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1. Internet alapkutatások 
Téma Tartalmi leírás 

1.1. Adatok 

védelme, 

kriptográfia 

Az informatikai, majd infokommunikációs hálózatok 

elterjedésével ugrásszerűen megnőtt a felhasználók száma és a 

hálózatokon elérhető alkalmazások köre. A Jövő Internete 

lényegében a Föld minden polgára számára elérhető lesz, és persze 

őt is elérhetővé teszi. Tehát nagyon sok gyakorlatlan, felelőtlen 

vagy éppen rosszindulatú felhasználóval kell számolni. Tovább 

bővül az internet elérhetőségének lehetősége; a hagyományos 

asztali számítógépek mellett egyre több eszközön keresztül, pl. 

mobiltelefonok, táblagépek, e-book olvasók, fénymásolók, stb. 

tudunk szörfölni, egyre közelebb kerülünk a mindenütt jelen levő 

(ubiquitous) számítástechnikához. Az alkalmazások és az 

Interneten keresztül küldött adatok köre is rohamosan bővül. 

Ezeknek rohamosan növekedő mennyisége tartalmaz személyiségi 

jogokat érintő, illetve értékes adatokat. Az ilyen adatok bizalmas 

kezelése, beleértve továbbításukat is, eminens érdek. 

FIRST DE IK 

1.2. Informatikai 

hálózatok elméleti 

alapjai 

Az informatikai hálózatok, ezen belül az internet napjainkra 

olyan fejlődési szakaszba érkezett, amelyben  

 az elérhető tartalmak mennyiségi bővülése olyan szintet ért 

el, amely új eszközök kifejlesztését kényszeríti,  

 a hálózatra csatlakozni tudó végfelhasználói eszközök 

nemcsak számukban, fajtájukban szaporodtak meg, hanem 

számos eszköz interaktívvá vált abban az értelemben, hogy 

nemcsak átadja a felhasználónak a hálózatról megkapott 

információkat, hanem a környezetéből kapott információkat 

sok esetben részben feldolgozott formában hozzáférhetővé 

tudja tenni az internet valamely szeletének felhasználói 

számára, 

 olyan nagyméretű hálózatok alakultak ki, amelyek kezelése, a 

felmerült problémák megoldása feltételezi a hálózatok 

matematikailag precíz modellezését. 

Ezekkel a kihívásokkal csak új elméleti eszközök segítségével 

lehet szembenézni. A témakör ilyen jellegű kutatásokat, és az elért 

eredmények alkalmazását vállalja fel. 

FIRST  ETIK BME-TTK 

1.3. Molekuláris 

kapcsolók, mint 

informatikai tároló 

rendszerek 

Napjaink paramágneses anyagokra épülő adattárolói az 

adatsűrűség tekintetében a következő években el fogják érni az elvi 

határaikat. Ezek a tárolók jelenleg soros módon érik el az adatokat, 

azaz egyszerre egyetlen bitet írnak vagy olvasnak. Az elérhető 

legnagyobb írási/olvasás sebesség néhány száz megabit/másodperc 

körül mozog. Ezek a merev lemezek egyúttal energetikailag sem a 

leghatékonyabbak. 

Az Internet folytatódó növekedésével egyre több ember használ 

számítógépeket. Ezen folyamat egyik szerves velejárója az 

adattárolási igények növekedése. Vannak olyan különböző 

kutatási, ipari területek, adatbankok, ahol egyre nagyobb igény 

fogalmazódik meg a jelenleg elérhetőnél gyorsabb, nagyobb 
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kapacitású és olcsóbb adattárolási technológiákra. Ipari kutatók 

szerint egy genetikai kutatás akár 500 GB-nyi adattárolást is 

igényelhet. 

Elméleti megfontolások alapján lehetségesnek látszik, hogy 

fotonok és elektromos tér segítségével hatékonyan lehessen 

kétállapotú molekulákat oda- és visszakapcsolni két konformerük 

között. 

FIRST ATOMKI 

1.4. A biztonságos 

Internet megteremtése 

 

 

Az internet már ma is az információs társadalom alapvető, kritikus 

infrastruktúrája, így működőképességének fenntartása, illetve a 

rajta keresztül történő biztonságos kommunikáció biztosítása 

alapvetően fontos. A növekvő internethasználat miatt a támadások 

száma és a cyber-bűnözés is várhatóan jelentősen növekedni fog a 

következő években. A ma használatos megoldások fejlesztésén 

kívül jelentős hangsúlyt kapnak az új hálózati paradigmákon 

alapuló biztonságos megoldások. 

        ?? BME-HIT 

1.5. A Jövő 

Internet szoftver 

biztonsági kérdései 

Cél: A Jövő Internet elmélet alapok erősítése az alkalmazások 

biztonsága érdekében. A kódolási hibák, sérülékenységek 

születésének elmélete. Alkalmazási hibák kihasználása, kártékony 

kódok lefuttatásának lehetőségei. Rosszindulatú programok 

terjedése, a jövő botnetjei. Alkalmazás védelmi megoldások 

kutatása.  

                             Óbudai Egyetem, témavez. Erdődi László 

1.6. Processzus 

algebrák 

A nagy bonyolultságú és párhuzamosságú hardver-szoftver 

rendszerek leírására, tervezésére és verifikálására, a hálózati 

protokollok és osztott algoritmusok specifikálására és helyességük 

igazolására számos formalizmust vezettek be. Ezek egyikét 

képezik a processzus algebrák. A terület kialakulásában a 

számítástudomány és informatika olyan világhírű tudósai vettek 

részt, mint Tony Hoare, Robin Milner, Jaco De Bakker és Jan 

Bergstra. 

A processzus algebrák bevezetésével újabb eszközzel gyarapodott 

a hardver-szoftver rendszerek vizsgálata. A processzus algebrák 

lehetőséget adnak a nagy rendszerek szisztematikus felbontására 

részrendszerekre, és arra, hogy a részek viselkedéséből 

következtethessünk az egész rendszer működésére. Előtérbe 

kerültek a processz algebrákon alapuló (félig) automatikus 

módszerek. A processzus algebrák alkalmazásra kerültek a webes 

kiszolgáló rendszerek tervezésében is, pld. a SENSORIA EU 

projektben (http://www.sensoria-ist.eu/), vagy a SCRIBBLE nyelv 

kifejlesztésében (http://scribble.github.io/). 

