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 BigData/IoT trendek és követelmények

 A SensorHUB keretrendszer

 Architektúra és komponensek

 A szoftver két értéke, karbantartható szoftverfejlesztés

 SensorHUB alapú megoldások
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BigData/IoT trendek, követelmények



 Könnyű hozzáférés az adatokhoz
 A felhasználók (itt: üzleti döntéshozók) számára hozzáférhető, érthető, 

intuitív

 Konzisztens adat
 Sok helyről származó információk

 Meg kell tisztítani, közös nevezőre hozni
 Eltérő rendszerek eltérő terminológiát használnak („lakcím”, „cím”, „székhely”)

 Ellenőrizni kell az adatot betöltés előtt
 Ne kerüljön hibás adat a rendszerbe

 Megbízható információforrás

 Elegendő és megfelelő adat a kérdések megválaszolásához

Rendszer követelmények
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 Igények, folyamatok, adatok változásának kezelése
 Folyamatosan változó környezet, a rendszernek alkalmazkodnia kell

 Új kérdések megválaszolásához ne kelljen fejlesztés

 Új adat bevezetéséhez ne kelljen fejlesztés

 Megfelelő teljesítmény
 A lekérdezések nem tarthatnak órákig

 Úgy kell feldolgozni, előkészíteni, szervezni az adatot, hogy lehetővé 
tegye a gyors lekérdezéseket

 Biztonság
 Adatokhoz történő hozzáférés szabályozása

Rendszer követelmények
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BigData magas szintű architektúra

6

Adat tárház

Adat betöltő

Feldolgozó & megjelenítő
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SensorHUB áttekintés



 IoT alkalmazás keretrendszer

 Fejlesztési platform IoT alkalmazások 
és szolgáltatások számára

 Adatvezérelt alkalmazásfejlesztés 
támogatása

 IoT és Industry 4.0 feladatok 
hatékony kezelése

 Útmutató és eszközkészlet BigData 
alkalmazások fejlesztése számára

Mit nevezünk SensorHUB-nak
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 Az IoT készülékek különböző formában generálják és várják 
az adatokat

 Integráció különböző nagyvállalati szoftverekhez

 Analízis és riport készítés az adatok alapján gyorsan

 A Big Data 4 V-je:
 Volume – Adat skálázhatóság

 Variety – Változó struktúrájú adatok

 Velocity – Adat továbbítás (stream) és analízis

 Veracity – Adatok bizonytalansága

SensorHUB előnyök
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 Riport készítés és ütemezés gyorsan

 Adminisztrációs felület, rendszer áttekintése

 Push értesítések (Android, iOS, Web)

 Kiterjesztett Geo szolgáltatások (hely alapú események, 
geofence támogtás, stb.)

 Rugalmas adat feltöltés és lekérdezés

 Szolgáltatás regisztráció és felderítés

SensorHUB platform képességek
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 Működő és megbízható IoT architektúra

 Több domain támogatása
 Smart city
 Szállítás
 Mezőgazdaság
 Egészségügy
 stb..

 Helyi vagy felhő alapú telepítés
 Kompatibilitás a nagy felhő szolgáltatókkal

 Microservice architektúra
 Hatékony erőforrás felhasználás

 Skálázhatóság
 Kiterjeszthetőség

 Legújabb nyílt forráskódú technológiák és 

Hadoop alapú eszközök

SensorHUB platform képességek
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SensorHUB architektúra és komponensek
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adatgyűjtés,	tárolás,	adatfeldolgozás,	
elemzés,	keresés,	megosztás,	
megjelenítés,	adatbiztonság

Adatgyűjtés,	helyi	szolgáltatások,	
megjelenítés,	kommunikáció

PUSH	–
Személyre	szabott	

visszajelzés

Szakterületi	
szoftverkomponensek

Alkalmazások	és	szolgáltatások

Intelligencia	–
Elemzés,	Döntés

Jármű	és	közlekedés

Egészségügy

Gyártósorok

Okos	város

Ipari	internet

monitorozás,	üzleti	intelligencia,	
vezérlés,	értesítések



 Nyílt forráskódú Hadoop megoldások
 Cloudera
 Hortonworks
 Stb.

