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1. fejezet

Bevezetés

A kutatási munkám fő motivációját az Ipar 4.0 [1] által hozott változások adták. Az Ipar
4.0 céljainak megvalósítására létrejött a Productive 4.0 [2] nemzetközi digitalizációs kuta-
tási projekt, amelyben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és
Médiainformatikai Tanszékének doktorandusz hallgatójaként én is részt vettem. A projekt-
ben résztvevő 109 ipari és kutatói partner közösen dolgozott az Ipar 4.0 koncepciójának, a
kapcsolódó hardver és szoftverösszetevők hatékony tervezésének, használatának, továbbá
a rendszerek és folyamatok kialakításának és integrálásának főbb kihívásain.

A kihívást növelte a "dolgok internete" (Internet Of Things, IoT) koncepció elterjedése,
amelynek lényege, hogy akár a legkisebb szenzortól a legnagyobb kiber-fizikai rendszerekig
(Cyber-Physical System, CPS), minden elem képes az internetre csatlakozni és információt
szolgáltatni magáról, kapcsolatba lépni és kommunikálni egymással. Ezt kiegészítve az Ipar
4.0 koncepciójával az eszközök szolgáltatás-orientált architektúrába (Service-Oriented Ar-
chitecture, SOA) illesztve képesek szolgáltatóként (Provider) és fogyasztóként (Consumer)
is működni. Azonban az IoT eszközök száma exponenciálisan nő és ez további kihívásokat
jelent [3]. Ezen kívül az IoT alapú működés változást hozott az életciklus-menedzsment [4]
és a határokon átívelő digitalizált ellátási láncok (Digital Supply Chain, DSC) [5] model-
lezésében is. További kihívás a folyamatok fenntartható és átlátható összekapcsolása és a
visszacsatolás megoldása, amellyel a folyamatok akár valós időben is fejleszthetővé válnak.

A digitalizáció megvalósítása és a digitalizált folyamatok támogatása mindenképpen egy
kiterjedt és intelligens informatikai infrastruktúrát igényel. Ennek az elvárásnak megfele-
lően a Productive 4.0 projekt egyik fő feladata az Arrowhead ipari IoT keretrendszer [6]
továbbfejlesztése és az Ipar 4.0 által támasztott elvárásokkal való összhangba hozása volt,
figyelembe véve a digitális termelés (Digital Production, DP), az ellátási lánc menedzsment
(Supply Chain Management, SCM) és a termékéletciklus menedzsment (Product Lifecycle
Management, PLM) területeinek új elvárásait. A Productive 4.0 projekt indulásakor az
Arrowhead keretrendszer már képes volt ellátni az alapvető SOA funkciókat, viszont ezek
mellett több, az Ipar 4.0 által meghatározott funkciót még nem volt képes biztosítani.
Így a kutatómunkám során az Arrowhead keretrendszert érintő új kihívások megoldásával
foglalkoztam.
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2. fejezet

Kutatási célok

A Productive 4.0 projekt kezdetekor az Arrowhead keretrendszeren belül az automatizált
munkafolyamat végrehajtás funkciója hiányzott, viszont ez a téma az új ipari forradalom-
nak köszönhetően a Productive 4.0 projekten kívül is nyitott kérdés volt az ipari szereplők
és kutatók számára [7, 8], így az ezen a területen végzett kutatás általánosságban véve is
nagy jelentőséggel bír. Ezért kutatómunkám első fázisában az automatizált munkafolyamat
végrehajtó rendszer koncepciójának kidolgozását és modellezését tűztem ki célul.

Az automatizált termelés kérdésköréhez szorosan kapcsolódnak rendszerintegrációval kap-
csolatos további kérdések is, ami szintén értelmezhető az Arrowhead kontextusán kívül [9,
10] is. Egy meglévő CPS-en vagy CPPS-en (Cyber Physical Production System) belül új
rendszerek jelenhetnek meg, vagy már nem használt rendszerek kerülhetnek kivezetésre.
Annak érdekében, hogy ezek a folyamatok megfelelően menjenek végbe, egyre szüksé-
gesebbé vált egy életciklus menedzsment modell kialakítása az Arrowhead-en belül. Az
Arrowhead felépítéséből adódóan a következő kutatási célom elsősorban SoS (System-of-
Systems) [11] architektúrák életciklusának modellezése lett.

Az Ipar 4.0 koncepció alapvetően reformálta meg a termelést és ezáltal az ellátási lánc fo-
lyamatait, aminek köszönhetően lehetőség nyílt a digitalizált ellátási láncok (Digital Supply
Chain, DSC) kialakítására, viszont ennek az elérése és hatékony működtetése további ki-
hívásokhoz vezetnek, amelyekre szintén megoldást kell biztosítani [12, 13]. Ahhoz, hogy
a digitalizált ellátási láncok működhessenek, mindenképpen technológiai támogatásra van
szükség, amit az IoT menedzsment rendszerek képesek ellátni. Így a kutatómunkám és az
Arrowhead rendelkezésre álló ismeretei alapján javaslatot tettem egy Ipar 4.0-alapú keret-
rendszerre és platformfejlesztési módszertanra, amely kifejezetten útmutatóként használ-
ható a DSC-kal kapcsolatos folyamatok kezelésére.
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3. fejezet

Kutatási módszertan

Az kutatási munkám során a DSRM (Design Science Research Methodology) módszertant
követtem, amelyet kifejezettem információs rendszerek és kapcsolódó modellek kutatásaira
alakítottak ki [14]. A módszertan hat lépésre bontja a kutatás folyamatát:

1. Probléma azonosítás és motiváció: A konkrét kutatási probléma és a kutatási ered-
mény várható értékének meghatározása.

2. Kutatási célok meghatározása: A kutatási probléma meghatározása után a konk-
rét kutatási célok definiálása. A DSRM módszertan megkülönböztet kvantitatív és
kvalitatív eredményeket. Előbbi egy már meglévő eredmény jobb megoldását jelenti,
utóbbi pedig egy teljesen új kutatási eredményt ad. Fontos az irodalmi áttekintés,
ami alapvetően határozza meg, hogy a kutatás kvalitatív vagy kvantitatív eredményt
fog hozni.

3. Tervezés és fejlesztés: A kutatási céllal összhangban a kutatói munka elvégzése, mely-
nek eredménye lehet tipikusan modell, módszertan vagy valamilyen műszaki, társa-
dalmi vagy információs termék előállítása.

4. Demonstráció: Eredményekkel is alá kell támasztani a kutatási eredmény relevan-
ciáját és demonstrálni, hogy a kutatás végterméke megoldást jelent az azonosított
kutatási problémára. Ez történhet a kutatási eredmény kísérletekben való felhasz-
nálásával, szimulációjával, esettanulmányokon keresztül, vagy más bizonyító értékű
tevékenység által.