A tervezett projekt célja a megkezdett vizsgálatok folytatása és 

kiterjesztése, hogy további eredményekkel járuljon hozzá a 

processzus algebrák elméletéhez az új kihívásoknak megfelelően. 

Vizsgálni kívánjuk a processzus algebrákat axiomatikus és 

algoritmikus szempontból is. A processzus algebrák különböző 

azonosságelméletekhez vezetnek. Alapvető kérdés az, hogy ezek 

véges bázisúak-e, vagy mennyire bonyolultak algoritmikus 

szempontból. Lényegében minden processzus algebra rendelkezik 
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a rekurzív processzus definíciók lehetőségével, amelyeket fixpont 

operátorok segítségével foghatunk meg. Ekkor fontos kérdés az is, 

hogy vajon az egyes processzus algebrák végesen 

axiomatizálhatóak-e a fixpont műveletek általános tulajdonságait 

leíró azonosságok felhasználásával. Az axiomatikus rendszerek 

olyan formális módszerek alapjait teremtik meg, amelyek 

felhasználhatók konkrét rendszerek tervezésében, elemzésében és 

verifikációjában. 

           Szegedi TE TTIK Informatikai Tanszékcsoport 

Számítástudomány Alapjai Tanszék 

 

 

 

 

1.7. Az 

informatikai hálózat 

biztonsági eljárása és a 

termátíró rendszer 

A tűzfal biztosítja a helyi hálózatnak az internethez való 

kapcsolódását. Termátíró rendszer alkalmazásával adják meg a 

tűzfal alkotórészeit: a szűrési és a fordítási szabályokat. Ez a 

megadás lehetővé teszi a tűzfalak összehasonlítását, a tűzfal 

strukturális elemzését, a lekérdezés elemzését, és a tűzfalak 

kompozíciójának formális leírását. Így egy helyi hálózat 

biztonságát írják le. A term átíró rendszerek elméleti 

eredményeinek alkalmazásával a tűzfal biztonsági tulajdonságait 

adják meg.  

A javasolt kutatásunk ezeket az eredményeket fejleszti tovább. 

Kibővítjük a fenti elméleti eredményeket. Továbbá megvizsgáljuk, 

hogy az elért elméleti eredményekre támaszkodva hogyan 

növelhetjük meg a tűzfalak hatékonyságát és a helyi hálózatok 

biztonságát. Megvizsgáljuk, hogy az általános termátíró 

rendszerekre eldönthetetlen tulajdonságok közül melyek 

dönthetőek el speciális termátíró rendszerekre. Ilyen tulajdonságok 

a termátíró rendszerek megállása, konfluenciája, alap termek feletti 

konfluenciája. Tanulmányozzuk az elérhetőségi problémát. Az 

elért elméleti eredményeket felhasználjuk a tűzfalak megadására és 

elemzésére, a hálózati biztonsági eljárások és a proxy szerverek 

tanulmányozására. Garantáljuk a hálózati biztonsági eljárás 

teljességét és ellentmondás mentességét. 

                 Szegedi TE Informatikai Tanszékcsoport 

Számítástudomány Alapjai Tanszék 

 

Csatlakozási szándék az 1.x témákhoz: 

Eszterházy K Főiskola: Kriptográfia 
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2. Jövő Internet hálózatok modellezése, analízise és tervezése 
Téma Tartalmi leírás 

2.1. Hálózatok 

modellezése és 

hatékonyságvizsgálatai 

A véges-forrású sorbanállási rendszerek nemzetközileg is 

aktívan kutatott terület, a problémát főleg a bonyolult 

infokommunikációs hálózatok vetették fel. A csoport tovább 

szeretné általánosítani eddig elért, nemzetközileg is jegyzett ez 

irányú eredményeit olyan esetekre, amikor az igénygenerálási idők, 

és kiszolgálási idők már nem exponenciális eloszlásúak.  

Napjainkban számos helyen találkozhatunk két, vagy több 

kijáratú Internet csatlakozással működő hálózati környezettel 

(multihoming). A kutatási téma első részében egy tunnel 

megoldásra épülő szoftver-rendszer készül, melynek segítségével 

valós kommunikációs szituációkban vizsgálható a több utas 

rendszerek hatékonysága. 

FIRST DE IK, ETIK BME HIT 

2.2. Médiaforgalom 

QoS/QoE online 

analízise 

nagysebességű 

hálózatokban 

A sokkal gyorsabb sebességek mellett a kritikus 

infrastruktúráknak továbbra is megbízhatóan és biztonságosan kell 

üzemelniük. A hálózatok és szolgáltatások működését hátrányosan 

befolyásoló tényezőket on-the-fly módon ki kell szűrni – ehhez a 

megnövekedett sebességek mellett új feldolgozási módszerekre és 

architektúrákra van szükség. A kutatás célja olyan 

nagyhatékonyságú forgalomelemzési módszerek kidolgozása és 

implementálása, melyekkel nagysebességű hálózatokon online 

vizsgálhatóak a médiaforgalom QoS és QoE paraméterei. 

FIRST DE IK 

2.3. Tervezési 

módszerek Jövő 

Internet hálózatokban 

A Jövő Internet hálózatában megjelenő új szolgáltatások és új 

forgalomkezelési eljárások jelennek meg, amelyek új sorbanállás 

elméleti és modellezési paradigmákat igényelnek. Célunk forgalmi 

analízis és tervezési módszereinek fejlesztése a Jövő Internet 

hálózatához. 

FIRST ETIK BME-HIT 

2.4. Skálázható 

forgalommenedzsment 

és erőforrás allokációs 

módszerek a jövő 

hálózataiban 

A ma alkalmazott erőforrás allokációs eljárások a Jövő Internet 

hálózatában a bonyolultság drasztikus növekedése miatt nem 

lesznek alkalmazhatóak. Célunk skálázható (a hálózat 

bonyolultságának növekedésével elenyésző mértékben bonyolódó) 

forgalommenedzsment és erőforrás allokációs módszerek 

kidolgozása. 

FIRST ETIK BME-TMIT 

2.5. Hálózati 

topológia felderítés, 

monitorozás 

 

Automatikus hálózati topológia és eszköz erőforrás felderítés, 

monitorozás, kezelés a jövő Internet hálózatán. A központi szoftver 

segítségével egy hálózat felépítése modellezhető, annak 

ismeretében az optimalizálható. A kialakítandó monitorozó eszköz 

a hálózati eszközök hibáinak gyors detektálását és elhárítását 

segíti. A fejlesztési feladat eredményeként előálló hálózati 

eszközkezelő keretrendszer segítségével egy folyamatosan 

karbantartott erőforrás lista áll majd a hálózat üzemeltetését végző 

személyzet rendelkezésére, mely az adminisztrációt jelentősen 

megkönnyíti. 

