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Bevezető 
 
Kedves olvasó! 
A programozás és a fejlesztés gyakran előrébb jár, mint a dokumentáció, de mi tagadás ennek 
is itt az ideje. Az SZÖGLET(e)4.0 szoftver létrehozásakor a kitűzött célok elérése érdekében 
Andreas Schühly, Frank Becker és Florian Klein által írt Valós idejű stratégia könyvet 
alkalmaztam, kiegészítve A stratégia művészete - Szervezeti innováció kiszámíthatatlan 
környezetben - Szun Ce gondolatai alapján Porkoláb Imre könyvel. 
 
Az alapvető cél az volt, hogy a gyártási folyamatok grafikonra rajzolásával rátekinthessünk 
az ismert összefüggésekre és felfedjük a láthatóvá tehető holttereket. A folyamat során 
bővült a horizont és történelmi jelentőségű távlatok nyíltak meg, melyek újabb részcélokat 
tűztek ki számunkra. 
Kimagasló eredménynek lehet tekinteni, az üvegtörések számának lehetséges gépi 
megszámolását és az emberi életeket követelő határértékek többszöri átlépésének azonnali 
(perceken belüli) hang és írásos formában való jelzését. 
 
Az alapvető végcél csupán az volt, hogy a gépek által gyártott termékek üvegszámát 
szoftveresen megszámoljuk, és ellenőrzési pontok alapján meg is győződhessünk, arról hogy 
az a valóságban is megtörtént. Ezen törekvés látható eredményét mutatja a következő ábra: 

 
 
(Ugyanakkor az utóbbi idők nagyobb port kavart eseteiből is látszik, mennyire fontos, 
hogy…) 
 

A Szöglet(e)4.0 névre keresztelt adatgyűjtő lényegi bemutatása: 
Az élelmiszeriparban használatos robot vezérlésből származó adatokat az összetett 
programcsalád, ember számára is érthető formában vetíti böngészőnk kijelzőjére. A szoftver 
jelen állapotában nem képes a gyártási folyamatot befolyásolni, de annak folyamatait 
rögzíti és láthatóvá teszi, ezáltal közvetetten segíti annak javítását, prognózisainak 
felállítását.  



Pillanatnyilag a keverőből, a tisztító berendezésből (CIP), az üvegmosóból, a vonalkód 
olvasóból, a kompresszorból, a vízgazdálkodásért felelős kijelzőből (vastalanító) és az 
üvegeket raklapra tevő robotból rögzítünk hasznos adatokat. Az adatok 24 órás grafikonra 
kerülnek valós idejű felrajzolásra és ugyanebben az időben szűrhető táblázatos formába is 
megtekinthetők a kiértékelt részek. A feldolgozott információk indikátor alapon szöveges 
formában is megjelennek a 24 órás idővonalon. 
Információhoz juthatunk a következők tekintetében: 
 

 keverékek listája,  
 keverések időpontja és annak időtartama 
 puffer raktár/tartály tartalma, annak pihenési ideje 
 a palackozás időpontja, annak mennyisége 
 a robot által végzett munka mennyisége és a leszedett raklapok száma. 
 a tisztítási eljárás hossza, hőmérséklete és időpontja 
 a keverékek és a termékek közötti kapcsolatok felfedése 
 veszteség számítás,  
 a keverék és a palackozott mennyiség közötti összefüggések folyamatábrán való 

megjelenítése 
 + energiagazdálkodással kapcsolatos információk 

 

Menüpontok 
Raklapon 
A raklaponoldalon leolvasható a gyártott termékek listája és darabszáma. Továbbá 
megjelenítésre kerül a gyártás kezdete, annak befejezése és a számított veszteség. Kattintással 
látható termékhez tartozó keverések mennyisége és folyamata. 

 
 
Darab 72ó 
Ez a funkció teljesen friss, csupán a vonalkód olvasó által megszámlált darabszámokat jeleníti 
meg. Egy pusztai lekérdezés, mely azt veszi figyelembe, hogy az első vonalkód és az utolsó 
vonalkód leolvasás között, számszakilag mennyi kiértékelhető és kiértékelhetetlen vonalkód 
ment át. Az SQL lekérdezés pillanatnyilag így néz ki: 
 



SELECT time, max(time) asmaxtime, ch0, max((ch2+ch1))-min((ch2+ch1)) 
asdarabszam FROM srcdat WHERE  ch1>0 and ch2>0  AND time> 
DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 72 HOUR) groupby ch0 orderbytime DESC 

 
Ismert, hogy a tévedési lehetőség a fizikai törvények okán adott, hiszen a vonalkód olvasó 
pontatlan beolvasás esetén olyan esetben is jelezhet üveg áthaladást, amikor az a valóságban 
nem történt meg. A hamisan érzékelt üveg áthaladását követően a fenti lekérdezés nagy 
eltéréssel fogja kiértékelni az adatokat. 

