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Miről szól?

Mit értünk „Okos város” alatt? Mitől okos egy város? Leginkább a minket körülvevő intelligens környezettől, és a helyfüggő, környezetfüggő és személyre szabott alkalmazásoktól, szolgáltatásoktól. A vásárlókat felismerő kirakatokról, az egymással beszélgető
járművekről, vagy a szemüvegünk lencséjén megjelenő turisztikai információkról
néhány évvel ezelőtt csak sci-fi regényekben lehetett olvasni, de ma már mindez valóság!
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Miért válaszd?
Az Okos város mellékspecializáció több főspecializáció remek kiegészítője!

 Ha beágyazott rendszerekkel foglalkoznál …
Tudd meg azt is, hogyan lehet integrálni a különböző szenzorokat egy okos város
komplex architektúrájába, hogyan kell azokat hálózatba szervezni és hatékonyan működtetni!
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 Ha a szoftverfejlesztés érdekel …
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 Ha a mobil és vezeték nélküli hálózatok érdekelnek …
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Ismerd meg, milyen alkalmazásokra lesz szükség a jövő városaiban, milyen követelményrendszernek kell megfelelniük, milyen új kommunikációs interfészeket kell támogatniuk!
Ismerd meg, milyen kommunikációs követelményei vannak a nagy sebességgel mozgó
járművek hálózatainak vagy egy szűkös erőforrásokkal rendelkező szenzorhálózatnak!
 Ha villamos-energia rendszerekkel foglalkoznál …
Tudd meg, hogy a smart grid és smart metering rendszerek hogyan kapcsolódnak az
okos városok többi eleméhez!
A jövő okos városai most épülnek, és nagy szükség van olyan mérnökökre, akik szakértői
ennek a területnek. Mi ilyen szakértőket szeretnénk képezni!
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Specializáció tantárgyak

Szenzorhálózatok és alkalmazásaik
A környezetünk (város, munkahely, otthon) „intelligenciája” leginkább az utakba, telefonokba, falakba épített szenzoroknak köszönhető. Ezek folyamatosan
észlelik a fizikai világ történéseit, adatokat gyűjtenek, melyeket aztán hálózatba csatlakozva megosztanak. Beszélünk a szenzorok hardver és szoftver architektúráiról, erőforrás-hatékony adatgyűjtésről, adatfeldolgozásról és (adhoc) hálózati kommunikációról, biztonsági és privacy kérdésekről. Bemutatunk számos konkrét rendszert a tervezéstől a megvalósításig, fókuszálva az
okos városokhoz köthető alkalmazásokra.
Intelligens közlekedési rendszerek
Az okos városok egyik legfontosabb építőeleme az intelligens közlekedés.
Elmondjuk hogyan működik a nagy sebességgel mozgó járművek közötti, a
járművön belüli, illetve a járművek és az intelligens környezet (pl.
közlekedési lámpák, gyalogosok) közötti kommunikáció. Beszélünk az önvezető
autókról, e-mobilitasrol, car hacking-ről, car sharing és car pooling
megoldásokról.
Ember-gép interfész
Az okos városokban az emberek és a gépek (szenzorok, autók, okostelefonok)
közötti folyamatos kommunikációt minél természetesebbé és láthatatlanabbá
kell tenni. Elmondjuk hogyan tudjuk a környezetünket vezérelni beszéddel
vagy gesztusokkal, illetve hogyan tudja az intelligens környezet megjeleníteni
számunka a legfontosabb információkat egy Google szemüvegen vagy egy telefon kijelzőjén keresztül. Bemutatjuk hogyan kell ezeket az interfészeket ergonomikusan megtervezni és személyre szabni.
Okos város laboratórium
A specializáció tárgyaihoz, és ezáltal az okos város témaköréhez szervesen
illeszkedő mérések: mikrokontroller modulok programozása, illesztése,
szenzorhálózatok építése, szenzoradatok küldése a felhőbe, autós szenzor
adatok kinyerése és feldolgozása, autós Android app-ok kiterjesztése, közlekedési rendszer szimulátorok, kiterjesztett valóság (AR)alkalmazások, gesztus-vezérlés.

Ajánlott kiegészítő tárgyak
Adatelemzési platformok
Az okos városokban a temérdek szenzor, jármű és felhasználó hatalmas
mennyiségű adatot generál, melyeket szűrni, feldolgozni, elemezni kell, lehetőleg valós időben. A „Big Data” ma az egyik legfontosabbnak tartott kutatási és
fejlesztési terület. A tárgyban bemutatjuk az adatbányászat, a gépi tanulás, és
az adatelemzés elvi hátterét, különböző vizuális programozási metodikát
használó adatbányászati megoldásokat, és külön figyelmet szentelünk a
Hadoop platform bemutatására,.
Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon
Az okos városok nagy mennyiségű és sokrétű adatainak elemzésének és előrejelzésének egyik legújabb és rendkívül ígéretes gépi tanuló módszere a deep
learning. Ma már a Google, Facebook, IBM Watson és Microsoft mellett számos
startup is egyre több technológiáját helyezi deep learning alapokra. A tárgyban
gyakorlati feladatok megoldásával mutatjuk be, hogy hogyan lehet „big data”
problémákat megfogalmazni és modellezni deep learning rendszerekben.
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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.
Ha
szeretnéd,
az Okos
városhoz
köthető önálló
labor és diplomaterv
témát is választhatsz,
függetlenül a főspecializációd témájától és gazdatanszékétől. Íme néhány lehetséges tématerület:
Business strategies for the future: forecast, foresight.

Solutions: market basket analysis, social network, enterprise content categorization.
Hálózatok
Szenzorhálózatok, járműhálózatok, tárgyak internete (Internet of Things), 5G hálózatok, WiFi offloading, felhő komAnalytic methods for marketing: recommendation systems, social media analysis.
munikáció.
Alkalmazások és szolgáltatások
Mesterséges intelligencia, deep learning, mobil alkalmazások fejlesztése (Android). kültéri és beltéri helymeghatározás, navigáció, robotvezérlés, helyfüggő és környezetfüggő szolgáltatások, crowdsourcing és crowdsensing
alkalmazások, ösztönző mechanizmusok (gamification).
Biztonság és megbízhatóság
Hálózati biztonság, szolgáltatás biztonság, adatbiztonság, megbízhatóság, privacy.
Beszéd– és médiatechnológiák, adatbányászat
Beszédfeldolgozás, szintézis, felismerés; grafikus interfészek tervezése, kiterjesztett valóság (Augmented Reality)
alkalmazások, gesztusfelismerés és gesztusvezérlés; adat- és szövegbányászat, big data, sport analitika.

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 100 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..

Ipari Partnereink

VILLAMOSMÉRNÖKI MSC ››› TMIT

Tanszékvezető:
Dr. Magyar Gábor
Egyetemi docens

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

Okos város

Deep Learning

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
Okos város mellékspecializáció
(BME-VIK Villamosmérnöki MSc)

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