Szegedi TE Informatikai Tszcs Szoftverfejlesztési Tsz. 
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Csatlakozási szándék a 2.x témákhoz:  

Eszterházy K Főiskola: hálózatok modellezése és hatékonyságvizsgálata 

Antenna Hungária: Médiaforgalom QoS/QoE online analízise nagysebességű hálózatokban 
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3. A Jövő Internet hálózati architektúrák és protokollok 
Téma Tartalmi leírás 

3.1. A Jövő Internet 

átviteli protokolljai 

A kutatási téma célja a jelenlegi transzport protokollok 

teljesítményelemzése a Jövő Internetéhez való alkalmazhatóságának 

feltárása szempontjából, és új működési elveken nyugvó 

hatékonyabb transzport eljárások kidolgozása különös tekintettel a 

torlódásszabályozás funkció megvalósítására. 

FIRST ETIK BME TMIT 

3.2. Megbízható és 

skálázható Jövő 

Internet hálózati 

kódolással 

Olyan módszereket vizsgálunk optikai környezetben, melyek a Jövő 

Internet felsőbb rétegeiben megjelenő alkalmazások számára egy 

megbízható továbbító hálózati infrastruktúrát biztosítanak. A téma 

során egy olyan architektúra alapjait javasoljuk, mely hálózati 

kódolás segítségével állapotmentes, skálázható megoldást kínál 

multicast alkalmazások számára. 

FIRST ETIK BME-TMIT 

3.3. Önszerveződő 

hálózatok 

A téma keretében folyó kutatások célja olyan hálózati alapelvek és 

protokollok kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a központi 

infrastruktúra nélküli hálózatok autonóm működését, támaszkodva a 

biológiailag inspirált megoldásokra (pl. genetikai programozás, 

természetes szelekció). A kifejlesztett autonóm megoldások 

implementációja is cél, egy egységes szimulációs környezetben. 

FIRST ETIK BME-HIT 

3.4. Elosztott, 

dinamikus és 

proaktív mobilitás 

kezelés IPv6-

hálózatokban 

A téma olyan elosztott, dinamikus és proaktív mobilitás-kezelési 

megoldások kidolgozását és vizsgálatát tűzi ki céljául, mely 

megoldások biztosítják az egyre növekvő forgalmi igények és 

követelmények flat hálózati rendszerekkel való kielégíthetőségét, és 

a jövő heterogén, IPv6 alapú mobil Internetének skálázhatóságát és 

hatékony működését. A kifejlesztett mechanizmusok szimulációs 

és/vagy valós környezetben való implementációja és beható 

elemzése is része a témának. 

FIRST ETIK BME-HIT 

3.5 Kognitív vezeték 

nélküli 

infokommunikációs 

technológiák 

A téma főbb célkitűzései: 

 A kognitív technológiák szakirodalmának áttekintése, különös 

tekintettel a jövő vezeték nélküli internet technológiáira. 

 A földi és műholdas technológiák konvergenciájának kutatása, 

spektrum használat kérdései. 

 Hatékony spektrum-management támogatása elsősorban 

mobil, vezeték nélküli kapcsolatot alkalmazó felhasználók 

viselkedésének modellezésén keresztül. 

 A valós rádiós környezet műszeres vizsgálata. 

 Új modulációs technikák és szoftver-rádiós megoldások 

elemzése. 

FIRST ETIK BME-HVT 

3.6. A 

médiatovábbítás  

új hálózati 

architektúrái és 

A Jövő Internet hálózatain a már ma is domináló és egyre növekvő 

volumenű médiaforgalom (köztük annak új formái, mint pl. a 3D) 

követelményeinek kielégítése nagy kihívásokat jelent, ezekkel 

foglalkozik ez a kutatási téma. Az egyik altémában 3D videó IP 
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módszerei hálózaton történő átvitelének vizsgálatát, illetve hatékonyságnövelő 

módszerek kidolgozását tűztük ki célul. A másik altéma célja az 

eddigieknél hatékonyabb, dinamikus és adaptív, médiatovábbításhoz 

megfelelőbb infrastruktúrák kialakíthatása, melyben esetlegesen a 

különböző hálózati rétegek együttműködése is megvalósítható. 

FIRST BME-HIT 

 

Csatlakozási szándék a 3.x témákhoz:  

Antenna Hungária: A médiatovábbítás új hálózati architektúrái és módszerei 

Nyugat-Magyarországi Egyetem: Kognitív vezeték nélküli infokommunikációs technológiák
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4. Tartalom menedzsment 
Téma Tartalmi leírás 

4.1. Nagy mennyiségű 

adat testreszabható, 

hatékony feldolgozása 

Az alprojekt egyik célja a felhasználó által előírt 

elvárásoknak megfelelő alkalmazások létrehozása és az 

alkalmazást alkotó komponensek felhasználóbarát 

áttekintésének biztosítása. A felhasználó által megadott 

elvárások futási időre, pontosságra, egyéb költségre vonatkozó 

feltételeket tartalmazhat.  

FIRST DE IK 

4.2. Kollaborációs 

adatbányászati 

keretrendszer 

kialakítása 

Az eszköz lehetőséget nyújt tudományos vagy üzleti célú 

adatfeldolgozás során történő adatmegosztására. Az 

alkalmazások egyes területein az adatok szenzitívek, sokszor 

személyes vagy más üzleti szempontból érzékeny információkat 

tartalmaznak. A létrejövő rendszer lehetőséget biztosít az 

adatok olyan speciális módon történő megosztására, hogy az 

csak alkalmazásokon keresztül, ellenőrizett módon kerüljenek 

felhasználására.  

FIRST ETIK ELTE IK 

4.3. Digitális könyvtári 

tartalmak: Keresési 

módszerek 

A digitális könyvtárak gyűjteményeiben olyan új, a 

természetes nyelvek szemantikájának matematikai modelljein 

alapuló keresési módszerek kidolgozására törekszünk, amelyek 

mind képi, mind teljes szövegű adatbázisokban képesek a 

szerint sorba állítani a találatokat, hogy az egyes 

tudományterületeken belül az egyes dokumentumok a keresett 

tartalmakról mennyi információt képesek szolgáltatni.  Az így 

kialakított relevancia rendszer kidolgozása mellett, a modellen 

alapuló keresés finomítani tudja az eredménylistát a nyelvi 

sajátosságok figyelembe vételével, ezzel is biztosítva a kereső-

optimalizálást. A megvalósítás során egy indexelt kereső 

létrehozása a cél, amely egyszerre biztosítja az intézmény 

különböző adatforrásaiban történő keresését. 