 
 
Folyamat grafikon 
Megjegyzés: ez a funkció időközben kivezetésre került a szoftverből, hiszen a RAKLAPON 
menüpont tartalmazza ezen iformációkat. 
 
A folyamat grafikon segítségével követni lehet a letermelt mennyiséghez kapcsolható 
keveréseket. A szoftver figyelemmel kíséri a bekevert és pufferbe átöltött keveréseket. 
Amikor egy töltés befejeződik, akkor a raklapra került üvegek tartalmához tartozó 
keveréseket összerendezi. Ezeket a rendezett adatokat lehet figyelemmel kísérni a folyamat 
grafikon felületen. A veszteség számítást a bekevert és letermelt mennyiség alapján hajtja 
végre.  
 
Pillanatnyilag a raklapok száma kerül rögzítésre. A pontosság növelése érdekében - a 
közeljövőben - a leszedett rekeszek számának rögzítésével lehet elérni. 
A feltüntetett keverésekhez tartozó grafikont a kék keretes linkre kattintva lehet elérni. A 
mellékelt képen látható K5 – 10070 L (10247) egy link a grafikon irányába. A K5 a tartály 
számát jelenti, a 10070 L a nyugalmi állapotban mért mennyiséget (literben) kell érteni. A 
zárójelben látható érték szintén egy literben mért mennyiség, (a)mely a keverés közben mért 
maximális mennyiség. Minden keverés és termelés saját adatbázis azonosítóval rendelkezik.  
Az üvegmosóból származó érték minden esetben kisebb, hiszen az üvegmosás már korábban 
megkezdődik, mint a raklapra helyezés. A szoftver pillanatnyilag nem képes pontosan 
megszámolni az üvegek számát az üvegmosóban, hiszen előre nem lehet tudni, mennyi üveg 
fog az adott termelésben részt venni. Az üvegszámláló érték még az üvegmosó értékét veszi 
fel, mert ez még bekötés alatt van. A gyártási folyamatot grafikonon is figyelemmel lehet 

kísérni a lap alján található gyártási grafikonra kattintva.  Ez a 24 órás grafikon 



tartalmazza az összes keverést, a vonalkód által olvasott adatokat és a rekeszeket megtöltő 
robotból származó adatokat is.  
 

 

 
  



Termékek 
A termékek menüpont tartalmazza a gyártásban lévő ismert termékek teljes listáját. 
Feltüntetésre kerül a termék cikkszáma, vonalkódja, hivatalos megnevezése, a hozzá tartozó 
keverék megnevezéssel, üvegmérettel, rekeszmérettel, raklapra helyezhető darabszámmal. A 
szavatossági idő napokban kerül feltüntetésre. A gyártásban sor kattintható, mely az előbb 
leírt folyamat grafikonhoz vezet. Az EAN oszlopban található vonalkódra kattintva a 
vonalkód nyomtatás válik lehetővé. Itt is van lehetőség a kereső segítségével szűkíteni a 
megjelenített listán.  

 
 
SPAR-os vonalkód nyomtatás 
A SPAR által szabványosított kétfajta vonalkód nyomtatásra van lehetőség. A raklapokra 
kerülő és a rekeszekre kerülő vonalkódok mérete és tartalma eltérő! A nyalókának keresztelt 
rekeszekre kerülő vonalkód tartalmazza a gyártási és lejárati időt, a vonalkódot, a termék 
megnevezését, az egy rekeszben elhelyezett darabszámot és a gyártót. 
 
A raklapra kerülő vonalkód már tartalmaz egy örök sorszámot, mely raklaponként növekszik, 
ez a szám az SSCC. Nyomtatás során ez a szám beavatkozás nélkül növekszik. Rekesz 
nyomtatásának darabszámát a nyomtatási gomb CTRL+P után kell megadni, raklap esetén a 
raklapok számát a felületen kell megadni, a CTRL+P után a darabszámot 1-es állásban kell 
tartani/hagyni. 



