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Miről lesz szó?

Az Internet a Föld legkiterjedtebb műszaki alkotása, szinte valamennyi informatikai
alkalmazásunk közös platformja. Az élet minden területére kiemelkedő hatással bíró,
informatikai rendszer: adatközpontokat, felhő szolgáltatásokat, milliárdnyi emberi és
gépi végpontot közvetítő és szervező hálózat.
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A specializáció hallgatói az internet építőivé (Internet Architect - internet mérnök)
válhatnak.


Érteni fogod az internet felépítését, működését....

...azaz mély szaktudásod lesz korunk legmeghatározóbb műszaki területén!


.


Látni fogod az internet világának folyamatait trendszerűen, összefüggéseiben...

..azaz érted is, hogy mi és miért történik az "élő" interneten!
Ismerős leszel az internet gazdasági és társadalmi vonatkozásaiban is...

...azaz teljesebb lesz a világképed az internet mint globális rendszer
kintetében!


te-

Alkotó szerepet fogsz ellátni összetett (szoftver)rendszerek/szolgáltatások fejlesztésében és tesztelésében...

...azaz nem csak BSc szinten kódolsz és debuggolsz!

IPARI PARTNEREK



Képes leszel komplex informatikai rendszerek kialakítására...

...azaz rendszerszinten tudsz gondolkodni!

BME-TMIT



Alkalmassá válsz vezetői feladatokra...

...azaz hamar előrelépsz munkahelyeden MSc fokozatodnak köszönhetően!

„Ó, szóval már a számítógépeken is van Internet!”

(Homer Simpson)
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Az internet ökoszisztémája és evolúciója
„Az informatikus szakemberek számára ma az internet jelenti azt
a környezetet, amiben dolgoznak, amely működésének alapos
ismerete elkerülhetetlen.”

Felhő alapú hálózatok
Dr. Maliosz
Markosz

Dr. Adamis
Gusztáv

Dr. Vidács
Attila

„Betekintünk a felhőbe és megismerjük a sokféle technológiát,
amiből ez a komplex informatikai rendszer felépül, fókuszálva a
hálózat kiemelt szerepére.”

Agilis hálózati szolgáltatásfejlesztés
„Ismerkedjetek meg a legújabb, iparban használt alkalmazásfejlesztési módszertannal!”

Internet szolgáltatások és alkalmazások
„Képes leszel internetes alkalmazások és szolgáltatások létrehozására - nem csak elméletben!”

Mérnöki modellalkotás — Az elmélettől a gyakorlatig
Dr. Babarczi
Péter

„Legyél te az internet tervezője! Megmutatjuk, hogyan lehet az
elméletben tanultakat forintra váltani.”

Specializáció laboratórium
Infokommunikációs szolgáltatások laboratórium 1
Dr. Szabó
Sándor (HIT)

„Az előadásokon hallott, elméletben ismert dolgokat látni
működés közben a gyakorlatban, ez a mérnöki lét egyik szép pillanata; hallgatóink a laboron ezt gyakran átélhetik.”

Infokommunikációs szolgáltatások laboratórium 2
Dr. Sonkoly
Balázs

„Hogy megtudd, volt értelme az előadásoknak, és nem lettél
átverve, (szinte) mindent kipróbálunk a laborban.”

Internet architektúra és szolgáltatások, Mérnökinformatikus MSC, BME-TMIT

Laborfeladatok

témáink,
ahol(but
konkrét
gyakorlati
ismereteket szerezhetsz a laborban:
Topics Kiemelt
of the works
include
are not
limited to):
 Felhő (cloud) megoldások; valós felhő rendszerek
 Different types of business analytics: risk analysis, customer analytics, financial analytics.
 Internet szolgáltatások fejlesztése, tesztelése és menedzsmentje
 Business strategies for the future: forecast, foresight.
 Az internet útvonalválasztási módszerei a gyakorlatban


market basket
analysis,(SDN)
social network, enterprise content categorization.
Solutions:
Software-Defined
Networking



Analytic
Virtuális
hálózatok,
hálózati funkciók
virtualizálása
methods
for marketing:
recommendation
systems, social media analysis.


Big Data rendszerek és technológiák hálózati vonatkozásai



Peer-to-Peer rendszerek



Content Centric Networking (CCN)

Önlab / TDK / Diplomatervezés
Szemelvények a témakiírásainkból:
A jövő internetének tervezése és elemzése; Routing táblák hatékony tömörítése; Új protokollok és algoritmusok implementálása a jövő internetének hatékony működéséhez; Hálózati szolgáltatások automatikus
konfigurálása SDN technológiák alkalmazásával; Nagyméretű hálózatok evolúciója; A YouTube
adatátviteli módszerének vizsgálata; Android programozás hálózati mérésekhez; Ismerkedés a szoftver
definiált hálózatokkal (SDN) - OpenFlow. Tárgyak internetje (IoT), okos város alkalmazások. Kontextustudatos szolgáltatások.

Mellékspecializáció — ajánló
Adat– és médiainformatika mellékspecializáció
A robbanásszerűen növekvő mennyiségű adat és multimédia tartalom kezelése nagy kihívások elé állítja
az adatelemző és a médiainformatikai rendszereket tervező, fejlesztő szakembereket. A mellékspecializáció komplex adat-, szöveg- és média-elemzési képzést céloz meg.

Kapcsolódó PhD képzés
Ha szeretnéd magad tovább képezni az MSc fokozat megszerzése után a műszaki tudományok területén,
és érdeklődsz a tudományos kutatás iránt is — amit ajánlunk: doktorandusz-jelölt program és ösztöndíj
már MSc hallgatóknak is!
A HSN Lab keretében nemzetközi szintű PhD képzés valósul meg, kimagasló eredményességgel: több
mint 80 sikeres PhD védés 1992 óta; az Ericsson budapesti kutatólaboratóriuma munkatársainak döntő
többsége itt szerezte meg fokozatát.
A TMIT-en működik az MTA-BME Jövő Internet Kutatócsoport és az MTA-BME Célzott Lendület kutatócsoport.
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

Internet architektúra és szolgáltatások
Adattudomány, adatelemzés, Big Data, mesterséges intelligencia
Ember-gép interakció

TMIT Internet of Things
VERSENY
Deep Learning

Okos város

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!

További információ
Internet architektúra és szolgáltatások főspecializáció
(BME-VIK Mérnökinformatikus MSc)

Bemutató videó
facebook.com/bmetmit
www.tmit.bme.hu/specializaciok
youtube.com/user/bmetmit

1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. „I” Informatika épület, B.220

http://www.tmit.bme.hu