5. Kiértékelés: Megfigyelni és mérni, hogy a kutatás eredménye mennyire teljesíti az
elvárásokat valós körülmények között. Itt lehetőség van összehasonlítani a kettes
pontban azonosított követelményeket és a kutatási eredmény által elért tényleges
eredményeket.

6. Kommunikáció: A kutatási eredmények kommunikációja, publikálációja. A kutatás
lépéseinek, eredményének és értékének ismertetése, összefoglalása.

A DSRM alapján elvégzett kutatómunkámat a 3.1 táblázat foglalja össze.
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3.1. táblázat. Az általam elvégzett kutatómunka a DSRM szerint

Téziscsoport I. Téziscsoport II. Téziscsoport III.

Probléma azonosítás
és motiváció

- Az Ipar 4.0 elvárásainak megfelelő
munkafolyamat-irányítás általánosságban
nyitott kérdés
- Az automatizált munkafolyamatok végrehajtása
hiányzik az Arrowheadben

- Az életciklus modellek nem felelnek meg az
Ipar 4.0 elvárásainak
- Nincs kidolgozott életciklus menedzsment
modell az Arrowhead rendszereire

- SCM és logisztikai követelmények nincsenek
meghatározva a technológiai infrastruktúrára
vonatkozóan
- Az SCM és a logisztikai folyamatokat
az Arrowhead nem támogatja teljes körűen

Kutatási célok
meghatározása

- Követelmények azonosítása
- A szakirodalom teljes körű áttekintése
- A kutatási rések azonosítása
- A megfelelő modellezési nyelv kiválasztása
- Munkafolyamat-irányító modellek elkészítése
- Szimulációk és tesztek végrehajtása
- Prototípus verzió elkészítése
- A prototípus verifikációja és tesztelése

- Követelmények azonosítása
- A szakirodalom teljes körű áttekintése
- A kutatási rések azonosítása
- A meglévő PLM modellek fejlesztése
- Életciklus modellek készítése az
Arrowhead rendszereinek kezelésére
- A modellek verifikációja és tesztelése

- Követelmények azonosítása
- A szakirodalom teljes körű áttekintése
- A kutatási rések azonosítása
- A meglévő SCM és logisztikai modellek fejlesztése
- Új SCM és logisztikai modellek kialakítása
- Az új és továbbfejlesztett modellek validációja
ipari esettanulmányokon keresztül

Tervezés és fejlesztés
- Munkafolyamat-irányító modell kidolgozása
- "Proof of Concept" implementáció elkészítése
- Demonstráció prototípus elkészítése

- IoT életciklus menedzsment modell elkészítése
- Ipar 4.0 kompatibilis PLM modell elkészítése
- SoS életciklus menedzsment modell elkészítése

- SCM és logisztikai esettanulmányok kidolgozása
- Digitális logisztikai modell kidolgozása
- Technológiai SCM keretrendszer kidolgozása

Demonstráció

- Modell-alapú tesztek elvégzése
- Integrációs és funkcionális tesztek végrehajtása
tesztkörnyezetben
- Demonstráció prototípus tesztelése labor
körülmények között

- A modellek adaptációja valós esettanulmányokon
keresztül
- A modellek tesztelése az Arrowheaddel
- Új Arrowhead rendszer elkészítése a SoS modell alapján

- A továbbfejlesztett modellek összehasonlítása
a korábbiakkal
- Az új és továbbfejlesztett modellek
alkalmazhatóságának bemutatása

Kiértékelés - Az eredmények alátámasztása mérésekkel
- Optimalizációs lehetőségek azonosítása

- A modellek validációja valós esettanulmányokon keresztül
- Optimalizációs lehetőségek azonosítása

- Az új és továbbfejlesztett modellek kiértékelése
az új ipari elvárásokkal összhangban
- Optimalizációs lehetőségek azonosítása

Kommunikáció [J-1], [C-1, C-2, C-3, C-4] [J-2], [C-2, C-5] [J-3, J-4], [C-2, C-6, C-7, C-8]



4. fejezet

Új eredmények

Téziscsoport I: Automatizált gyártás az Arrowhead keretrendszerrel

Megterveztem az Arrowhead munkafolyamat-vezérlő rendszerét, a Workflow
Choreographert. A rendszer tervezése során bevezettem a munkafolyamat vég-
rehajtás többszintű modellezését. A tervezett rendszert és a többszintű mun-
kafolyamat végrehajtást először modell alapú szoftveres szimulációval ellenőriz-
tem, majd a Workflow Choreographert az Arrowhead keretrendszerbe illesztve
szoftveresen, később pedig az eredmények alapján készített prototípus imple-
mentációt labor körülmények között is teszteltem. [J-1], [C-1, C-2, C-3, C-4]

Az Arrowhead keretrendszerben a munkafolyamat végrehajtás teljesen nyitott kérdés volt a
Productive 4.0 projekt indulásakor. Azonban a projekt során az automatizált gyártás kér-
déseit vizsgálva sok követelmény került meghatározásra úgy, mint a szolgáltatás-orientált
jelleg [6], az előre definiált gyártási forgatókönyv alapján végrehajtott decentralizált ter-
melés [15], figyelembe véve a folyton változó környezetet, dinamikusan reagálva az esemé-
nyekre [C-1, C-2, C-3].

Első lépésben megvizsgáltam, hogy a kívánt funkciók megvalósíthatók-e az Arrowhead
keretrendszer kontextusában. Az azonosított elvárásoknak megfelelően elkészítettem az
Arrowhead WMS-ének (Workflow Management System), a Workflow Choreographernek
a CPN (Colored Petri Net) [16] modelljét, amelyet a CPN Tools [16] nevű alkalmazásban
szoftveres szimulációval validáltam [J-1] [C-1].

Második lépésben a modell-alapú szimuláció eredményei és az ipari partnerek visszajelzései
alapján a Workflow Choreographer koncepcióját kibővítettem a többszintű munkafolyamat
végrehajtás képességével. A munkafolyamatok szintjét vállalati és termelési szintekre osz-
tottam fel. A Workflow Choreogpraher a vállalati szinten BPMN (Business Process Mo-
del and Notation) [17] leíró nyelvet, míg termelési szinten pedig részletesen kidolgozott
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CPN [16] modelleket használ. A koncepció újdonsága az, hogy ellentétben az irodalom-
ban szereplő megoldásokkal, a javasolt modell nem konverziója, vagy az egyik nyelv általi
kiváltása a modellezési nyelveknek, hanem azok egyidőben való használata, megtartva a
modellezési nyelvek előnyös tulajdonságait és kiküszöbölve azok hiányosságait. A kivitele-
zést illetően a CPN logika programkód szinten a BPMN objektumokba beágyazva kerül
implementálásra, így a vállalati szinten könnyen átlátható BPMN objektumok jelennek
meg, míg az objektumok hordozzák az adott munkafolyamathoz tartozó bonyolult, CPN-
alapú gyártási logikát [C-3]. Ezután elkészítettem a Workflow Choreographer PoC (Proof of
Concept) implementációját [J-1], amelyet tesztkörnyezetben az Arrowheadbe illesztettem
és a funkciók bővítése miatt több külső rendszerrel is összekapcsoltam. Az így kialakított in-
tegrált infrastruktúra egyrészt demonstrálta, hogy a Workflow Choreographer kellőképpen
flexibilis és heterogén környezetben is képes működni, másrészt a Workflow Choreographer
eszköztára új funkciókkal is bővült, amely pozitív hatással volt a végleges rendszer elké-
szítésére. A koncepció érvényességének és a PoC implementáció teljesítményének objektív
megítélése érdekében a PoC implementáción teljesítményméréseket végeztem [J-1].