 A teljes Hadoop ökoszisztéma tárolás 

és analitika céljából

 Mikroszolgáltatás alapú architektúra a 

gyors fejlesztéshez és kiterjesztéshez

 Programozási és platform 

technológiák:
 Jav

 Node.js

 Stb.

 Szakterületi alkalmazások a 

SensorHUB tetején

SensorHUB technológiai stack
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 Lazán csatolt 
komponensek

 Könnyű módosítás és 
kiterjesztés

 Batch és stream alapú 
feldolgozás IoT-hez
igazodva

 Platformfüggetlen 
kommunikációs 
protokollok

 Integráció ipari 
szabványokhoz és 
Business Intelligence
(BI) rendszerekhez

Architektúra
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 NarrowBand IoT (NB-
IoT)
 SDK, Huawei trial

 Többféle interfész 
támogatása
 MQTT

 HTTP

 SFTP

 OSGi

 Stb.

 Szenzor halmazok 
támogatása
 Pl. Libelium

Szenzor integráció
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 Minden kommunikációs 

csatorna biztonságos 

(HTTPS, TLS)

 Érzékeny adatok 

anonimizálása

 Fejlett alkalmazás 

authorizáció és adat modell

 Hozzáfűzés alapú 

állomásoztató terület az 

adatvesztés elkerülésére

Biztonság
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 Alkalmazások kezelése

 Kulcsok

 Felhasználó és hozzáférés 
kezelés

 Monitoring

 Service hozzáférési jogok

 Riporting

Admin felület
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 ETL (Extract Transform
Load)

 Monitoring

 Riportok kezelése

 Vezérlőpult készítés

 Analitika

 Feladat ütemezés

 SDK

Üzleti intelligencia képességek
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 Cloud független telepítés
 Microsoft Azure

 Amazon Web Services

 Google Cloud Platform

 On-premises hosting

 Docker alapú telepítő 
csomagok

 Modul és komponens 
testreszabhatóság

 Szabványos interfészek 
támogatása a külső 
rendszerekkel való gyors 
együttműködéshez

Telepítés
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Karbantartható fejlesztés



• Másodlagos érték: a szoftver viselkedése - a szoftver azt 
csinálja hibamentesen, amit a felhasználó elvár

• Elsődleges érték: Tolerálja és egyszerűen alkalmazkodik a 
folyamatos változásokhoz, tehát könnyű módosítani (software 
is soft)

A szoftver két értéke
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 Volt már valaha dolgunk rossz kóddal?

 „Olvasni a kódot több idő, mint írni”

 Volt már olyan eset, hogy nem volt idő egy feladat „szakszerű” 
megoldására, a kód tisztítására, a rövid határidő miatt?

„Ahogy nő a kód mennyisége, úgy csökken a fejlesztők 
produktivitása.”

Kihívások
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 Az alkalmazások tipikusan letisztult, tiszta 
architektúrával indulnak

 Mi történik egy bizonyos idő után?
 A kód elkezd „rothadni” (romlani): kicsi hack itt-ott, egyre több if

elágazás, mígnem az egész kódban ezek dominálnak -> átláthatatlan 
viselkedés

 Nehéz karbantartani, nehéz új funkciókat hozzáadni -> 
a fejlesztők egy idő után áttervezésért könyörögnek

Kód romlás (Code rot)
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 A forráskód bizonyos szempontból a terv (design)

 A romlott design és a rossz architektúra tipikus tünetei:
 Merevség

 Törékenység

 Mozdulatlanság

 Nyúlékonyság

Kód romlás tünetei
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 Változó követelmények
-> Ha olyan a kódunk/architektúránk, hogy nehéz a változásokat kezelni, az a mi 
hibánk

-> A kód/architektúra rugalmas kell legyen a változások követésére és meg kell 
akadályozza a kód romlást

 Milyen változások miatt kezd romlani a kód? Olyan 
változások, amelyek új, nem tervezett dolgokat hoznak az 
osztály függőségek szintjén.