 

 

 

Keverőben 
A keverőben menüpont tartalmazza azon keverések listáját, melyek már átöltésre kerültek a 
pufferbe vagy pasztőrbe vagy külső tartályba, termelésbe. Duplán kerülnek feltüntetésre azon 
tételek, melyek egyik tartályból a másikba kerülnek átemelésre szűrő vagy homogenizáló 
berendezés közbeiktatásával. Azon tételek, melyek már raklapra kerültek eltérő háttérszínnel 
rendelkeznek. A nyugalmi oszlopban lévő értékre kattintva elérhetővé válik a keverés 
grafikonja. A grafikon megrajzolási ideje kimondottan lassú, bizonyos adatrögzítés eljárás 
okán, ennek gyorsítása tervben van. 

 



 
 

Naptár 
A naptár napi bontásban tartalmazza a keverések és a termelések listáját. A keverésekhez 
tartozó képen a címke elülső fényképét jeleníti meg, azonban a leszedett, rekeszbe került 
tételnél a vonalkódot jeleníti meg. A keverésnél a keverőben alkalmazott sorszámot a keverék 
neve előtt (a mellékelt képen) zöld színnel tünteti fel a felület. A keverésnél érzékelt nyugalmi 
állapot és tartályszám kattintható, kattintást követően az adott tétel grafikonja megtekinthető. 
A raklapra került tételeknél kis karikában feltüntetésre kerül a szavatosság, az üvegméret, a 
raklapra kerülő darabszám és a rekeszbe kerülő darabszám egyaránt. A képek alatti 13 jegyű 
számsor a vonalkód. Az oldal alján van lehetőség lapozni a hónapok között. 

, de az elérési sorban (URL-ben) is megadható a listázandó 



hónap: 

 
 

Grafikonok 
A 24 órás grafikon jelenleg tartalmazza a kis és nagy keverőkben történt folyamatokat. A 
robot, a vonalkód olvasó és az üvegmosóból származó adatok egy külön összesítő grafikonon 
olvashatók le. A P2 pasztőrben történő folyamatok szintén lépéssel és hőfokkal, nyomással 
egybekötve láthatóak. A kompresszor és a vízgazdálkodás grafikonjai kiforróban vannak. A 
grafikon felületen egy idővonal elnevezésre keresztelt fekvő oszlopos grafikon található, 
melynek segítségével a folyamatok közötti összefüggés könnyebben értelmezhető és a 
folyamatok hossza szemmel leolvasható. Sajnos a hónap váltást pillanatnyilag ez a grafikon 
pontatlanul kezeli. 

 



 

 

 



 
Informális dobozok: 
A felületek jelentős részének felső sarkában egy idővonal helyezkedik el pár nyomógombbal. 
A felület az elmúlt 24 óra történéseit jeleníti meg, adatszerzés szempontjából. Azon 
számítógépek listáját listázza, melyek valamilyen műveletet végeztek a felületen. Továbbá 
azon adatokat is feltüntetni, melyek nemrégiben lettek kiolvasva valamelyik műszeren. Ez a 
megjelenítés támpontot ad arra is, hogy melyik eszközt milyen állásban használták utoljára. A 
melléklet ábrán látható, hogy a kompresszor milyen hőmérsékletet érzéklet a bemenő és 
elmenő ág tekintetében. Az is leolvasható, hogy a vízgazdálkodásunk esetén mekkora a 
tisztított víz nyomása. Továbbá az is feltüntetésre került, hogy 9 óra 34 perckor a K6-os 
tartály 1496 L bekeverési állapotban volt bodzával. 

 
A kék doboz elsősorban egy már lezárt eseménynek a végeredményét jelenítik meg. 
Másodsorban olyan folyamatokra mutat rá, melyekkel foglalkozni kell. Ilyen a 
homogenizálandó vagy szűrendő keverékekre figyelmeztető sor, vagy az íreleváns termék a 



gyártósoron jelzés. Ezen sorok figyelmeztető hanggal is el vannak látva, ezért a betöltés során 
hangjelzés fogadja a munkatársat, abban az esetben, ha egy gyártási folyamatba illendő lenne 
beavatkozni vagy utána járnivalóságtartalmának. 