FIRST DE IK 

4.4. Digitális könyvtári 

tartalmak: Névterek és 

szemantikus leírások 

A könyvtári világ eddig is élenjáró szerepet játszott a tartalmak 

szemantikus feltárásában és leírásában, ezzel segítve az 

intelligens, „emberközeli” keresést. Ennek megfelelően egyre 

nagyobb igény van olyan megbízható forrásokra (ellenőrzött 

szótárakra), többek között névterekre (személy, földrajzi vagy 

intézményi névterek), polihierarchikus tárgyszó rendszerekre 

(tezauruszok), amelyekkel lehetővé tesszük, hogy a fizikailag 

elkülönült helyen, különböző szakmai csoportok (különböző 

megközelítések) által feldolgozott tartalmak egymással 

fogalmilag összekapcsolhatók legyenek, ezzel is támogatva az 

intelligens következtetési láncok megvalósítását. 

Országos Széchényi Könyvtár, témavezető: Dancs Szabolcs 

4.5. Digitális könyvtár: 

az internet archiválás 

kritérium rendszere 

A digitálisan keletkező információk jelentős része, főleg amely 

nem tartozik a kötelespéldány szolgáltatás hatálya alá, 

visszavonhatatlanul elvész. A „digitális sötét középkor” 

hatásainak csökkentése érdekében olyan kritériumrendszer 

kidolgozását célozzuk meg, amely lehetővé teszi szignifikáns 
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minták kiválasztását a termelődő redundáns 

információtömegből és csökkenteni képes az örökre elvesző 

releváns információk mennyiségét. 

Országos Széchényi Könyvtár, tvez: dr. Vonderviszt Lajos 

4.6. Digitális könyvtári 

tartalmak keresése 

A projekt célja a meglévő szabad szöveges, témakör specifikus 

dokumentumokhoz tartalom alapú lekérdezés támogató és 

ellenőrző kérdéseket generáló mechanizmusok kidolgozása. Az 

AQG (Automated Question Generation) motor fontos moduljait 

alkotják a szintaktikai és szemantikai elemző egységek. Ezért az 

elemzés során egy szemantikai modellt kell felépíteni, mely 

lefedi a feldolgozott szövegegység tartalmi leírását. A projekt 

keretében egy ontológia formátumú szemantikai modell 

hatékonyságát kívánjuk vizsgálni. A hatékony feldolgozás 

érdekében a vizsgálat kitér a magyar nyelvű domain specifikus 

szövegek automatizált annotációs lehetőségeinek vizsgálatára 

is. A feldolgozó keretrendszer egyik fontos eleme a nagy 

mennyiségű magyar nyelvű szövegek hatékony morféma 

elemzési módszereinek kutatása. Az elemzés kitér a domain 

specifikus szövegtartalom reprezentációs módszereinek 

vizsgálatára. A kidolgozott szemantikai modell lehetőséget ad 

az ontológia alapú lekérdezési mechanizmusok támogatására is. 

A vizsgálat célja ezen tartalom alapú lekérdezési algoritmusok 

hatékonyság elemzése. Emellett a keretrendszer további fontos 

eleme a kérdés célfogalom kijelölés, mely a fogalmak 

relevancia elemzésén alapszik. A feleletválasztós kérdések 

esetében a jelölt szavak meghatározására kell hatékony 

módszert kidolgozni. A kidolgozott keretrendszer főbb 

alkalmazási területei közé tartozik a számítógéppel támogatott 

oktatás, a digitális könyvtár információs rendszer és a dialógus 

alapú ember-gép kapcsolat témaköre. 

       Miskolci Egyetem, témavez: Kovács László 

4.7. Szemantikus 

multimédia 

keresőalgoritmusok 

Az exponenciálisan gyarapodó multimédia tartalmak növekvő 

hányada felhasználói eredetű, így ezek csak részben 

strukturáltak és hiányosan címkézettek. Előtérbe kerül a 

közvetlen tartalom alapú osztályozás illetve keresés. A javasolt 

téma ezen a területen tűzi ki új eredmények elérését, az 

elméleti, algoritmikus kutatások alkalmazásokba való beépítését 

is beleértve. Elsősorban intelligens multimédia tartalmak 

elemzésén alapuló osztályozási, kategorizálási feladatokat 

tűzünk ki. 

      FIRST ETIK BME-TMIT 

4.8. Big Data kutatások 

Masszív párhuzamos algoritmusokat kívánunk adni a humán 

viselkedés nagy és sok folyamból érkező adatainak 

összegyűjtésére, tisztítására és címkézésére. Olyan 

algoritmusokat kell kiváltanunk, amelyek eredendően 

szekvenciálisan kezelnek gráfokat, illetve erős struktúrával 

rendelkező objektumokat. Az új algoritmusok tervezésekor 

építünk a párhuzamos algoritmusok 90-es években tetőző 

eredményeire és a grafikus processzorok architektúrájával 

kapcsolatos, utóbbi években megjelenő kutatásokra. Célunk a 
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nagyméretű adatok kezelésére alkalmas adatfolyam eljárások és 

azokban riportokat létrehozó, anomáliákat felderítő és 

cselekvési, hibajavítási tervet adó algoritmusok kutatása. 

MTA SZTAKI, Benczúr András 

4.9. Az új szabványok 

kliens oldali 

megjelenítésének 

kutatása (Webkit) 

 

A Jövő Internet program keretében számos újszerű alkalmazás, 

megjelenítési mód és technológia fog előállni, melyek 

használatát a jelenleg elterjedt HTML5 szabvány nem 

támogatja. A feladat keretei között feltérképezésre kerülnek a 

jövőben megjelenő, tervezés alatt álló kliens oldali 

megjelenítésért felelő módszerek, szabványok. A program 

céljainak elérése érdekében a szabványok kiegészítésére 

javaslatcsomagot készítünk. „Proof-of-concept” projektekben 

implementálásra kerülnek az előállt új kliens oldali 

megjelenítési módszerek a nyílt-forrású Webkit 

böngészőmotorba. E módszereket részletes tesztelésnek vetjük 

alá a jövőben egyre hangsúlyosabbá váló mobil eszközökön. 

