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• Research division of MTA SZTAKI from 1998
• Head: Peter Kacsuk, Prof.

• editor in chief: Journal of Grid Computing 
(Springer)
• coordinator of four e-Infrastructure projects 

in the EU 7th Framework Programme (FP7)

•Deputy head: Robert Lovas, PhD
• coordinator of two projects in EU FP7
• international liaison (European Grid 
Infrastructure)
• secretary of International Desktop Grid 
Federation (Dutch foundation)

• 15 research fellows (full/part time)
• Foundation member

◦ Hungarian National Grid Initiative (NGI_HU) -
2003
◦ International Desktop Grid Federation (IDGF) -
2010
◦ Hungarian Academic Cloud (MTA Cloud) - 2016

Laboratory of Parallel and Distributed Systems

• Participant and/or coordinator in European and national 
Grid & Cloud research, e-infrastructure, and educational
projects (from 2000)

• By far the most successful research lab in the country in 
the field ICT / e-Infrastructures in terms of the number of 
coordinated FP7 EU projects 
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Informatikai felhők: főbb tulajdonságok és előnyök

Az informatikai felhők egyre 
nagyobb teret hódítanak a 
különböző ipari 
szektorokban, ahogy az

• adatforrások száma és

• magának a feldolgozandó 
adatok mennyisége

robbanásszerűen növekszik.
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• Számos megoldás érhető el a publikus
felhőszolgáltatók kínálatában a Big Data 
és Internet of Things (IoT) alkalmazási 
területekhez.

• A privát felhők is nagy jelentőséggel 
bírnak akár a biztonság, akár a vállalati 
környezetbe integrálhatóság tekintetében, 
de a hibrid v. multi-felhők térnyerése 
nagyon erős.

• Erősödő igény „orkesztrátor” és „bróker” 
eszközökre.
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Aktuális trendek
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• Alkalmazási területek:

• Szenzoradatok tárolása és feldolgozása

• Hisztorikus események elemzése, szimulációk, 
predikció stb.

• Analitikák, vizualizáció

• A felhők kínálta előnyök kiaknázása viszont több 
kihívást támaszt az ipari felhasználókkal szemben: 

• meglévő vagy új alkalmazások átültetése és 
összehangolt kialakítása, 

• azok igény szerinti skálázása,

• a hordozhatóság megvalósítása, amikor 
költséghatékony hibrid felhőre vagy 
szolgáltatófüggetlen megoldásra van szükség

 Szoftver konténer és orkesztrátor technológiák 
terjedése
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Felhők a termelésben: néhány nem triviális probléma
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Occopus hibrid felhő / konténer orkesztrátor
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Occopus HDInsight

• Multi-felhő megoldás a SZTAKI-tól

• Kontextualizáció

• Szolgáltatófüggetlen (no vendor locking)

• Költségoptimalizálás

• Big Data támogatás

• Autóskálázás

 occopus.lpds.sztaki.hu



Flowbster

◦ quick deployment of the workflow as 
a pipeline infrastructure in the cloud

◦ once the pipeline infrastructure is 
created in the cloud it is activated 
and data elements of the data set to 
be processed flow through the 
pipeline

◦ as the data set flows through the 
pipeline its data elements are 
processed as defined by the 
Flowbster workflow
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Általános Internet of Things „back-end” szolgáltatás

• Felhő és konténer alapon skálázható az Occopus segítségével

• Több területen bizonyított megoldás a SZTAKI-tól



USE CASE 1: Agrodat.hu project (2014-2017)

Cél: tudásközpont és döntés-
támogató rendszer kialakítása

• komplex, telepített szenzor-
rendszer és nemzetközi nyílt 
repozitóriumok adataira 
támaszkodva

• innovatív big data és felhő
technológiák fejlesztésével

a precíziós mezőgazdaság 
terjedésének elősegítésére.

Koordinátor:

Költségvetés: 2.4 Mrd Ft

URL: www.agrodat.hu

Big Data K+F központ:

• 844 CPU core

• 5274 GB RAM

• 564 TB SSD/HD

+ GPGPU:

• 21504 CUDA Core 

• 488 Xeon Phi Core

Hálózat:

• 40Gb Infiniband

• 10Gb / 1Gb (mgm.)