Harmadik lépésben a PoC implementáció alapján elkészült a Workflow Choreographer
demonstráció-prototípus implementációja [C-4]. A prototípus implementációt labor körül-
mények között teszteltem. A teszteredmények alapján igazolást nyert a teljes koncepció,
beleértve a Workflow Choreographer működési funkcióit és a többszintű munkafolyamat
végrehajtási modellt is. A Workflow Choreographer magas-szintű leírását a 4.1 ábra mu-
tatja be.

4.1. ábra. A Workflow Choreographer funkciói [C-3]

A kutatási munkám ebben a téziscsoportban a DSRM módszertan alapján kvalitatív ered-
ményeket hozott. Az automatizált, töbszintű munkafolyamat végrehajtás koncepció műkö-
dését három megoldáson keresztül validáltam:

1. A CPN modell-alapú szimulációval, a CPN Tools eszköztárát használva [C-1, C-2] [J-
1];

2. A PoC implementációval, ami az Arrowhead kötelező központi rendszerekkel és to-
vábbi külső rendszerekkel integrált megoldáson alapszik [C-3] [J-1]; valamint
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3. A demonstráció-prototípus implementáció által, laboratóriumi körülmények között
működő konkrét fizikai esettanulmányokon keresztül [C-4].

I.1 tézis: Colored Petri Net alapú többszintű munkafolyamat modellezés
és végrehajtás az Arrowhead keretrendszerben

Kidolgoztam a Workflow Choreographer CPN-en (Colored Petri Net) alapu-
ló modelljét, melyet a CPN Tools alkalmazás által biztosított szimulációs és
mérési lehetőségeket felhasználva validáltam. A Workflow Choreographer kon-
cepcióját kibővítettem a többszintű munkafolyamat végrehajtás képességével
és elkészítettem a Proof of Concept implementációt, melynek működését egy
általam kialakított integrált tesztkörnyezetben esettanulmányokon alapuló tel-
jesítménymérésekkel validáltam. [J-1], [C-1, C-2, C-3]

Az Arrowhead munkafolyamat végrehajtás követelményrendszerét figyelembe véve alapos
irodalmi áttekintés követően a CPN (Colored Petri Net) grafikus matematikai modellezési
nyelvet választottam ki a Workflow Choreographer leírására [C-1]. Az CPN-en alapuló
adatvezérelt működés bizonyítására a CPN Tools [16] alkalmazást használtam, amelyben
megalkottam a Workflow Choreographer CPN modelljét, melynek működését az alkalmazás
által biztosított szimulációs és mérési funkciók segítségével ellenőriztem.

A CPN Tools-ban megalkotott modell-alapú szimulációt a 4.2, 4.3, 4.4 és 4.5 ábrák szem-
léltetik. A hierarchikus elrendezést a 4.2 ábra demonstrálja.

4.2. ábra. A Workflow Choreographer hierarchikus elrendezése [J-1]

A 4.3 ábrán látható, hogy a Workflow Choreographer az Arrowhead keretrendszeren belül
kapcsolatban áll az Arrowhead "agyának" tekintendő Orchestration Systemmel, ami intézi
a munkafolyamatok végrehajtásához szükséges szolgáltatások lefoglalását, amit a Workflow
Choreographer a gyártási forgatókönyv (vagy gyártási recept) alapján határoz meg. A
szolgáltatás lefoglalásának eredményéről pedig az Event Handler nyújt tájékoztatást a
Workflow Choreographernek. Tehát a Workflow Choreographer működéséhez ennek a két
rendszernek a megléte szükséges; ezzel a két rendszerrel áll dependenciában az Arrowhead-
en belül.

A 4.4 ábra mutatja be a Workflow Choreographer magas-szintű működésének leírását.
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4.3. ábra. Az Arrowhead rendszerek kapcsolata a munkafolyamat végrehajtás
során [J-1]

4.4. ábra. A Workflow Choreographer CPN modellje [J-1]

A 4.5 ábrán pedig a Workflow Choreographer által, a gyártási recept alapján létrehozott
Workflow Executorok láthatók. A Workflow Executorok felelnek a gyártási lépések vég-
rehajtásához szükséges szolgáltatói rendszerek (Application Systemek [6]) irányításáért,
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4.5. ábra. A Workflow Executor CPN modellje [J-1]

továbbá folyamatosan tájékoztatják a Workflow Choreographert a gyártás eredményeiről.
A munkafolyamat végrehajtása során több Workflow Executor is létrehozható, ami elosz-
tott és párhuzamos működésre is képes az adott gyártási feladattól függően. A 4.2, 4.3,
4.4 és 4.5 ábrákon használt rövidítéseket, valamint a tokenek és az átmenetek tartalmát,
illetve tüzelési feltételekhez használt függvényeket az A. Melléklet tartalmazza. A modell-
alapú szimulációval bizonyítottam a CPN-en alapuló adatvezérelt munkafolyamat irányítás
megvalósíthatóságát.

Figyelembe véve az Arrowhead keretrendszer munkafolyamat kezelésére meghatározott de-
centralizált gyártáskoncepcióját, a CPN-en (Colored Petri Net) alapuló munkafolyamat-
leíró modellt felhasználva javaslatot tettem az Arrowhead-en belüli többszintű munkafo-
lyamat végrehajtására, amelynek lényege, hogy a munkafolyamat vállalati (Enterprise) és
termelési (Production) szintekre osztódik. A vállalati szinten a BPMN (Business Process
Modeling Notation) [17], míg a termelési szinten továbbra is a CPN modellezési nyelvet ja-
vasoltam [16, 18]. A modell sajátossága, hogy a két szint különböző leírónyelveket használ
párhuzamosan, azok előnyös tulajdonságait megtartva és hátrányait kiküszöbölve [C-3].
A többszintű gyártás koncepcióját a 4.6 ábra mutatja be. Az általam javasolt modellezé-
si struktúrában a vállalati szinten BPMN objektumok kapcsolataival jeleníthetők meg az
gyártási munkafolyamatok, viszont a BPMN objektumok külön-külön hordozzák kódként
beágyazva a komplex munkafolyamat végrehajtásához szükséges CPN logikát. A CPN lo-
gikát az adott munkafolyamathoz egyszer szükséges megtervezni, és a további feladat a
gyártás-specifikus paraméterek dinamikus meghatározása marad.

