejűség (Real-time)
o Hibatűrés (Fault-tolerance)
o Biztonság (Security)

12. oldal
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A rendszer komponensei, követelmények
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13. oldal
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A rendszer komponensei, követelmények
� Szenzorok és beavatkozók

o Nagyon sokféle eszköz, sokféle gyártótól
o A felhő rendszerek analógiájára beszélünk itt a „Ködről” (Fog 

Computing)

� Kommunikációs hálózat
o TCP/IP Ethernet, WI-FI, vagy valamilyen vezeték nélküli 

szenzorhálózat felett
o Integrált rendszer

� Informatikai infrastruktúra
o Felhő rendszerek (elsősorban privát felhőben gondolkodva)
o A korábbi „dedikált szerver” koncepció nem skálázható erre 

a szintre

� Biztonságkritikus környezet
o A rendszer egyes komponenseinek meghibásodása esetén is 

fenn kell tartani a működést, vagy legalább a biztonságos 
leállást kell biztosítani

o Valós-idejűség (Real-time)
o Hibatűrés (Fault-tolerance)
o Biztonság (Security)

14. oldal

Felhő 
(Cloud)
Felhő 

(Cloud)

Köd (Fog)Köd (Fog)
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Algoritmusok
� Feladatuk:

o A fizikai és az informatikai rendszer alkalmazás specifikus 
számítógépes modelljeinek felépítése és karbantartása

o A modell alapján helyzetértékelés
o A helyzetértékelés alapján döntések

� Hierarchikus
o Alacsonyszintű szabályzások
o Összetett modellalkotás
o Komplex döntések 

� Megközelítések
o Modell-alapú rendszerek
o Digitális jelfeldolgozás és statisztika
o Mesterséges intelligencia

� Big data:
o Kétélű fegyver…
o A jó adat és a megfelelő algoritmus a kulcs

15. oldal
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Új technológiák, kihívások

Opcionális fóliák

Page 16
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Általános valós-idejű kommunikáció Ethernet felett

� Az Ethernet nem garantál valós-idejű kommunikációt

� Time-Sensitive Networking (TSN)
o Általános valós-idejű kommunikáció Ethernet felett

• IEEE szabvány lesz

• A legtöbb ismert szereplő részt vesz a szabványosítási folyamatban

• Prototípus fejlesztés folyik (BME-MIT részt vesz benne)

o Fontosabb részei a szabványnak:
• Valós-idejű folyam regisztráció (P802.1Qcc, Stream Reservation 

Protocol)

• Ütemezés (P802.1Qbv, Enhancements for Scheduled Traffic)

• Óraszinkronizáció (P802.1AS-Revision, , Timing and Synchronization)

• Hibatűrés (P802.1CB, Frame Replication and Elimination for Reliability)

• Szűrés és engedélyezés (P802.1Qci, Filtering and Policing)

17. oldal17. oldal

Óraszinkronizáció
és valós-idejűség

Skálázhatóság

Hibatűrés
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TCP/IP
� A valós-idejű alacsony szintű kommunikáció a fontos

o A TSN ezt megoldja

� Kérdés: Hogyan továbbítsuk a valós-idejű adatot?
o 1. ipari busz világháború: Fieldbus WAR (1980-2005?)
o 2. ipari busz világháború: Ethernet based Fieldbus WAR 

(2005?-201x?)
o 3. ipari busz világháború: Application protocol WAR 

(2010?-)
o Mi lesz a vége 3. ipari busz világháborúnak?

� A TSN környezetben most az OPC UA tűnik a nyerőnek 
(de a háború folyik)
o OPC Unified Architecture (IEC 62541)
o Ez nem a korábbi Microsoft COM alapú OPC megoldás
o Protokoll + adatleírás
o Nyílt szabványokon alapul, platform független, 

programozási nyelv független 
o Van több ingyenes, nyílt forráskódú megvalósítás is

18. oldal

NodeOPCUA for node.js

Freeopcua.github.io for C++

OPC-UA Server SDK for Java 

Open62541 for C

Nyílt forráskódú, ingyenes megvalósítások:
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Rendszermenedzsment…

19. oldal

� Általános rendszermenedzsment, a klasszikus IT 
értelemben
o Eszközök, felhasználás, kapacitás, diagnosztika
o Kiegészítve a valós-idejű folyamok konfigurálásával és 

megfigyelésével

� A korábbi megoldások (CLI, SNMP) nem 
elégségesek, de használni kell azokat is 
kompatibilitási okokból
o Új technológiák bevezetése elkerülhetetlen
o Konfiguráció tranzakció szerű kezelése

• Biztonságkritikus rendszer…
• Például: Netconf/Yang?

o Vannak használható open-source megoldások
• Nedi, Cacti, Nagios, stb.
• Gyakorlati tapasztalatok: Használhatók, de a szakértelem 

szükséges!
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Software Defined Network (SDN)

� Konklúzió: Az ipar hálózat egy szoftveres úton „programozott” 
hálózat (SDN) lesz…

20. oldal
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Biztonság

� A legnagyobb kérdése az Internet of Things témakörnek
o Különösen a biztonságkritikus IIoT alkalmazási körben!

• Mit tehet egy vicces tinédzser némi informatikai tudással?

o Egyelőre nincs jó és széles körben elfogadott megoldás

o Minősítési követelmények problémát okozhatnak:
• A biztonsági protokollok folyamatosan változnak/javulnak

• Javított protokollok miatti újraminősítés?

� Az IIoT nem követeli meg, hogy a teljes rendszer elérhető 
legyen az Internetről!
o A rendszer a biztonsági elvárásoknak megfelelően különböző 

biztonságú virtuális hálózatokra bontható
• A fizikai hálózat integrált, és afelett nyújt virtuális hálózati szolgáltatásokat

� Még ebben a körben is nem elsősorban műszaki kérdés
o Emberi tényező…

21. oldal


