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Célkitűzés 

Az online szolgáltatások és alkalmazások alapja a hálózati szolgáltató architektúra. Ennek fő trendje ma a 

mobilitás terjedése, a virtualizáció, a felhő kommunikáció és a szoftverek arányának növekedése. Az archi-

tektúrát gyakorlatias megközelítéssel jól ismerő mérnök kitüntetett szakmai pozíciót szerez mind az infra-

struktúra fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, mind az online szolgáltatások megvalósításához. Az In-

fokommunikáció specializáció célkitűzése ilyen mérnökök képzése.  A specializáció bemutatja a gyakorlat-

ban működő és a közeljövőben elterjedő kommunikációs hálózatok alapvető felépítését és működését. A 

hallgatók megismerik a hálózatokon megvalósított szolgáltatások, illetve hálózatok által megvalósított in-

formatikai alkalmazások legfontosabb területeit.  

A specializáció programja 

Mobil kommunikációs hálózatok  (VIHIAC00) 

Mitől működik a telefon: mobil hálózat fejlődése 3G → 5G-ig, miért és hogyan, a hálózat 

működésére fókuszálva; 4G LTE rendszer működése, voice over LTE; mobilitást támogató és 

vezetéknélküli eljárások működése és fejlesztése; lokális, személyes és speciális célú 

hálózatok működése és fejlesztési platformjai (WiFi, wireless USB, Bluetooth, stb.) 

Hálózatok építése és üzemeltetése (VITMAC00) 

Hálózati eszközök felépítése és működése; szoftver eszközök; hálózati funkciók és ezek 

konfigurálása; útvonalválasztási eljárások; hálózatok összekapcsolása, kialakítása; 

hitelesítés, forgalommonitorozás, biztonsági kérdések és megoldások; hálózat-

menedzsment; szoftvervezérelt hálózatok; néhány hálózati alkalmazás; hálózati eset-

tanulmányok.  
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A specializáció programja  

Médiaalkalmazások és -hálózatok a gyakorlatban (VIHIAC02) 

Média, multimédia, hang, kép, videó; digitalizálás, tömörítési mód-

szerek; hang- kép- és videóformátumok; médiabeviteli és megjelenítő 

eszközök; otthoni multimédia-környezet; felvételek készítése, utópro-

cesszálás; multimédia publikálása, kép- és videómegosztó szolgál-

tatások; médiakommunikáció IP-alapú hálózatokon; alkalmazási 

példák a fő területeken: e-learning, e-health, smart environments, 

játékok. 

Infokommunikáció, Mérnökinformatikus BSc specializáció 

Huszák Árpád 

Hálózatba kapcsolt erőforrásplatformok és alkalmazásaik (VITMAC03) 

Klaszter rendszerek, klaszter architektúrák; grid alapú erőforrás 

szervezés; elosztott adatbázis rendszerek kialakításának alapelvei, 

adatkezelő algoritmusok, hálózati támogatás; alkalmazások: BOINC, 

botnet, DDoS; peer-to-peer (P2P) hálózatok sajátosságai, fájlmegosztó 

megoldások; erőforrás-virtualizáció; szoftver vezérelt hálózatok 

(SDN); adatközpontokban elérhető erőforrások virtualizációja, adat-

központok felett futó szolgáltatások.  

Malios Markosz 

Infokommunikáció laboratórium 1  (VITMAC08) 

Linux rendszerek, OpenWRT; hálózatmenedzsment; Python script 

nyelv; Software-Defined Networking (SDN), OpenFlow hálózatok; 

hálózati funkciók virtualizálása (NFV); virtuális hálózatok; mobilitás 

menedzsment eljárások; mobilitás kezelése az Internet Protokollban; 

valós teszthálózati mérések . 

 

Infokommunikáció laboratórium 2  (VIHIAD02) 

 Digitális képkódolási eljárások gyakorlati alkalmazása;  IP streaming, 

IPTV, Internet TV; mé-diakreálás, vágás, effektek, animáció, felirat, 

hangsávok készítése; mé-rések valós P2P hálózatokon, egyszerű P2P 

hálózatok kialakítása; klaszter és grid rendszerek kialakítása laborató-

riumi környezetben; felhő operációs rendszerek (pl. OpenStack, 

OpenNebula). 