A koncepció igazolására elkészítettem a PoC (Proof of Concept) implementációt, amelyet
az Arrowhead keretrendszerbe integráltam. Mivel a BPMN modellezési funkció egyelőre
hiányzott a PoC implementációból, így egy újabb rendszert integráltam a tesztkörnyezetbe,
a WSO2 ESB-t (Web Service Oxygenated 2 Enterprise Service Bus), ami képes volt a
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4.6. ábra. Többszintű munkafolyamat végrehajtás a Workflow Choreographer-
rel [J-1]

szükséges modellezési elemeket és a grafikus interfészt biztosítani. A kialakított heterogén
tesztkörnyezetet a 4.7 mutatja be.

4.7. ábra. A PoC implementáció integrált tesztkörnyezete [J-1]

A CPN modellek BPMN-be való beágyazását pedig automatikus kód generálással oldot-
tam meg, ami az előre definiált gyártási forgatókönyv alapján egy Java könyvtár segítsé-
gével feltölti a BPMN objektumokat az adott CPN modellt reprezentáló programkóddal.
A munkafolyamat generálására és a végrehajtás teljesítményének mérésére teszteseteket
határoztam meg és szimulációk által megfigyeltem az infrastruktúra működését [J-1].
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I.2 tézis: Workflow Choreographer az Arrowhead keretrendszerben

A Workflow Choreographer PoC (Proof of Concept) implementációja alapján
elkészült a rendszer demonstráció-prototípus implementációja. Az Arrowhead-
be illesztett rendszer működését labor körülmények alatt teszteltem, ezzel va-
lidálva és verifikálva a rendszerintegráció lehetőségeit. [C-4]

A PoC (Proof of Concept) implementáció alapján meghatároztam az Arrowhead WMS
(Workflow Management System) végleges követelményrendszerét, ami alapján elkészült
a Workflow Choreographer demonstráció-prototípus implementációja, más külső rendsze-
rek felhasználása nélkül, tisztán az Arrowhead környezetre támaszkodva. A demonstráció-
prototípus implementáció működése labor körülmények között is tesztelésre került [C-4].

A demonstráció-prototípus implementáció tesztkompozíciója három munkaállomásból állt
(A-B-C), ahol a munkafolyamat részeként az Arrowhead keretrendszer által "Mozgatás
szolgáltatást" vettem igénybe a munkaállomásokon. A labortesztek során három felhasz-
nálási esetet vizsgáltam [C-4]. Minden felhasználási esetre külön gyártási forgatókönyvet
(receptet) készített a Workflow Choreographer, amely alapján a munkafolyamatokat vezé-
nyelte.

Az első felhasználási esetben az objektumot bizonyos sorrendben kellett mozgatni a mun-
kaállomások között. Az első teszteset gyártási receptjét a B. Melléklet tartalmazza. A
mozgatás folyamatát a 4.8 kép illusztrálja.

4.8. ábra. Első teszteset [C-4]

A második felhasználási esetben két objektumot cseréltem ki a munkaállomásokon, a har-
madik felhasználási esetben pedig az előzőektől eltérően a mozgatás indító eseménye a
mozgatandó objektum munkaállomásra érkezése volt, amit "Kamera szolgáltatás" igény-
bevételével oldottam meg.
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A tesztelés során bizonyítottam, hogy a Workflow Choreographer teljesíti a megfogalma-
zott elvárásokat, valamint hibamentesen illeszkedik az Arrowhead architektúrájába, és ké-
pes ellátni az automatizált munkafolyamat-végrehajtás funkcióját. Ezenkívül a Workflow
Choreographer utolsó tesztesetében a korábbi adatvezérelt működést kiegészítettem ese-
ményvezérelt működéssel, amely által bizonyosságot nyert, hogy az Arrowhead a Workflow
Choreographer által képes teljesíteni az objektumkövetésen alapuló gyártást is.

Téziscsoport II: Életciklus menedzsment az Ipar 4.0 környezetben

Az Arrowhead keretrendszerben jelentkező rendszerintegrációs és életciklus
kérdésekre válaszként megalkottam a SoS (System of Systems) architektú-
rák sajátosságait figyelembe vevő életciklus menedzsment modellt, a SoSLM-et
(System of Systems Lifecycle Management). A modell működését az Arrowhead-
be illesztett Workflow Choreographer életciklusának vizsgálatán keresztül va-
lidáltam. [J-2], [C-2, C-5]

A digitalizáció, az eddig nem látott méretű online összekapcsolódás és az IoT megjelenése
óriási hatással van a termékek életciklusának kezelésére [19], hiszen alapvetően a termék,
mint fogalom is megváltozott, bővült általuk [J-2]. A kutatási munkám egyik fontos mér-
földköve volt ez a felismerés, ami számos további kutatási kérdést vetett fel.

A kutatási munkám során azonosítottam az IoT eszközök életciklusának hiányát, így az
IoT eszközök tipikus karakterisztikáit figyelembe véve javaslatot tettem egy általános IoT
életciklus menedzsment (IoT Lifecycle Management, IoTLM) modellre [C-5]. Az IoTLM
modellt telekommunikációs életciklusra adaptálták és távközlési esettanulmányokon keresz-
tül validálták.

A termékek változatos jellegéből adódóan, illetve az új ipari folyamatok hatására szükséges-
sé vált egy komplexebb PLM (Product Lifecyle Management) modell alkalmazása. Így az
IoTLM modellt felhasználva javaslatot tettem az Ipar 4.0 elvárásainak megfelelő PLM mo-
dellre. A modell a termék menedzsmentje során az információ megosztás képességére nagy
hangsúlyt fektet, nem csak az ipari környezetben [20], hanem a termék egész életciklusára
vonatkozóan. A modellben konkrét visszacsatolások jönnek létre a fő életciklus állomások
között, így már nem csak a termék életciklusának a végén, hanem már a működés során is
folyamatos visszajelzésekkel fejleszthető és támogatható az adott termék.

Válaszul az Ipar 4.0 által előírt modularitás követelményére [1], a PLM modell alapján
megalkottam a SoSLM (System of Systems Lifecycle Management) modellt [C-2], mely
általános megoldást kínál a szolgáltatás-orientált architektúrák rendszerintegrációs és me-
nedzsment kérdéseire. A SoSLM modellt az általam elkészített Workflow Choreographer
életciklusaival validáltam.