 A legtöbb tünet direkt, vagy indirekt módon a modulok közti 
nem megfelelő függőségre vezethető vissza.

 Az objektum orientált tervezési elvek segítenek a modulok 
közti függőségek kezelésében.

Kód romlás – Mi az okozója?

27



28

Kódolási elvek, megfontolások

https://cleancoders.com/



Mi a Clean Code? Miért van rá szükség?

 Új szoftver rendszerek fő jellemzői:
 Folyamatosan változó követelmények

 Agilis fejlesztés

 Csapatmunka

 Kódminőség

 Szoftver életciklus

 Mi a szoftver igazi értéke?
 Karbantarthatóság

 Folyamatos továbbfejleszthetőség és szállítás
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Alap Clean Code elvek
 Elnevezés

 Small scope: long, descriptive name
 Big scope: short name

 Kis osztályok

 Egy függvény csak egy dologért felelős

 Rövid metódusok
 Maximum ~4 sor!

 Kevés argumentum
 Maximum 3

 Nincs boolean argumentum

 Nincs „kimeneti” argumentum

 Kommentezés (kell egyáltalán?)
 Kikommentezett kódrészek?

 Függőség kezelési elvek (SOLID)
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Agilis gyakorlatok

 Extreme Programming

 Acceptance test-driven development (ATDD)

 Agile Modeling

 Backlogs (Product and Sprint)

 Behavior-driven development (BDD)

 Continuous integration (CI)

 Domain-driven design (DDD)

 Iterative and incremental development (IID)

 Pair programming

 Planning poker

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Mit értünk TDD alatt?
 Hagyományos fejlesztési ciklus (hosszú ciklus, több hónapos):

 Test-driven development ciklus (ismétlődő rövid ciklusok, pár perc):

 A TDD egy programozási technika, ami a következő gondolaton alapul: csak egy bukó 
teszt kizöldítésére írjunk production kódot

 A TDD három szabálya:

1. Írjunk egy elbukó tesztet

2. Írj csak annyi production kódot, ami kizöldíti a tesztet

3. Tisztítsd (refactor) a tesztet és a production kódot

 Red-green-refactor
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Tipikus 
adatmozgatási 
folyamat
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Adatmozgatási folyamatok tesztelése

 A tesztelés célja az ETL folyamatok helyes működésének 

ellenőrzése

 ETL teszt fázisok:
Integrációs teszt

Rendszer test

Regressziós teszt

Működés biztosítása

 Teszt stratégia: a teszt céljának egyeztetése, tesztelendő 

modulok, módszerek, erőforrások és környezet azonosítása.
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Integrációs teszt

 A teszt célja a mappeléshez szükséges előkövetelmények 

ellenőrzése.

 A tesztelésnek igazolnia kell, hogy megfelelő számú sor került át 

a forrás rendszerből a cél rendszerbe.

 Integrációs teszt során a hibakezelés, mapping változók és 

további üzleti igények validálhatók.

 Előkövetelmények:
Hozzáférés a megfelelő hálózati könyvtárakhoz

Implementáció megléte és sikeres Unit tesztek

Adat elérhető a teszt környezetben
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Rendszer teszt

 Integrálja a rendszer komponenseit és egy egységben teszteli a 
működést

 End-to-end rendszer teszt

 Inicializálás és inkrementális terhelési statisztikák.

 Egész rendszer performancia vizsgálata.

 Hibakezelés verifikálása

 Előkövetelemények:
Fejlesztés lezárása

Minden integrációs teszt sikeres lefuttatása

Sikeres migrálás teszt környezetből a validációs környezetbe

Termék konfigurációk és adatok elérhetősége.
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Regressziós teszt

 A teszt az után fut le, miután egy jelentett issue javításra került.