  Szegedi TE Informatikai Tszcs Szoftverfejlesztési Tsz. 

 

Csatlakozási szándék a 4.x témákhoz:  

Antenna Hungária: Szemantikus multimédia keresőalgoritmusok 

 Szegedi TE, Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék: 

„Szemantikus multimédia keresőalgoritmusok” témához: Természetes nyelven 

íródott szövegek tartalmának kulcsszavakkal történő összefoglalása, információk 

kinyerése (pl. ki, mikor, mit vásárolt), véleménydetekció.  

Szegedi TE, Szoftverfejlesztési Tsz.: Kollaborációs adatbányászati keretrendszer kialakítása, 

Digitális könyvtári tartalmak kereshetősége és disszeminációja 

Oracle Hungary: nagy méretű, nagy megbízhatóságú, érzékeny adatok interneten keresztüli 

elérése, kezelése 
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5. 3D Internet és kognitív infokommunikáció 

Téma Tartalmi leírás 

5.1. 3D Internet és 

médiatartalom 

Ez a téma kompakt, átfogó vizsgálatot és kutatást irányoz arra, hogy 

miként lehet a 3D Interneten megjelenő 3D-s tartalmat és a dolgok 

Internete azaz, az interneten megjelenő valós tárgyak, eszközök, 

robotok által biztosított interaktív dinamikus tartalmat hatékonyan 

kezelni távolságtól függetlenül több felhasználó együttes 

kollaborációjában. Így e téma tudásmegosztásra, távoli innovációra 

és kollaboratív, nagy bonyolultságú rendszerintegrációra javasol 

virtuális kollaborációs platformot, valamint ehhez szorosan 

illeszkedően kollaboratív 3D-s virtuális objektum manipulációt (pl. 

közös szoborformázás) is vizsgál. Ezen belül külön vizsgálja a 

felhasználók és a 3D tartalom (akár a dolgok internete által 

biztosított valós, vagy virtuális tartalom) közötti interakció 

lehetőségeit, melyen belül kutatási célokat tűz ki az interaktív 

eszközök fejlesztésére és ezen eszközök interaktív folyamatára, azaz 

dialógusára való tekintettel, hogy az emberi átfogó kognitív 

képességeknek megfelelően a lehető leghatékonyabb és 

komfortosabb interakció legyen elérhető. Mindezeket szervesen 

kiegészítve a téma 3D tartalomfejlesztési eljárásokat is céloz. 

                                        BME-TMIT, 3DICC Lab, Baranyi Péter 

5.2. 3D Internet 

alapú kollaboráció 

 

A 3D Internet és a Tárgyak Internete együttes fejlődése a 3D 

virtuális világ és valós eszközökkel kiterjesztett kollaborációs terek 

és hálózatok és azok alkalmazhatóságának kutatásához vezet. A 

MTA SZTAKI létrehozott egy ilyen hálózati platformot (VirCA), 

amelyen keresztül több egyetem laboratóriumait is összekötötte és 

azon közös projektet hajtott végre. További kutatási cél, hogy a JI 

filozófiába illeszkedő oktatási és kutatási, valamint közösségi 

hálózati platformként is használható legyen a VirCA. 

A Nemzeti Program tagjai költségmentesen használhatják a VirCA 

platformot, mint együttműködési infrastruktúrát. A platform 

lehetőséget ad a kutatóhelyek hálózatba kapcsolására és az 

eredmények megosztására, külföldi kutatóhelyek bevonására.  

                                                    3DICC Lab, Baranyi Péter 

5.3. Multimodális 

ember-gép 

kommunikációt 

megvalósító 

felhasználói felület 

kialakítása 

Ahhoz, hogy a felhasználó beleláthasson az alkalmazás 

összeállításának lépéseibe, az egyes komponensek egymáshoz való 

viszonyába, a döntés meghozatalába, illetve, hogy akár manuálisan 

szervezhesse össze az alkalmazást, egy interaktív, felhasználóbarát 

felületet alakítanunk ki. A felület gesztusvezérelt és a felhasználót 

egy virtuális avatár segíti. 

        FIRST DE IK 

5.4. Virtuális téri 

neurokognitív 

kutatóműhely 

létrehozása 

 

Tértől és helytől független, ökológiailag valid, sztenderd online 

kísérleti és kollaborációs platform létrehozása, mely több 

laboratórium távolságtól független összekötését és virtuális téren 

keresztüli kollaborációját és tudásmegosztását tudja biztosítani. 

                                                     MTA SZTAKI, Benczúr András 
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5.5. A 3D internet 

használatában 

alapvető fontosságú 

keresési, 

tájékozódási és 

navigációs 

viselkedések 

kutatása 

A jövő 3D internetének használatában alapvető fontosságú keresési, 

tájékozódási és navigációs viselkedések alaposabb megismerése  

(A) a neurokognitív folyamatoktól  

(B) a viselkedéspszichológiai /humánetológiai jellemzőkön át  

(C) a gyakorlati ergonómiai megfontolásokig. Mindebben az egyéni 

különbségek megismerése. 

                                                   MTA SZTAKI, Benczúr András 

 

5.6. Kognitív 

infokommunikáció 

 

A Jövő Internete fő törekvései jelentős szenzorhálózati, 

információkezelési és feldolgozó valamint reprezentációs erőforrás-

fejlesztésekhez vezetnek, melyek egyre szövevényesebb kapcsolatot 

jelentenek az emberi képességekkel, azok hálózati kiterjesztésével. 

Ennek a kapcsolatnak a vizsgálatát a Kognitív Infokommunikációval 

foglalkozó interdiszciplína vizsgálja. Így célunk a Jövő Internetén 

megjelenő mesterséges és a természetes kognitív rendszerek 

illesztésével kapcsolatos feladatok kutatása.  

           MTA SZTAKI, BME-TMIT, Benczúr András, Baranyi Péter 

5.7. Az emberi és 

gépi viselkedés 

együttes 

koordinációja 

 

Vizsgáljuk az ember-gép rendszerek kontrollálhatóságát, 

irányíthatóságát egy adott cél elérése érdekében. A kontroll elmélete 

a fizikai világ folyamataira képes ilyen megoldásokat adni. Az 

emberi viselkedés esetében a viselkedések, a szándékok, motiváció 

terén szerzett interdiszciplináris tudásra építhetünk. Célunk az 

ember-gép koordináció olyan újszerű módszereinek kutatása, 

amelyek támogatják a valós idejű döntéshozatalt és az időben 

kritikus feladatok számára ez erőforrások optimalizálását. Az emberi 

és digitális viselkedés vizsgálatával olyan végrehajtási terveket 

kívánunk létrehozni, amelyek a szükséges feladatokat a 

költségkorlátok figyelembe vételével képesek ütemezni.  