A kutatási munkám ezen része a DSRM módszertan alapján az alábbi eredményeket hozta:
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• Kvantitatív eredmény az általam javasolt:

1. PLM modell, az Ipar 4.0 követelményeit és a kutatási munkám során meghatá-
rozott esettanulmányokat figyelembe véve [C-2]; valamint

• Kvaltitatív eredmény az általam javasolt:

2. IoTLM modell, amely egy távközlési adaptációt követően esettanulmányokon
keresztül validálásra került [C-5]; és a

3. SoSLM modell, amelyet az általam tervezett Workflow Choreographer-t felhasz-
nálva validáltam [J-2], mely egyben validálta az általam javasolt PLM modellt
is.

II.1 tézis: Új generációs IoT eszköz- és termékéletciklus menedzsment
modellek

Meghatároztam az IoT eszközökre vonatkozó általános életciklus modellt (IoT
Lifecycle Management, IoTLM), amit különböző életciklus menedzsment mo-
dellek alapján, kifejezetten az IoT eszközök általános karakterisztikáját figye-
lembe véve alkottam meg, majd a modell valós telekommunikációs felhasználási
eseteken keresztül validálásra is került. Az Ipar 4.0 követelményeit figyelembe
véve új generációs PLM (Product Lifecycle Management) modellt dolgoztam
ki az IoTLM modell és folyamatmérnöki szabványok alapján. Az információ-
áramlást és a valós idejű visszacsatolást központi funkciókként azonosítottam,
amelyek kötelező előfeltételként a digitalizált és összekapcsolt technológiai inf-
rastruktúrát határoztam meg. [J-2], [C-2, C-5]

Az IoT koncepció megjelenésével egyre fokozódott az igény az IoT eszközök formális me-
nedzsmentjére. Erre a kutatási problémára válaszul javaslatot tettem egy kifejezetten az
IoT eszközök karakterisztikáját leíró életciklus menedzsment modellre, amelyet IoTLM-nek
neveztem el (IoT Lifecycle Management) [C-5]. A javaslatban az általánosan használt nagy
életciklus szakaszok [21], tehát a BoL (Beginning of Life), MoL (Middle of Life) és EoL
(End of Life) köré építettem a modellt, amit további nyolc alszakaszra bontottam, amit a
4.9 ábra részletez.

Mivel a modell az IoT-eszközök életciklusának általános leírása, így az az Arrowhead kon-
textusán kívül, általánosságban véve is alkalmazható. Ennek a tézisnek az igazolása az
IoTLM modell távközlési adaptációja, amely tipikus LTE (Long Term Evolution) hálózati
esettanulmányok által lett validálva [C-5]. A hagyományos PLM (Product Lifecycle Manag-
ement) modellek többé-kevésbé megfelelően írták le az életciklus fő szakaszait; figyelembe
véve azonban az Ipar 4.0 elvárásait [19], és a megváltozott megközelítést a termékeket [J-2]
illetően a PLM-nek nem csak modellezéssel, hanem interoperabilitással és az intelligens
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4.9. ábra. IoTLM modell

termékek, gépek és rendszerek között megjelenő kommunikációs kérdésekkel is foglalkoznia
kell, többek között [4, 20]. Ennek alapvető követelménye a hatékony,valós-idejű informá-
ciógyűjtés és feldolgozás is, ami egyrészt már a termék működés közbeni fejlesztéséhez
is vezethet, másrészt a gyűjtött információ hasznos bemenetként szolgálhat az új termé-
kek kialakításánál is. Az általam javasolt modellt folyamatmérnöki szabványok alapján, az
IoTLM is felhasználva alakítottam ki, amelyet ipari tapasztalatokkal bővítettem, figyelem-
be véve a projektben résztvevő ipari partnerek visszajelzéseit is. Az így kialakított PLM
modell a 4.10 ábrán látható.

A modell flexibilitását az adja, hogy a MoL (Middle of Life) főciklusban egy általános al-
ciklust határoz meg "Sphere of activities" néven, megadva a lehetőséget egyéni alciklusok
felvételére a diverz termékportfólió számára. Így A MoL-t alkotó alciklusokat az adott ter-
mék karakterisztikája szerint lehet kialakítani. Ez a megközelítés támogatja az Arrowhead
technológia és kötött szabályok nélküli koncepcióját is [6]. Továbbá a modell újdonsága
más PLM modellekkel szemben, hogy külön definiálja az információáramlást (Informa-
tion Flow), mint alapfunkciót, amely által ideális esetben mindig valós-idejű információ
gyűjthető az adott termékről, segítve ezzel a termék fejlesztését és működés közbeni opti-
malizációját.
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4.10. ábra. PLM 4.0 modell [J-2]

II.2 tézis: System of Systems életciklus menedzsment modell

Reagálva az Ipar 4.0 által támasztott moduláris és integrációs elvárásokra ja-
vaslatot tettem a szolgáltatás-orientált SoS (System of Systems) architektúrák
életciklus menedzsmentjére. A modellt széles körben elfogadott ipari szabvá-
nyok és best practice alapján, az Arrowhead-specifikus igényeknek megfelelően
alakítottam ki. A modellt az Arrowhead keretrendszerbe illesztett Workflow
Choreographer életciklusának modellezésével validáltam. [J-2]

Az Arrowhead keretrendszert alkotó komponensek időről-időre dinamikusan változnak, és
ennek a változásnak a támogatása, az elkészült rendszerek integrációja és kezelése egyre
fontosabb kérdéssé vált a Productive 4.0 projekt alatt. Annak érdekében, hogy ezek a folya-
matok átláthatók legyenek, egy folyamatosan fenntartható, konzisztens és átfogó életciklus
menedzsmentet dolgoztam ki [J-2].

Ennek első lépéseként, az Application System-ek kezelésére megoldásként az IoTLM (IoT
Lifecycle Management) modellt javasoltam [C-5], ami általános leírása az IoT-kontextusban

15



realizált alkalmazói rendszerek életciklusainak. Azonban ez a megközelítés főként az esz-
köz perspektívájából értelmezi az életciklus kérdéseit. Ezek mellett szükség van a SOA
(Service-Oriented Atchitecture) infrastruktúrák és azok alkotóelemeinek életciklusait ho-
lisztikus szempontból is kezelni. Az új igények hatására az alábbi alapkövetelményeket
fogalmaztam meg a SOA alapú SoS (System of Systems) architektúrák életciklus menedzs-
mentjére vonatkozóan [J-2]:

• Megfelelni az Ipar 4.0 követelményeinek;

• Standard modellezési nyelveken alapuló folyamatleírások biztosítása;

• Egységes életciklus modell biztosítása a SoS architektúrák dinamikus és agilis terve-
zéséhez, megvalósításához, integrálásához és kezeléséhez;

• A hierarchikus és moduláris elvárások biztosítása;

• Az interoperabilitás és az integrálhatóság lehetővé tétele a heterogén környezetben;

• Szolgáltatás-orientáció figyelembe vétele, biztosítva az alkalmazkodó, loosley coupled
és late-bound jelleget;

• Folyamatos információáramlás biztosítása;

továbbá legyen

• A modell mérhető, kiértékelhető, illetve reprodukálható; és

• Kellően flexibilis az új igényekkel szemben.

Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, felülvizsgáltam az általam létrehozott PLM (Pro-
duct Lifecycle Management) modellt [J-2],[C-2] és a folyamatmérnöki keretrendszereket
alapul véve elkészítettem a SoSLM (System of Systems Lifecycle Management) modellt [J-
2]. A modellben a fő (Design, Transition, Operation) és alciklusok (Research, Development,
Deployment, Initiation, System Management, Application Management) közötti kapcsola-
tokat koncentrikus körökön ábrázoltam. Ezek alkotják a két belső körgyűrűt a SoSLM
modellben; ezek minden SoS architektúrában kötelezők. Azonban a rendszerek diverz jel-
legéből adódóan szükséges volt további körgyűrűk definiálása, hogy specifikusabb leírás
készülhessen a modellezni kívánt rendszerre vonatkozóan. Ennek érdekében bevezettem a
harmadik körgyűrűt, ami konkrét folyamatokat határoz meg az alciklusokhoz. Ezen fo-
lyamatokat már teljes mértékben az adott rendszer működése determinálja. Továbbá, a
heterogén környezet támogatása érdekében bevezettem egy negyedik körgyűrűt is, ami az
adott SoS kompozícióban implementált és használt rendszerek pontos eszközkészletét adja
meg, biztosítva ezzel egy eszközláncot, aminek a felhasználásával pontosan reprodukálha-
tóvá, továbbá kezelhetővé válik az adott rendszer.
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A SoSLM modell helyességét a Workflow Choreographer és az általa vezérelt Arrowhead
lokális felhő-alapú esettanulmányok elkészítésének és működtetésének segítségével bizonyí-
tottam. Az életciklus modell validációját az általam tervezett modell-alapú, PoC (Proof of
Concept) és demonstráció-prototípus implementációk életciklusain keresztül végeztem el.
A Workflow Choreographer SoSLM modelljét a 4.11 ábra mutatja be.

4.11. ábra. System of Systems Lifecycle Management: a főciklusok, alciklusok,
folyamatok és eszközök

Téziscsoport III: Ellátási lánc menedzsment és logisztika 4.0

Azonosítottam az ellátási lánc menedzsment és a kapcsolódó logisztikai folya-
matok Ipar 4.0 által előidézett kihívásait és azok alapján meghatároztam a
területek új generációs modelljeit. A digitalizált ellátási láncok menedzsment-
jére a szolgáltatás-orientált IoT keretrendszerek használatát javasoltam. Az Ar-
rowhead keretrendszer eddigi tapasztalatait és az ipari szereplőkkel folytatott
interjúkból szerzett tudást felhasználva javaslatot tettem egy keretrendszerfej-
lesztési módszertanra, amelyet tipikus ellátási lánc és logisztikai felhasználási
esettanulmányokkal és kapcsolódó mérésekkel is validáltam. [J-3, J-4], [C-2, C-
6, C-7, C-8]
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Az új ipari forradalom számos technológiai újítást hozott, és ezzel egyidőben nagy hatást
gyakorolt az ellátási lánc menedzsment (Supply Chain Management, SCM) minden terüle-
tére, azon belül is kiváltképpen a logisztikai folyamatok kezelésére. Az irodalmi áttekintés
során az Ipar 4.0 [22] ellátási láncokra [13] és logisztikai folyamatokra vonatkozó hatásait
vizsgáltam, aminek eredményeképpen azonosítottam a terület kihívásait és hiányosságait.
Az eredmények alapján megállapítottam, hogy az ellátási láncok digitalizáláshoz minden-
képpen szükség van egy jól megtervezett és kiterjedt információs technológián alapuló irá-
nyításra, amelyet az IoT keretrendszerek és platformok képesek biztosítani. A projektben
résztvevő partnerekkel közösen ipari felhasználási eseteket határoztam meg, és az azonosí-
tott kihívások alapján javaslatot tettem az Ipar 4.0-ás SCM és logisztikai modellekre [C-
7], majd labor körülmények között elvégzett mérésekkel igazoltam azok hatékonyságát
és relevanciáját [C-8]. Az Arrowhead eddigi fejlesztési tapasztalatait és a saját kutatási
eredményeimet felhasználva javaslatot tettem egy IoT keretrendszer- és platformfejlesztési
módszertanra, ami elsődlegesen a DSC-k (Digital Supply Chain) kezelését végzi [J-4].

A kutatási munkám ezen része a DSRM módszertan alapján az alábbi eredményeket hozta:

• Kvantitatív eredmény az általam javasolt:

1. Digitális logisztikai modell, melyet esettanulmányokon keresztül és távközlési
hálózaton végzett mérésekkel igazoltam [C-6, C-7, C-8] [J-3]; és a

2. Digitális ellátási lánc keretrendszer, melyet az Arrowhead keretrendszer fejlesz-
tési tapasztalatain, az Ipar 4.0 és a digitális ellátási láncok követelményei alapján
dolgoztam ki [C-2];

• Kvalitatív eredmény az általam javasolt:

3. DSC specifikus keretrendszerfejlesztési módszertan, melyet az Arrowhead keret-
rendszerrel és a kutatási munkám során elért eredményekkel validáltam [J-4].

III.1 tézis: Digitális logisztikai modell

Az Ipar 4.0 követelményeivel összhangban kialakítottam egy szolgáltatás-orientált
architektúra alapú, digitális logisztikai modellt. A modell validációjaként ipa-
ri esettanulmányokat határoztam meg, melyeket laboratóriumi körülmények
között működtetett LTE hálózaton végzett szimulációkkal és mérésekkel tesz-
teltem. [J-1, J-3], [C-6, C-7]

Reagálva az új trendekre és az Ipar 4.0 elvárásaira [23], javaslatot tettem egy digitális lo-
gisztikai modellre (Digital Logistics Model, DSC), amelyet a 4.12 ábra ismertet. A fő logisz-
tikai területek meghatározásához felhasználtam egy alap logisztikai rendszer modellt [24].
Összhangban az UST és a SOA terminológiával új irányként a szolgáltató-fogyasztó megkö-
zelítést javasoltam. Emellett, mivel a technológiai fejlődés és az új lehetőségek megnyitják
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az utat az intelligens logisztika felé, ezért nemcsak egyszerű anyagmozgatási (Transport)
és szállítási (Delivery), hanem kiterjedt támogatási (Support) logisztikai tevékenység is
lehetővé válik a termelés során, amelyet fő folyamatként szintén beépítettem a modellbe.
Ezenkívül a modellben külön elemként megjelenik a kiberbiztonság (Cybersecurity and sa-
fety) is, mivel ez a funkció nagy mértékben befolyásolja a digitálisan összekapcsolt logisztika
sikerességét.

