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Jelenleg: 

● 24 munkatárs 

● 1 startup (DotLab) 

● IT-központ - Szabadkán 
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MAINSTAY 

● “Okos” öntözés vezérlő 

● Szelepeket, szektorokat és 

intervallumokat kezel 

● “Valve sensing” 

● Bővíthető, moduláris 

● Szenzorok 

● Fuzzy logika, időjárás API 

● Vizet és energiát spórol 



RENDSZER ÉS KÉRDÉSEK 

Miért öntözés vezérlő? Miért Drupal? Mik a tervek? 

 

● Négy különálló komponens: 

a. websocket server 

b. drupal 8 

c. react JS komponens 

d. az eszköz 

 

● Fejlesztés tele volt kihívással 

● Komplex rendszer, különféle technológiák 



WEBSOCKET PROTOKOL 

● Websocket az egy kommunikációs protokol 

● Full duplex kommunikáció TCP kapcsolaton keresztül 

● Nincs kérés/válasz 

● Mindkét fél szabadon kommunikálhat egyazon időben (telefon) 



WEBSOCKET SERVER 

● Gyors kommunikáció, valós idejű, kétirányú üzenetek 

● PHP-ban van megírva, Ratchet könyvtárt használtuk 

● Websocket kapcsolat folyamatosan nyitva van, végtelen ciklus 

● A protokolt szinte minden bongésző támogatja 

 

● A felhasználói felülettel és az eszközzel websocketen 

keresztül kommunikál 

● A Drupallal REST-en keresztül kommunikál 



DRUPAL 

● Egy open source tartalomkezelő rendszer (a legjobb) 

● Gyors fejlesztés, moduláris 

● Esetünkben backend támogatásra használjuk: 

○ Tároló rendszer 

○ Gyors entitás képzés 

○ Log üzenetek 

○ Beépített REST Drupal 8-ban 

○ Decoupled szemléletmód 

○ Authentikáció 

● REST-en keresztük kommunikál a websocket  

szerverrel és a felhasználói felülettel (app) 



REACT 

● Miért? (hogy ne legyen túl egyszerű, meg különben is a 

decoupled a divat) 

● A React nagyon jó különféle user interfacek kreálására, a 

Drupalnak viszont itt vannak gyengeségei 

● ReactJS, React Native (első lépés az app) 

● REST az adatok lekéréséhez a Drupal-tól 

● Nem tárol adatot a DOM-ban 

● Komponens struktúra 



Az eszköz - hardver 

Az egész eszköz az ESP8266  

mikrovezérlőre támaszkodik: 

● Beépített WiFi (b/g/n) 

● Támogatja  a vezetéknélküli  

Biztonsági és titkosítási  

standardokat 

● 4MB Flash memória 

● Támogatja a  WebSocket-et 

 



KONKLÚZIÓ 

● Fully decoupled 

● React Native, Drupal és teljesen egyedi hardver 

● Előnyök: kisebb alrendszerek, és nem egy hatalmas rendszer 

● Jövő: ez egy alap, ami bármivé formálható 



Köszönöm  

Kérdések? 
 

Andor Koza andor@studiopresent.com 



Nyereményjáték 

a kiállító pultnál 