• 8/16 Gb FC (SAN)

Felhő középréteg:



USE CASE 2: Connected Cars



USE CASE 3: Docker@SZTAKI platform 
EasySIM diszkrét esemény szimulátorral

Time
Event1 Event2 Event3 Event4 Event5

Event1
Event2
Event3
…

Eventn

Real system

Sim. model

Cél: gyártás és logisztikai
szimulációk hosszú futási 
idejének csökkentése konténer
és felhő alapú infrastruktúrával



EasySim Discrete Event Simulator from SZTAKI EMI
(Research Laboratory on Engineering & Management Intelligence)

– Based on .NET Windows
– Easy to adopt
– Configurable, deterministic 

modelling
– Good performance
– Some programming is 

needed
– SISO-STD-008-201, 

Standard for Core 

Manufacturing Simulation 

Data CMSD 

(https://www.sisostds.org)
– Static data (resources), 

dynamic data (orders)
0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

1 week 2 weeks 1 month 2 months 4 months 8 months 16 months

T
im

e
s

p
a
n

: 
s
e
lf

d
e
v

e
lo

p
e
d

s
im

. 
[s

e
c
]

T
im

e
s
p

a
n

: 
P

la
n

tS
im

 [
s
e
c
]

Timespan of simulation run in the 
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Plant Simulation

Plant Simulation (without data read)

Self-developed sim. tool

Self-developed sim. tool (without data read)

https://www.sisostds.org/


Modell and scenarios for testing (from SZTAKI EMI)

Data:

• Resources, operations, routings, timing 
(configuration, operations, etc.), buffers

• Number and skills of workers (variable)

• Orders with deadlines (variable)

Analytics: 

• throughput, 

• delays, 

• utilization, 

• comparisons, etc. 

WS1 WS2 WS3 WS8WS4 WS7WS6WS5

1x Skill s1 1x Skill s3 2x Skill s1 2x Skill s1 1x Skill s2
1x Skill s3 1x Skill s6 1x Skill s6

Linear Flow-shop (CMSD)



EasySim on
Docker@SZTAKI

SIM 
1

SIM 
2

SIM 
…

Frontend Servers 

(CQueue servers)

Push tasks written in JSON/Query results  via HTTP(S)

Key/Value store 

(currently Redis)
Queue servers

(currently RabbitMQ)

Workers in LPDS Cloud
(CQueue DOCKER 

workers)

Push tasks via AMQP 

Pull tasks/send
notifications via

AMQP 

Push results to Key/Value store

Query/Pull results 

DB @ EMI

CQueue

Monitoring

(currently ELK stack)





• Infrastruktúra-mint-szolgáltatás (IaaS) felhők testreszabása és bevezetése
• Támogatás felhő és mikrószolgáltatás platformok költséghatékony

alkalmazásához
• Komplex folyamatok orkesztrációja felhőben és/vagy szoftver konténer alapú 

platformon
• Szolgáltatófüggetlen prototípus és pilot rendszerek tervezése és kivitelezése

 valamint az ezekhez kapcsolódó K+F tevékenységek
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Szolgáltatásaink és futó nemzetközi K+F projektjeink

• EU H2020 ENTICE projekt: www.entice-project.eu

• EU H2020 COLA projekt: www.project-cola.eu

• EU H2020 Cloudifacturing projekt: www.cloudifacturing.eu
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FURTHER USE CASES



MTA CLOUD
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• Wigner Adatközponttal közös projekt

• Akadémia kutatók számára dedikált

• Operatív működés Q4/16-től

• Wigner Adatközpont:
• 800 vCPU

• 2.5 TB RAM

• 400 TB HDD

• MTA SZTAKI:
• 360 vCPU

• 832 GB RAM

• 164 TB HDD

• OpenStack alapú közösségi felhő

• Több, mint 30 felhasználói csoport

 www.cloud.mta.hu



Duration: 2017-2021
Budget: 9.7 MEUR
URL: 
www.cloudifacturing.eu 
Consortium:
Fraunhofer (coordinator),
DIHs, ISV, SMEs, etc.
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Dr. habil. Lovas Róbert
lovas.robert@sztaki.mta.hu
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Köszönöm a figyelmet!

Külső források:
(1) www.rightscale.com
(2) www.computerzone.org 
(3) www.google.com/trends