4.12. ábra. Digitalizált logisztikai modell [C-7]

A DLM modell további előnye, hogy két "tengelyen" ábrázolja a fő logisztikai tevékenysé-
geket. A függőleges tengely a fő menedzsment tevékenységeket mutatja, például a Raktár-
kezelés (Warehouse Managemet); Erőforrás- és Anyaggazdálkodás (Resource and Material
Management); és Információkezelés (Information Management). A vízszintes tengely mu-
tatja a támogató logisztikai tevékenységeket, például a Beszerzési logisztikát (Procurement
Logistics), a Termelési Logisztikát (Production Logistics) és az Elosztási Logisztikát (Dis-
tribution Logistics). Az így kialakult "koordináta-rendszerben" lehetőség van a pontos
logisztikai feladat azonosítására a kiválasztott fő menedzsment és támogató logisztikai te-
vékenységek alapján. Ezenkívül a modell kiemeli azokat a vezető logisztikai folyamatokat
(középen kékkel kiemelve), amelyek révén a termék eljut az Ügyfélhez. A digitalizálás által
megnövekedett kiberfenyegetettség miatt a modell a tevékenységek során a kiberbiztonsá-
got (Cyber Security- and Safety) kiemelten kezeli. Megjegyzendő, hogy a bemutatott DLM
elsősorban bejövő (inbound), kimenő (outbound) és harmadik fél (third-party) logisztikai
folyamatainak kezelésében alkalmazható.

A DLM tesztelésére a Productive 4.0 projekt partnereivel együttműködve tipikus logisztikai
esettanulmányokat dolgoztam ki és a megállapított esettanulmányok validálására szoftveres
szimulációkat végeztem. A felhők közötti kommunikáció hatékonyságának objektív megíté-
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lése érdekében laboratóriumi körülmények között működtetett LTE (Long Term Evolution)
hálózatot használtam [J-3], [C-6], amelyen a valós idejű működést a különböző LTE hozzá-
férési technológiák és hálózati paramétereik megváltoztatásával teszteltem [C-8]. A mérések
során a kiválasztott LTE protokollok latenciáját, hibatűrését és elérhető sávszélességét tesz-
teltem a jelerősség, háttérzaj és csomagküldési arány változtatásával. A tesztkompozíciót
a 4.13 ábra szemlélteti.

4.13. ábra. Arrowhead felhők közötti kommunikációjának mérési kompozíció-
ja [C-8]

A mérés során a hálózati paraméterek változtatásával vizsgáltam a felhők közötti (inter-
cloud) kommunikáció hatékonyságát, amellyel elsősorban az volt a célom, hogy a nem várt
eseményekre történő valós-idejűséget vizsgáljam. A mérési eredmények ezenkívűl segítséget
nyújtanak az adott logisztikai folyamatok SLA-inak (Service Level Agreement) meghatá-
rozásában.

III.2 tézis: Digitális ellátási lánc modell és keretrendszerfejlesztési mód-
szertan

A kutatómunkám és az Arrowhead korábbi eredményeit felhasználva javaslatot
tettem a szolgáltatás-orientált architektúrán alapuló IoT rendszerek ellátási
lánc menedzsment specifikus fejlesztési módszertanára. A módszertan egyesíti
és felhasználja a kutatási munkám főbb eredményeit, amelyek által automa-
tizált és digitális ellátási lánc menedzsment valósítható meg, átfogó életciklus
követéssel kiegészítve. A módszertant a kutatási munkám eredményeivel iga-
zoltam. [J-4] [C-2, C-7, C-8]

A szakirodalom alapos áttanulmányozása után az Ipar 4.0 elvárásait figyelembevéve azono-
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sítottam a DSC-k (Digital Supply Chain) megvalósításához szükséges technológiai követel-
ményeket. Az eredmények alapján három alappillért határoztam meg, amelyek támogatását
technológiai szinten kell megvalósítani. Ezek az alappillérek az Együttműködés (Collabo-
ration), az Egyesítés / Egységesítés (Combination) és Irányítás (Control), a továbbiakban
együttesen: CCC, amelyet a 4.14 ábra mutat be részletesen. A CCC-ben azonosított fo-
lyamatok adják a digitalizált ellátási láncok alapjait, amelyek technológiai támogatását a
DSC-t kiszolgáló infrastruktúrának meg kell oldania.

4.14. ábra. CCC modell [J-4]

A CCC model az alábbi folyamatokat definiálja:

• Folyamatintegráció: A folyamatok globalizálása az ellátási láncon belül, hogy min-
den szereplő azonos folyamatok szerint működjön az ellátási láncban.

• Kooperáció: Minden szereplő elsődlegesen a fő célért dolgozik, a saját céljaik meg-
valósításával kiegészítve.

• Döntés-szinkronizáció: Az ellátási lánc életciklusa alatt fellépő eseményekre való
hatékony reakció érdekében az ellátási láncra és a termelésre ható döntések átlátha-
tóak és egyértelműek kell, hogy legyenek a partnerek számára.

• Közös tudás létrehozása: Az ellátási lánc folyamatait folyamatosan optimalizálni
kell. A termelés során szerzett tapasztalatok hasznos bemenetként szolgálthatnak
újabb projektek esetében és optimalizálhatják az adott termelési folyamatot is.

• Erőforrásmegosztás: Az ellátási láncon belül az erőforrások dinamikus megosztása
növelheti a termelés hatékonyságát.

• Biztonságos működtetés: Bizalom nélkül nincs hatékony együttműködés, de a
bizalmat nem elég egyszer kialakítani, azt folyamatosan fenn kell tartani és erősíteni
szükséges.
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• Információmegosztás: A hatékony ellátási láncok alapja, a legfontosabb tevékeny-
ség a digitalizált ellátási láncok működésében. A cél, hogy a megbízható információ
(Integrity) folyamatosan rendelkezésre álljon (Availability) a megfelelő jogosultsági
körrel rendelkező szereplőknek (Confidentiality). Az információmegosztás szorosabb
együttműködéshez vezet, segítve ezzel a kockázatok, költségek arányos megosztását,
növelve ezzel az ellátási lánc hatékonyságát és csökkentve a termelési költségeket.

Az Arrowhead fejlesztése során felhalmozódott tudást kiegészítve a kutatási munkámmal,
és a területen végzett benchmark kutatás eredményeivel javaslatot tettem egy keretrendszer-
és platformfejlesztési módszertanra, amely kifejezetten DSC-k (Digital Supply Chain) tech-
nológiai támogatását célozza meg. A technológiai infrastruktúra kialakításának követel-
ményrendszerét a módszertan négy nagy részre osztja [J-4]:

• Architektúra: Az Ipar 4.0 szolgáltatás-orientált [1] jellege és a UST (Unified Services
Theory) [25] ellátási lánc paradigma alapján a SOA (Service-Oriented Architecture)
lesz a keretrendszerek cél architektúrája.