 
 

Megfeleltetés 
A megfeleltetési funkciót igazán körültekintően kell kezelni. Ezen a felületen van lehetőség 
összevezetni a kész terméket a keverőben kiválasztott keverékkel. Itt lehet megadni a szűrő 
típusát vagy a homogenizálandó termékkel kapcsolatos információt (annak szükségességét). 
A cikkszám, a szavatossági idő, a rekeszekbe tölthető darabszám és a raklapra helyezhető 
darabszám is itt tüntethető fel. Abban az esetben, ha a vonalkód olvasó érzékel egy új 
vonalkódot akkor az ezen a felületen beavatkozás nélkül megjelenik. A szín szerkesztése html 
kód segítségével lehetséges. 
 
https://www.htmlcsscolor.com/hex/AC2657 
 

 



Keverékek listája 
A keverékek listája menüpont a bal felső sarokban található menüben, az adminisztráció 
kategóriában található. A lista tartalmazza azon keverékek megnevezését és gyártási dátumát, 
melyet érzékelt a gyártás során a keverőben. Ezt a listát törekszik összevetni több helyről 
importált adatokkal. A vonalkódot és a termék megnevezést már a megfeleltetésből származó 
adatokkal veti össze. Ezen a felületen lehet ellenőrizni, hogy egy keverék megnevezés 
valóban jó időben és megfelelő vonalkóddal lett-e összevezetve. A lista és a lista végén 
található fotók adnak támpontot a megfeleltetés menüpont alatt lévő keverék beviteli mező 
kitöltésére.  

 

 

Indikátor alapú jelzések 
Pár oldal és végzek a Valós Idejű Stratégia könyvvel. A könyv a mesterséges intelligencia, a 
BIG DATA és a stratégiai tervezés témakörében kíván segíteni az olvasó(k)nak.  

Jelenleg az adatbázisban és a grafikonon megjelenő adatok alapján indikátorokat 
generáltatok a szoftverrel és ezt szöveges üzenet formájában meg is jelenítem. A friss 
indikátor jelzések hang alapon értesítik a kezelőt, aki tájékozódni tud akkor is a folyamatok 
állapotáról, amikor nem nézi a képernyőt. Gyakorlatilag elértük a tájékoztatás lehetőségeinek 
felső határát (és nem a riport alapú e-mailre gondolok). 

A darabszámlálás tekintetében a vonalkód olvasó által megszámlált tételek megjelennek a 
DARABSZÁM menüben. A REKESZ számlálás is kész van, ami megjelenik a 
RAKLAPON menüben található táblázatban is. Ezen információk még nincsenek ellenőrizve, 
de már leolvashatók a felületen. A képen látható, a REKESZ oszlopban található számok az 
utolsó raklaphoz tartozó leszedett rekeszek számát jeleníti meg. A vártnál nagyobb számok 
jelentek meg, melynek okát csak akkor tudom meghatározni, ha össze tudom hasonlítani a 
valósággal.  



 

Az idővonalon megjelenő értesítési információk kiegészülnek képi elemekkel is, ezeket a kis 
ikonra vitt egérrel lehet előhívni. Ennek kidolgozására vannak pontosan kidolgozott terveim, 
melyek kiterjeszthetők az új PET töltő irányába (is). Érdekesség, hogy a VNC által 
közvetített képet már le tudom képezni mentett képpé és - ha szükséges - fel is tudom 
dolgozni (azt) OCR segítségével. 

 

Darabszámlálási jövőkép 
Nincs szükség TV-re az aulában. 

Röviden: okafogyottá vált, mert a műszakvezető és a laborosok egységesen a gyártási 
folyamatokat nyomógomb segítségével jelzik a felületen. 

A keverés és termelés induláskor a felületen (mobilon, vagy számítógépen) rögzítik 
jelenlétüket és felvezetik a gyártásnaplóra, hogy a gyártásnak megfelelő sorszámú gombot 
nyomta-e be a kolléga, szignózzák. Ez idő alatt figyelemmel kísérhetik a felületen megjelenő 
információkat, abban az esetben, ha eltérést tapasztalnak belátásuk szerint képesek az 
információ mennyiségét kiterjeszteni (utána járni). 

Vagyis, az is rögzítve és grafikonon feltüntetve van, hogy a felületet mikor látták a kollégák.  

Képkezelés 
 A felületen megjelenő képek az img könyvtárban 
foglalnak helyet. Jelenleg nincs lehetőség képek 
feltöltésére távolról. A képek a termék vonalkódja 
alapján vannak tárolva a c:\xampp\htdocs\kinco\img\ 
könyvtárban. A könyvtárban két képet tárolunk 
pillanatnyilag az első kép minden esetben a címke oldala, 



a második, a vonalkód oldala a terméknek. A képek tömörítési, átméretezési eljáráson esnek 

át. Az eljáráshoz meg kell hívni a 
http://localhost/img.php?active=5998818565116 címet. Látható, hogy az active= változóba 
van feltöltve a generálandó könyvtár, amely megegyezik a vonalkóddal. A generálást 
követően három könyvtár jön létre, melyek alkalmazkodnak a kijelző méretéhez. 