 A teszt megvizsgálja, hogy a javítás helyes volt-e és hogy nem 

hozott-e más hibát a rendszerbe.

 A tesztet akkor is végre kell hajtani, ha nem egy hiba hanem egy 

CR (Change Request) került megvalósításra.

 Előkövetelmények:
Fejlesztés lezárása.

Integrációs tesztek sikeres lefuttatása
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Performancia teszt

 Rendszer teljesítményének vizsgálata meghatározott terhelési 

szint mellett

 Biztosítja a rendszer elvárt sebességét

 Feltárja a performancia szempontjából szűk keretsztmetszeteket

 Típusai: Load, Stress, Volume stb.
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SensorHUB példák



 Létező infrastruktúra 
energiafogyasztásának 
mérése

 Intelligens útvonal tervezés 
(légszennyezés elkerülése)

 Hőtérkép alapú áttekintés

 Analitika az infrastruktúra 
javításhoz/új tervezéséhez

 Heatmaps for spatial data 
visualization

 Providing analytics backed 
data for modern city planning

Okos város (SOLSUN)
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 Flottakezelés

 Geo nyomkövetés

 Historikus adatok a 

gépjárművektől

 Telematikai adatok 

nyomkövetése

 Helyfüggő értesítések

 Logisztikai szabályok 

optimalizálása gépi 

tanulással

Szállítás, flottakezelés
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 Jármű adatok 

analizálása

 Karbantartás 

optimalizálás és 

ütemezés

 Eseti karbantartások 

vizsgálata

 Üzemidő 

megnövelése

 Automatikus report

generálás és értesítés

Prediktív karbantartás
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 Gamification alapú vezetési stílus 
motiváció

 Gépjármű adatok monitorozása
OBD2 porton és CAN buszon

 Jutalmazás, kuponok, 
visszajelzés

 Flottakezelés, nyomkövetés

 Szervíz hálózatok bevonása

Közösségi vezetés - SocialDriving
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 Logisztikai feladatok 

predikciója és 

optimalizálása

 Hatékony 

üzemanyag/energia 

felhasználás

 Navigáció kiegészítése

 Balesetek jelzése

 Jármű típusok 

optimalizálása

Logisztika
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 Járművek nyomkövetése

 Intelligens útvonal tervezés a 
földterületen

 Jármű kihasználtság 
ellenőrzése

 Okos ültetés és aratás

 Költség és bevétel 
optimalizálás előre 
jelzésekkel

Mezőgazdaság
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 Demo a Mobile World 
Congress 2015-re

 5G hálózat 
késleltetésének 
demonstrálása

 https://www.youtube.c
om/watch?v=w4-
b6m4LiSo

Connected Car
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Összefoglalás



https://secondscreen-pl.herokuapp.com/#/public/store

 Analitika szerepe és súlya
IoT területen

 Felhasználói visszajelzések

 Használati jellemzők

 Felhasználók elérése

 Használati eset példa

 Telepítés egyszerűsítése

Ki telepítette már fel?
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https://secondscreen-pl.herokuapp.com/#/public/store


 Moduláris telepítő csomag

 Nyílt forráskódú technológiák, nincs extra licence költség

 Platformfüggetlen fejlesztési technológiák (Java, Node.js)

 Ismert programozási nyelvek és eszközök támogatása

 Mikroszolgáltatás alapú bővíthető architektúra (push értesítések, mobil 

és web integráció, gyors alkalmazásfejlesztés)

 Intelligens skálázás és terheléselosztás

 Könnyen bővíthető további komponensekkel és szolgáltatásokkal

 Hagyományos interfészek támogatása különböző BI rendszerekhez 

(SAP BO, Pentaho, stb.)

 Nyílt forráskódú analitika

Összegzés
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Köszönöm a figyelmet!