• Fő- és alfolyamatok: A módszertan központi része az általam kidolgozott CCC (Col-
laboration, Combination, Control) modell [J-2], ami meghatározza a DSC-t kiszolgáló
infrastruktúra főbb tevékenységeit.

• Rendszerek besorolása: A CCC modellben meghatározott aktivitások alapján pon-
tosan meghatározható, hogy egy rendszerelem milyen fontossággal bír az egész rend-
szert figyelembe véve. A besorolási módszertan ennek megfelelően három szintet kü-
lönít el.

• Életciklus menedzsment: Az Ipar 4.0-alapú környezetek frekventált változása miatt
szükséges egy, az adott kontextusban jól definiált életciklusmenedzsment kialakítása
és fenntartása [26].

A keretrendszerfejlesztési módszertant az Arrowhead keretrendszert és a Workflow Choreo-
graphert felhasználva validáltam, amely folyamat során a Workflow Choreographeren el-
végeztem a besorolást és javaslatot tettem annak életciklus menedzsemntjére is [J-4].
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5. fejezet

Az új eredmények alkalmazhatósága

A téziseim által bemutatott kutatási eredmények nemcsak tudományosan értékelhetőek,
hanem több ipari területen is felhasználhatók. A disszertációmban bemutatott eredménye-
im iránt többek között olyan jelentős ipari partnerek érdeklődnek, illetve bizonyos esetben
már használják is azokat, mint a Volvo, az Infineon Technologies AG, a DAC.digital, a Still
GmbH, vagy a Mondragon Corporation. Bár a Productive 4.0 projekt véget ért, az Arrow-
head Tools kutatási projekt átvette a kutatásom eredményeit és felhasználja azokat az
Arrowhead keretrendszer további fejlesztéséhez. A következő bekezdések ezeken túlmenő-
en bemutatják, hogy a disszertációm eredményei általánosságban véve milyen területeken
alkalmazhatók.

Az első téziscsoport (Munkafolyamatkezelés és automatizálás az Arrowheaden belül) ered-
ményeit azok az ipari szereplők fogják felhasználni, akik még nem oldották meg az digi-
talizált munkafolyamatmenedzsmentet és az automatizált termelést. Ezenkívül a kutatási
eredményeim útmutatóként szolgálnak munkafolyamatirtányító rendszerek modellezésére,
megvalósítására és integrációjára. Továbbá, újszerű megközelítést ad a munkafolyamatok
különböző szinteken történő modellezésére és a különböző modellezési nyelvek programkód
által megvalósuló együttes használatára is.

A második téziscsoport (Életciklus menedzsment az Ipar 4.0 környezetben) új modelleket
kínál az IoT eszközök és a SoS környezetek életciklusainak kezelésére. Továbbá a kuta-
tómunkám útmutatóként használható a különböző életciklusok megalkotásában, illetve a
meglévő életciklusok módosításában is, ami egyre fontosabbá válik a gyorsan változó kör-
nyezetek miatt.

A harmadik téziscsoport (Ellátási lánc menedzsment és logisztika 4.0) új modelleket és
módszertant kínál az ellátási láncok digitalizációs kihívásainak megoldására, és új megkö-
zelítést vezet be a digitális logisztikai folyamatok implementálására. A téziscsoport továb-
bi újdonsága, hogy az Arrowhead keretrendszer alapján, a kutatómunkámmal kiegészítve
olyan rendszerfejlesztési módszertant javasol, amely kifejezetten az Ipar 4.0-nak megfelelő
ellátási láncok működtetésének támogatását célozza meg. Ez a módszertan azon iparági
érdekelt feleknek is hasznos lehet, akik még az új ipari elvárások implementációja előtt
állnak, vagy javítani szeretnék meglévő megoldásaikat, és útmutatásra van szükségük.
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Mellékletek

A. A CPN modellben használt rövidítések és függvények

* Abbreviations *
s=service;
c=config;
w = when;
d= duration;

t=time;
p=performance;
{a}= application;
{s}= system

* Color set definitions *
colset BOOL = bool;
colset INT = int;
colset STRING = string;
colset EVENT = product STRING *STRING *INT * INT * BOOL;
colset COMP = product STRING * STRING * STRING * INT * INT* INT * BOOL * BOOL;
colset SYSTEM = product STRING * STRING * INT * INT *BOOL;
colset PSSTATE = product STRING * STRING * INT * INT * INT * BOOL;

* Variable definitions *
var s, c, ss, cs, sa, ca: STRING;
var w ,d, ws, wa, da, t: INT;
var p, pa , ps: BOOL;

* Place definitions *
place ORCH = Orchestration System;
place E-H = Event Handler System;
place SR = Service Registry;
place ORCH Next = state of orchestration;
place WAIT = wait for the response;
place STATUS = current status;
place RECON = configuration check;
place WE = Workflow Executor;
place PS = Production Step;
place PS Next = next state of Production Step;
place LOG = analysis , if the process was unsuccessful;
place APP SYS = dedicated application system;
place COUNT = counter for unsuccessful processes;

* Functions *
fun configCheck(c,cs) =

if c <> cs
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then "wrong" ^ "_"^c
else c

fun newServiceRequest(s,c,w,d,p) =
if (p <> true)
then 1‘(s,c,w,d,p)
else empty

fun processState(s,sa ,c,w,d,t,pa)=
if (sa = s) andalso (pa = true)
then 1‘(sa ,c,w,d,t,pa)
else 1‘(s,c,w,d,t+1,pa)

fun reconfigure(s,c,w,d,p) =
if (p = true) andalso (isSubstring "wrong" c)
then 1‘(s,substring(c, 6, 2),w,d,p)
else empty

fun processResponse(s,c,cs,w,ws,d,p,ps) =
let
val cupd = configCheck(c,cs);
in 1‘(s,cupd ,ws,d,ps)

end

fun serviceOK(s,c,w,d,p) =
if (p = true) andalso (not(isSubstring "wrong" c))
then 1‘(s,c,w,d,p)
else empty

fun serviceRelease(s,c,w,p) =
if (p = true)
then 1‘(s,c,w,p)
else empty

fun serviceRequest(s,c,w,p) =
if (p = false)
then 1‘(s,c,w,p)
else empty

B. Teszteset 1 - Gyártási recept

{
"name": "Use case 2 - production recipe",
"firstActionName ": "MoveAction",
"actions ": [

{
"name": "MoveAction",
"firstStepNames ": [

"moveFromAToB"
],
"steps": [

{
"name": "moveFromAToB",
"serviceName ": "dobot -movefromatobservice",
"nextStepNames ": [

"MoveFromCToA"
]
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},
{

"name": "MoveFromCToA",
"nextStepNames ": [

"MoveFromBToC"
],
"serviceName ": "dobot -movefromctoaservice"

},
{

"name": "MoveFromBToC",
"serviceName ": "dobot -movefrombtocservice"

}
]

}
]

}
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