Sonkoly Balázs 

Schulcz Róbert  
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Topics of the works include (but are not limited to): 

 Different types of business analytics: risk analysis, customer analytics, financial analytics. 

 Business strategies for the future: forecast, foresight. 

 Solutions: market basket analysis, social network, enterprise content categorization. 

 Analytic methods for marketing: recommendation systems, social media analysis. 

Ajánlott választható tantárgyaink (TMIT) 

Ajánlott, a specializációhoz kapcsolódó választható tantárgyaink: 

Adatintenzív alkalmazások technológiái 

Alkalmazott adatelemzés 

'Big Data' elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon 

Ember-robot interfész 

Szerveroldali JavaScript 

Nyílt forráskódú és szabad szoftverek 

A jövő Internete 

Tartalomelosztó hálózatok (angolul) 

Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon 

Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon 

IoT rendszerek kommunikációs megoldásai 

IoT keretrendszerek és ipari alkalmazásaik 

Ipari partnereink (TMIT) 
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Témalabor / Önálló labor/ TDK / Szakdolgozat  

Válogatás népszerű témákból a hálózatok területéről  

5G hálózat szimulációs vizsgálata; OpenFlow és SDN/NFV; Ipari Internet - IoT implementáció;  Parko-

lórendszer IoT platformja és front-end-je; Deep learning: Mély tanulás alapú szenzoros adatfolyam mod-

ellezése önvezető autókhoz; Autók (Univerzális) Digitális Ikerpárja; Drónok vezérlése a "felhőből"; 

Gerinchálózatok védelme területi hibák ellen; Önszerveződő hálózatok, autók közötti kommunikáció; Or-

szágos optikai adathálózat bővítésének optimalizálása. 

Alkalmazások és szolgáltatások 

Google/Facebook alapú közösségi alkalmazások, Blockchain alapú rendszerek fejlesztése/ elemzése; 

Sport analitika, hálózati analitika BigData módszerekkel; Tudományos kutatás mesterséges intelligencia 

területén;  Hálózatkutatás; Virtuális valóság a Sziklakórházban; Crowd-sourcing, kontextus felismerés, 

Android, SmartTV, RFID/NFC, P2P rendszerek; augmented reality; Beszédinformációs rendszerek.  
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Továbbtanulási lehetőségek 
 

Internet architektúra és szolgáltatások főspecializáció  

(BME-VIK Mérnökinformatikus MSc)  
A specializáció hallgatói az internet építőivé (Internet Architect - internet 

mérnök) válhatnak. 

 

 

Doktori (PhD) képzés a TMIT-en 
Ha érdeklődsz a tudományos kutatás iránt, amit ajánlunk: doktorandusz-

jelölt program és  ösztöndíj már MSc hallgatóknak is! 

 

A HSN Lab keretében nemzetközi szintű PhD képzés valósul meg, kimagas-

ló eredményességgel: több mint  100 sikeres PhD védés 1992 óta; az Erics-

son budapesti kutatólaboratóriuma munkatársainak döntő többsége itt 

szerezte meg fokozatát.  

 
 
 

Tanszéki bemutató nyílt nap 
 

2019. április 29-én , 15-17:30 óra között,  

BME Informatika épület I.B.210-es terem és környékbeli laborok.  

A program folyamatos lesz, bármikor be lehet csatlakozni! 

facebook.com/bmetmit  
 

www.tmit.bme.hu/specializaciok  

youtube.com/user/bmetmit  
 

TMIT Internet of  Things 

VERSENY 
Deep Learning 

Okos város 

http://youtu.be/WNa3U3V9dF4?list=PLRhvtMaIHCxORiu4qly1OXYM9SCm77Ov9
http://www.tmit.bme.hu/szakiranyvalasztas-2014
http://youtu.be/WNa3U3V9dF4?list=PLRhvtMaIHCxORiu4qly1OXYM9SCm77Ov9

