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 Ot t Károly

A 4. ipari forradalom lényege, hogy az ipari 
eszközök információs hálózatba kapcsolód-
nak, és minden folyamatról úgy gyűjthetünk 
adatot, hogy nem kell az eszközök közelé-
ben lennünk. De ennél sokkal többet is ad 
nekünk. A rendszeresen gyűjtött adatok le-
hetővé teszik, hogy akár hosszú időre vissza-
menőleg és megfelelő részletezettséggel 
(percenként, másodpercenként) rendelkez-
zünk információval a gyártási folyamataink-
ról, ezáltal kapva pontosabb képet azokról. 
Az ilyen nagy mennyiségű adat tárolásához, 

feldolgozásához viszont szintén új techno-
lógiákra volt szükség. Így jöttek létre a nagy-
adat-megoldások (Big Data) és fejlődött ki a 
gépi tanulás (Machine Learning).
A gépi tanulás nem új keletű megoldás. Ko-
rábban adatbányászat néven volt ismert, 
és több évtizedes múltra tekint vissza. 
A gépi tanulás olyan algoritmusok gyűjte-
ménye, amelyekkel az adatok alapján osz-
tályozást, csoportosítást vagy előrejelzést 
végezhetünk. A lényegi változás, hogy ed-
dig az adattárolási és számítási kapacitá-
sok hiányában csak mintákat elemeztünk 
az adatainkból, most viszont már szin-
te korlátlanul állnak rendelkezésre ezek 

az erőforrások, így nem szükséges min-
tát vennünk az adatokból, hanem a teljes 
adathalmazon, korlátozás nélkül végezhe-
tünk elemzéseket véges idő alatt. 
A „nagy adat” fogalma nehezen defi niálha-
tó, még kialakulóban van. De általánosan 
elfogadott, hogy olyan nagy mennyiségű 
adatot jelent, amit már a régi technológiák-
kal nem vagyunk képesek kezelni. Emellett 
fontos jellemzője, hogy nemcsak az adat 
mennyisége nagy, hanem az adatok típu-
sa is változatos (számok, szövegek, képek, 
videók, hangok stb.), az adatok létrejötte 
percenként, másodpercenként vagy ennél 
gyakrabban történik, valamint az adatok 

Mindennapjainkat átszövi az informatika, ami nemcsak 
a magánéletünkben jelenik meg az okostelefonokon és egyéb 
okoseszközökön keresztül, hanem munkánk alapvető részévé is 
válik a számítógépek használatával. Évtizedek óta tart a mérnöki 
munka számítógépesítése, melynek a 4. ipari forradalom újabb 
lendületet ad és új távlatokat nyit.

Jövőkép: milyen új trendek és technológiák vannak a piacon?

Mérnöki munka 
az informatika korában
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létrejötte időben változatos eloszlást mu-
tat. Ennek kezelésére hoztak létre új tech-
nológiákat a nagy adatkezelők (Google, 
Facebook stb.), amelyeket aztán közkincs-
csé tettek, hogy mások is használhassák, 
akár saját igényeikre szabhassák.
Mindezek a megoldások a felhasználók 
számára azt fogják jelenteni, hogy keve-
sebb időt kell majd tölteniük az adatok 
gyűjtésével és előkészítésével, helyette 
nagyobb hangsúlyt helyezhetnek az ada-
tok elemzésére és az eredmények értelme-
zésére. Így fogunk eljutni az automatizált 
folyamatokhoz és az adatalapú döntések-
hez. Ez a változás a mérnöki tervezői és 
szakértői munkára is lényeges hatást fog 
gyakorolni. Olyan épületeket, mérnöki mű-
tárgyakat, ipari létesítményeket, eszközö-
ket és gépeket kell majd tervezni, amelyek 
megfelelnek a 4. ipari forradalom kihívá-

sainak, megfelelő minőségű és mennyi-
ségű adatot képesek létrehozni, és háló-
zatba köthetők, hogy az adatot el tudják 
küldeni a megfelelő feldolgozó- és elem-
zőrendszerekhez.  Miként a szakmák egy-
re nagyobb részében elvárás az alapszintű 
számítógépes ismeret, az internet és az Of-
fi ce-alkalmazások használata, mérnöki te-
rületeken is közeleg az idő, amikor a mér-
nöknek nemcsak magát az objektumot kell 
megterveznie, hanem a hozzá kapcsolódó 
informatikai rendszert is.
A tervezés során használt CAD-rendszerek 
már nemcsak 2D-ben, hanem 3D-ben is ké-
pesek létrehozni az objektumok modellje-
it. Viszont ezek a modellek már nemcsak a 
megvalósítás során használhatók, hanem 
élesben, azaz működés közben is. A kiter-
jesztett és a virtuális valóság (Augmented 
and Virtual Reality) képes ezeket a model-
leket a felhasználók számára olyan for-
mában megjeleníteni, hogy üzemeltetési, 
karbantartási vagy oktatási feladatokra is 
igénybe vehessék őket.
A kiterjesztett valóság esetében valamely 
informatikai eszközzel (okostelefon, tablet, 
számítógép) az adott tárgy képére vetítünk 
adatokat, ábrákat, leírásokat, ezáltal ki-
terjesztve az adott tárgyat további infor-
mációkkal. Így pontos képet kaphatunk az 
eszköz jellemzőiről, történetéről, aktuális 
állapotáról. Ezt a képet az infokommuni-
kációs hálózaton keresztül megoszthatjuk 
másokkal is, és bevonhatjuk őket az elem-
zésbe, a döntésekbe.
A virtuális valóság (Reality) annyiban kü-
lönbözik a kiterjesztett valóságtól, hogy a 
felhasználó itt nem lát valós képet, csak a 
számítógép által felépített modellt és kör-
nyezetet. Ez lehetővé teszi, hogy körbejár-
juk vagy akár be is lépjünk az adott modell-
be, és minden oldalról megvizsgáljuk.
A mérnököknek ez előrevetíti, hogy a CAD-
ben megtervezett modellek esetében gon-
dolni kell majd az ilyen felhasználási mó-
dokra is, akár lehetővé téve az információk, 
szenzoradatok megfelelő elhelyezhetősé-
gét is.
Az adatok gyűjtése és elemzése, valamint 
az ezek alapján meghozott döntések lassan 
elvezetnek oda, hogy már nemcsak értel-
mezzük, mi történt a gyártás során, de elő-
re is tudjuk jelezni, mi fog történni, sőt akár 
befolyásolhatjuk is a működést, hogy az el-
várt output jöjjön létre. Így jutunk el az adat-
alapú működéshez, amikor már nemcsak a 
termelésben részt vevőket lehet robotokkal 
helyettesíteni, de akár a vezetőket is.
A fentiek alapján megjósolható, hogy mint 
minden szakma, az informatikának köszön-
hetően a mérnöki terület is átalakulás alatt 
áll, és a jövőben újabb szakterületek jön-
nek létre.

A tervezés során használt 
CAD-rendszerek már 3D-ben 
is képesek létrehozni az ob-
jektumok modelljeit. Viszont 
ezek a modellek már nemcsak 
a megvalósítás során használ-
hatók, hanem élesben, azaz 

működés közben is.

32-33 FOKUSZ Mérnöki jövőkép   3332-33 FOKUSZ Mérnöki jövőkép   33 2018. 03. 01.   14:242018. 03. 01.   14:24



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[PDF/X-1a:2001]'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