 
Jó példa a képek felhasználását illetően a keverék megfeleltetésben segítséget nyújtó képsor: 
A keverőben lévő listát befotóztam és feltüntettem: 

 
 

Adatfeldolgozás 
A program szerver oldalon 5 perces gyakorisággal adatokat rendez és egyes felkeres 
weboldalakat, azokat OCR ("c:\Program Files\Tesseract-OCR\tesseract.exe”) külső szoftver 
segítségével értelmez és adatbázisba rögzít. Ezen adatfeldolgozó algoritmusok a c:\bat és 
c:\xampp\htdocs\kinco\crontab\ könyvtárban találhatók. A vonalkód olvasóból származó 
adatok a c:\xampp\htdocs\kinco\ftp\ könyvtárba érkeznek, beépített FTP szerver 
üzemeltetésének köszönhetően.  



 
 

Adatbázis szerkezet 
Az elv, hogy minden kijelzőről érkező információ külön adatbázisba érkezik. A 
kiértékelés és a kiegészítő adatbázisok, mint idővonal, felhasználó időnaplója, indikátor 
rögzítés egy azonos adatbázisban helyezkedik el, melynek neve: rendezo. Az adatbázisokhoz 
több szinteű felhasználói hozzáférés van rendelve, a kijelzők irányából érkezőknél csupán az 
INSERT van engedélyezve, ez a biztonsági szintek alapvető követelményeivel megegyező 
törekvés. A képen látható, hogy a jelenlegi adatbázis kezelés a fejlesztési környezetnek 
megfelelő állapotban van, de üzemeltetési szempontból nem mértékadó: 

 



 

Speciális adatfeldolgozás, egyedi esetek 
Van olyan eszközök, melyek nem kapcsolhatók közvetlenül adatbázishoz, ilyen a 
kompresszor, az euroterm, vastalanító. Egyedi esetként kezelve és külön adatbázist létrehozva 
speciális POST-GET technikával kérdezzük le és töltjük fel ciklikusan. Kiemelendő, hogy a 
kompresszor esetében a lekérdezések intenzív gyakorisága túlterheli a kompresszor beépített 
böngészőjét és a naplózás (feltehetően) túcsordulás és idővesztés okán leáll. A vastalanító 
esetében, mely egy omron(?) kijelző, nincs lehetőség adatbázis kapcsolatra, ezért a generált 
képet letölti a program egy átmeneti tárolóba és egy OCR szoftver segítségével értelmezi 
annak jelentőségteljes tartalmát.  
 

Adatbázis terhelés monitorozása, MySQLWorkbench szoftverrel. 

 
 

Biztonsági mentés, szoftverek listája 
 

Kritikus és egyben kezelendő pont, hogy a 
forrásról, adatbázisról és kapcsolódó 
beépített szoftverektől,melynek listája itt 
látható. Nem készül megfelelően 
kidolgozott biztonsági mentés.  
 
gzip.exe, tcpview64.exe,vncsnapshot.bat, 

wget.exe,Tesseract-OCR,xampp 
 
Jelenlegi mentési eljárás két lépcsős: 
óránként a privát ONEDRIVE fiókomra 
kerül a hozzávetőlegesen 1 gigát 
tartalmazó anyag, majd onnan kézi erővel 
pendrivra teszem és erről a felületen 
keresztül értesítést is küldök a 
kollégáknak.  
  



Ismert hibák 
A vonalkód olvasó kapcsolata rendszeresen „leszakad” az FTP-ről.  
Volt rá példa, hogy a tartományból módosítottak a forráskódon és az adatbázis tartalmán, de 
az is előfordult, hogy a Windows 10-es gép leszakadt a tartományról. Áramszünet esetén a 
belső hálózaton lévő swichek szünetmentes hiányában nem üzemelnek, ezért az adatok nem 
érkeznek (át) termelési üzemből az irodai környezetben elhelyezett szervernek használt asztali 
számítógépre. 

 
A az FTP leszakadások tekintetében két párhuzamosan üzemelő FTP szervert alkalmazunk, 
de ez is kevés bizonyos esetekben. 

 