                                MTA SZTAKI, Benczúr András, Baranyi Péter 

5.8. Kollaboratív 

virtuális nézetek, 3D 

modellek generálása 

A kamerával felszerelt mobil eszközök és a szélessávú mobil 

internet elérés általánossá válása lehetővé teszi az egymás 

környezetében tartózkodó felhasználók képi adatainak egyesítését, 

új kollaboratív virtuális nézetek, 3D modellek generálását.  

Jelenleg három feladaton dolgozunk: 

- Kollaboratív 3D rekonstrukció 

- Kollaboratív panorámakép készítés 

- Kollaboratív szintetikus nézet generálás 

Ezek közös célja különféle virtuális nézetek kollaboratív előállítása 

és ezek alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. A módszerek 

alkalmasak lehetnek például katasztrófák, balesetek, rendezvények 

helyszínének gyors felméréséhez, vagy egyszerűen egy nagyobb tér, 

épület különböző nézeteinek előállítására és megosztására (pl. Smart 

City alkalmazásokhoz). A megközelítések fontos előnye, hogy 

segítségükkel valós idejű, aktuális állapot érhető el, ellentétben pl. a 

StreetView-szerű alkalmazásokkal, ahol akár több éves adat is 

szerepel. 

     Szegedi TE Informatikai Tanszékcsoport Képfeldolgozás és 

Számítógépes Grafika Tanszék 

 

Csatlakozási szándék az 5.x témákhoz:   
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ELTE: Valós világ és a kiterjesztett valóság interaktív megjelenítése, …. 

Eszterházy K Főiskola: 3D Internet és médiatartalom 

Miskolci Egyetem: Multimodális ember-gép kommunikáció témakörében: szabályalapú 

viselkedésmodellek implementációja és ember-gép kommunikációs helyzetekben való 

alkalmazása. 
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6. Tárgyak Internete (IoT) 
Téma Tartalmi leírás 

6.1. Tárgyak 

Internete és az 

IPv4/IPv6 

rendszerekkel való 

integrációja 

A téma keretében az alábbiakra tervezünk koncentrálni: 

 Több-utas kommunikációs viszonyok hatékonysági vizsgálata 

(IPv4/IPv6 kísérletek, elemzésekhez szükséges fejlesztések 

elvégzése). 

 A szenzoroknál alkalmazott on-chip technológiák esetén a 

szenzor áramkörök közötti kommunikáció időben dinamikusan 

alkalmazkodó konfigurációkat és paraméterezett routing 

mechanizmusokat feltételez, ami változó számú virtuális 

kapcsolat működését teszi szükségessé. 

 Olyan tér- és időbeli véletlen modellek kifejlesztése, 

amelyekkel térbeli megfigyelési pontokból származó mérési 

sorozatok (pl. szenzoradatok) alapján leírható a megfigyelt 

mennyiség (pl. hőmérséklet, páratartalom, stb.) viselkedése, 

meghatározható annak értéke a tér bármelyik pontjában és 

megadható egy rövidtávú előrejelzése is. 

FIRST DE IK 

6.2. Önoptimalizáló 

és önmenedzselő 

kommunikációs 

megoldások a 

Tárgyak Internetén 

Ez a kutatás egyrészt új, kontextus-alapú címzési megoldásokra 

fókuszál, másrészt olyan önoptimalizáló klaszterező és útválasztó 

megoldásokat javasol, melyek ezen intelligens kommunikációs 

környezet specifikus jellemzőire építenek: opportunista (időszakos 

kapcsolatokra épülő) hálózatok, energia hatékony kommunikáció, 

heterogén számítási és kommunikációs képességek. 

 FIRST ETIK BME-TMIT 

6.3. Intelligens 

otthon és időskori 

életvitel segítése 

infokommunikációs 

eszközökkel 

Web-alapú intelligens energiamérés, lokalizálás és az 

energiafogyasztás feltérképezése lesz az egyik alkalmazása a 

tárgyak internetének. Hőmérséklet és páratartalom érzékelők, 

biztosítják a szükséges adatokat az automatikus komfort szint 

beállításához és optimalizálják az a fűtést vagy hűtést az 

energiafogyasztás szempontjából. 

FIRST DE IK 

6.4. Időjárás mérő és 

előrejelző hálózat 

fejlesztése 

Az időjárás előrejelzéshez szükséges számításokat hagyományosan 

nagy teljesítményű számítógépekkel végzik, melyekhez az adatokat 

a mérőállomásoktól kapják. Ez többnyire differenciálegyenletek 

numerikus megoldását jelenti, amelynek során rendszerint az egy 

adott pontra számolt értékek, a számolás rendjétől függően, csak 

azok közelebbi-távolabbi szomszédjaitól függenek. Mivel e 

számításokat a saját pozíciójukra vonatkozólag a hálózatba kapcsolt 

mérőállomások önállóan is elvégezhetik, ezért ebben az esetben 

nincs szükség különálló nagy teljesítményű számítógépekre. Ezen 

módszer számos más hasonló esetben is alkalmazható. 

FIRST DE IK 
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6.5. Tárgyakat 

vezérlő beágyazott 

szoftverek 

minőségbiztosítása 

 

A beágyazott rendszerek forráskódjainak statikus (gépi) elemzése, a 

bennük levő kódolási hibák felderítése kritikus fontosságú. Az 

"okos" gépek (pl. háztartási eszközök, szenzorok, stb.) Internetre 

csatlakoztatásával azok sebezhetővé válnak, ezáltal komoly károkat 

lehet okozni bennük és környezetükben a szoftverhibák 

rosszindulatú kiaknázásával. A tevékenység keretében újszerű 

megoldások lesznek kifejlesztve kifejezetten e speciális 

környezetre. 

 Szegedi TE Informatikai Tszcs Szoftverfejlesztési Tsz. 

 

Csatlakozási szándék a 6.x témákhoz:  

Óbudai Egyetem: Intelligens otthon és időskori életvitel segítése infokom eszközökkel  

Szegedi TE, Műszaki Informatika Tsz.: szenzorok hálózathoz illesztés, a fizikai világgal való     

interakció  

Szegedi TE, Szoftverfejlesztési Tsz.: Intelligens otthon és időskori életvitel segítése infokom 

eszközökkel 

Fujitsu: Intelligens otthon és időskori életvitel segítése infokom eszközökkel 
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7. Kiberfizikai rendszerek és alkalmazások 

Téma Tartalmi leírás 

7.1. Kiberfizikai 

rendszer fejlesztése 

Víziónk egy olyan elosztott, igényvezérelt, az internet felől 

konfigurálható, eredményeket szállító és felügyelt, kooperáló 

rendszer, amely a fizikai folyamatokig elér, interakcióban van a 

fizikai világgal, illetve az internet virtuális világából kapja a 

mérési/szabályozási konfigurációt, valamint az adatfeldolgozási 

illetve felügyeleti szolgáltatásokat. 

     FIRST ETIK BME- MIT 

7.2. 

Szoftversebezhetőségek 

felderítése és 

megszüntetése 

Az Internetet működtető és arra csatlakozó aktív eszközök komoly 

mennyiségű és komplexitású programkódot tartalmaznak. E 

szoftverek stabilitásának és sebezhetőségének ellenőrzése 

kulcskérdés az informatikai biztonság területén. A tevékenység 

során fejlett programanalizáló eljárásokat fejlesztünk ki, mint pl. 

szimbolikus végrehajtás, absztrakt interpretáció, amely módszerek 

segítségével az eddigieknél sokkal pontosabban és mélyebben 

vizsgálhatók a beágyazott szoftverek működése. A működésről 

pontos képet kapva optimalizálhatóak a kis fogyasztás miatt 

jellemzően szűkös erőforrással rendelkező hardverek szoftver 

futtatási jellemzői. 

     Szegedi TE Informatikai Tszcs Szoftverfejlesztési Tsz. 

7.3. Távirányítás, 

távvezérlés Interneten 

A cél olyan rendszerek kidolgozása, amelynek segítségével 

távirányítani lehet fizikai eszközöket, internetes kapcsolaton 

keresztül. Mivel az internetes kapcsolat a valósidejű 

alkalmazásokban alkalmazott időállandókhoz képest viszonylag 

nagy késleltetésű és nem is állandó, így speciális technikák 

szükségesek mind a szabályozni, vagy vezérelni kívánt eszköz, 

mind a kapcsolatot megvalósító szoftver tekintetében. 

Mintaalkalmazás és oktatási útmutató készül. 

                                   Óbudai Egyetem, témavez.: Molnár András 

7.4. Intelligens 

élelmiszer feldolgozás 

A cél a FI technológiáinak alkalmazása az élelmiszer-feldolgozás 

területén, olyan gyártási és feldolgozási alkalmazások létrehozása, 

melyek intelligenssé tehetik a gyártás folyamatát (gyors átállítható 

gyártás, folyamattervezés, folyamatszabályozás; globális 

hálózatokba szervezett gyártás és logisztika; tervezési és 

modellezési eszközök /virtuális tervezés/; diagnosztikai és 

képalkotási eszközök; rugalmas csomagolási rendszerek; szakértői 

rendszerek és döntést segítő segédeszközök; aktív, intelligens 

csomagolás, stb.). 

    CAMPDEN BRI Magyarország, Viola Katalin 

7.5. Smart autó 

integrált, ad-hoc 

közlekedés 

optimalizálás 

A mobil technológiák fejlődése lehetővé teszi az aktuális közúti 

forgalom helyzetének monitorozását.  A kutatás célja olyan, ad-

hoc hálózatok üzemeltetésén alapuló technológiák vizsgálata és 

fejlesztése, amelyek segítségével a közúti forgalom felmérhető, 

kommunikálható és optimalizálható valósidőben.   

                                   Óbudai Egyetem, témavez.: Felde Imre 
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Csatlakozási szándék a 7.x témákhoz:  

 Szegedi TE, Műszaki Informatika Tsz.: szenzorok hálózathoz illesztés, a fizikai világgal való     

interakció  
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8. Jövő Internet közösségi alkalmazások 
Téma Tartalmi leírás 

8.1. Alkalmazás 

platform nyitott, 

mobil-alapú 

közösségi 

érzékeléshez 

A részfeladat célja, hogy a Smart City alkalmazások számára 

létrehozzon egy olyan szolgáltatás hordozó réteget, mely az 

alkalmazások követelmény rendszerén alapulva lehetővé teszi mobil 

készülékek környezeti érzékelését, lokális analitika megvalósítását, 

és platform, valamint központi adattárház független 

kommunikációját mobil végfelhasználók és a szolgáltatások között, 

valamint szolgáltatások és szolgáltatások között törekedve a 

közösségi alkalmazások számára létfontosságú bizalom 

megvalósítására. 

FIRST ETIK BME-TMIT, BME-HIT, ETIK-KKK 

8.2. Adat 

menedzsment és 

tudásfeltárás 

intelligens város 

alkalmazásokhoz 

A téma kidolgozása kapcsán a 8.1. témában kifejtett 

technológiával összegyűjtött adatok helyi elemzését, tisztítását és 

esetleges tömörítését végezzük el, majd az így kapott és 

továbbküldött adatok számára alakítunk ki egy adattárház réteget, 

majd egy elemző analitikai réteget, amely a 8.3 témában 

kifejlesztett alkalmazásokat fogja meghajtani. 

FIRST DE-IK, ETIK, BME-TMIT, SZTAKI 

8.3. 

 Intelligens város 

alkalmazások 

A célkitűzésünk a nyitott, mobil-alapú, közösségi érzékelést 

felhasználó szolgáltatási platform felett olyan különböző, társadalmi 

és közösségi szempontból fontos intelligens város alkalmazásokat 

létrehozni, melyek egyrészt adatokat hoznak létre az analitika 

számára, másrészt demonstrálják az egyszerű alkalmazás 

kiterjesztési lehetőségeket a közös platformra épülve. 

FIRST ETIK BME-TMIT, DE-IK 

8.4. 

Kognitív 

szolgáltatások és 

alkalmazások 

A részfeladat célja a nyitott, mobil-alapú, közösségi érzékelést 

felhasználó szolgáltatási platform felett intelligens kampusz  

alkalmazások létrehozása. 

FIRST ETIK BME-TMIT 

8.5. Digitális 

könyvtár: komplex, 

interaktív 

tartalomszolgáltatás 

Olyan alkalmazások fejlesztése, amelyek a hagyományos könyvtári 

szolgáltatások és a legmodernebb digitális tartalomszolgáltatások 

széles körét teszik a jelenleginél szélesebb körben elérhetővé 

digitális platformon olyan módon, hogy építenek az 

együttműködésben résztvevők felhalmozott tudására, 

tapasztalataira, technológiáira. 

Országos Széchényi Könyvtár, témavezető: Dr. Sajó Andrea 

 

Csatlakozási szándék a 8.x témákhoz:  

Eszterházy K Főiskola: Alkalmazási platform közösségi érzékeléshez, adatmenedzsment…. 

Antenna Hungária: Intelligens város alkalmazások 
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9. Jövő Internet kísérleti rendszerek 

Téma Tartalmi leírás 

9.1. Virtuális 

szolgáltatási 

platformok, tesztbed 

rendszerek 

fejlesztése 

Kísérleti hálózati környezet biztosítása az NIIF Intézet hálózati 

infrastruktúrájára és annak nemzetközi kapcsolódásaira építve 

az új generációs internet kutatások elısegítése céljából. 

Próbapálya jellegő dedikált, virtuális magánhálózat 

kialakításának és egyeztetett idejő rendelkezésre állásának 

lehetıvé tétele akár destruktív hálózati és/vagy magasabb 

építkezési szintő tesztelési célú vizsgálatok elvégzéséhez. 

Virtualizált föderatív módon működő kísérleti hálózati infrastruktúra 

létrehozása és biztosítása az új generációs Internet kutatások 

számára: virtualizált hálózatok kialakításának és működtetési 

módozatainak vizsgálata; ezen hálózatok menedzsmentje 

hatékonyságának vizsgálata, illetve javítása föderatív és 

hálózatelméleti módszerekkel; együttműködés az IoT hálózatok 

működtetési módszereinek vizsgálatában. A projektben kifejlesztett 

megoldások felhasználói körének kiszélesítése: jelentős 

célközönség, 450 tagintézmény, 600.000 felhasználója számára 

tudjuk a kifejlesztett szolgáltatásokat elérhetővé tenni egy 

országosan egyedülálló háttér-infrastruktúrán; jelentős részt tudunk 

vállalni a szolgáltatások kutatás-fejlesztési és üzleti hasznosítása 

közötti, ún. inkubációs/pilot szakaszban, jelentősen hozzá tudunk 

járulni az elért eredmények fenntartásához. 

          FIRST NIIFI , Bálint Lajos 

9.2. Virtualizált 

kísérleti hálózati 

infrastruktúra 

létrehozása és 

biztosítása a Jövő 

Internet kutatása 

számára 

 

Az európai élvonalnak megfelelő színvonalú itthoni és nemzetközi 

kommunikációs (kapcsolattartási és információhozzáférési) 

lehetőségek, valamint kollaborációs (távoli együttműködési és 

virtuális közösségi) környezetek biztosítása a kutatás-fejlesztés, 

valamint felsőktatás NIIFI által működtetett e-Infrastruktúráján (a 

nagysebességű hálózatra épülő grid, cloud, HPC, kollaborációs és 

adatinfrastruktúrákon) keresztül a jövő internet kutatások résztvevői 

számára. 

A kutatás egyik alapvető pillére egy teszthálózat kialakítása, ahol 

virtuális alhálózatok segítségével valós körülmények között 

végezhetők mérések, tesztelhetők, illetve vizsgálhatók az egyéb 

feladatok során kidolgozott módszerek, eljárások. A teszthálózat 

csatlakozik az európai FEDERICA FP7-es projekt keretében 

létrejövő közös teszthálózathoz, illetve az amerikai GENI 

hálózathoz, lehetőséget biztosítva nagy léptékű párhuzamos 

kísérletek végrehajtására is. A hálózat alapja az ún. hibrid IP-optikai 

hálózat, amely a duál IPv6/IPv4 unicast/multicast működés mellett, 

a dedikált pont-pont optikai összeköttetések lehetőségét is kínálja, 

ezzel biztosítva a jelenleg elérhető legmodernebb technológiát a 

kutatások számára. A FEDERICA testbed segítségével lehetőség 

nyílik nemzetközi méretű és hálózati szempontból is változatosabb 

környezetben a tesztelésre. A kutatás célja a virtualizált teszt 

környezet létrehozása és működtetése, a felhasználói igények új 
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koncepció mentén történő kiszolgálása, továbbá a kapcsolódó 

újszerű technikai módszerek (pl. GMPLS, optical path provisioning) 

és működtetési módok (user controlled network) vizsgálata.  

          NIIFI, Bálint Lajos 

9.3. Szolgáltatás-

virtualizáció 

A szolgáltatásvirtualizáció jelentése: a szolgáltatást nyújtó fizikai 

infrastruktúrát elválasztjuk annak logikai megjelenésétől. Ennek 

legkorszerűbb megoldása valamilyen köztesréteg-rendszer (szoftver) 

használata, amely segítségével összegyűjthetjük az erőforrásokat, 

azokat absztraháljuk, menedzselhetővé tesszük, annak érdekében, 

hogy a szolgáltatás minél jobban megfeleljen a felhasználói 

igényeknek, és minél hibatűrőbb legyen. A virtualizáció terén 

különös figyelmet szeretnénk fordítani a storage-virtualizációra, 

melynek lényege, hogy az elemi adattárolók által használt 

protokollokat, valamint a felhasználók által használt protokollokat 

elválasztjuk egymástól. 

    ??? 

9.4. Elosztott 

adattároló 

rendszerek 

Az óriási kapacitású tárolóeszközök megjelenésének köszönhetően 

egyre nagyobb jelentősége lesz a megbízható, elosztott adattárolási 

megoldásoknak. A fejlesztés célja, hogy olyan réteges felépítésű, 

földrajzilag elosztott adattárolási megoldást biztosítsunk, amely 

lehetővé teszi nagyméretű és/vagy nagyszámú adatállomány 

strukturált módon történő tárolását, biztonságos hálózati 

tartalékolását, valamint biztonságos felhasználói elérését. A kutatás-

fejlesztési munka kiterjed az adattároló rendszerek elemzésére 

illetve teljesítményvizsgálatára is, különös tekintettel a nagy 

távolságú optikai adathálózatokon történő adatátvitel vizsgálatára. 

   ???  

 

Csatlakozási szándék a 9.x témákhoz:   

AITIA: QoE mérések és metrikák video forgalom számára, nagysebességű hálózati forgalom 

elemzése…. 

Fujitsu: Szolgáltatás-virtualizáció 

 


