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Az internet jövôjének kutatása az
infokommunikációs kutatások

egyik legkiemeltebb területe, amely-
nek új eredményei mind mélyebben
és átfogóbban alakítják társadalmun-
kat.

Immár hatodik alkalommal került
megrendezésre a Magyar Jövô Inter-
net Konferencia (MJIK 2019), amely
a 2014 óta évente rendezett elôzô kon-
ferenciákhoz hasonlóan az internet
trendjeirôl, következô generációjá-
nak technológiáiról, a feltáruló lehe-
tôségekrôl és az elért eredmények-
rôl adott átfogó képet, célkeresztjébe
ebben az évben már az okos inter-
net ökoszisztémájának triumvirátu-
sát; az okos várost, az okos ipart és
az okos agráriumot helyezve. A jövô
internetének közel egy évtizede meg-
fogalmazott célkitûzései napjainkra
voltaképpen megvalósultak, azonban
az okos ökoszisztémák újabb kihívá-
sokat támasztanak és ugyanakkor
további perspektívát is nyújtanak. 

A konferenciára – a Tudomány hó-
napja keretében – 2019. november
27-én került sor a Budapesti Mûsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME) Központi Épületének Díszter-
mében. A konferencia rendezôje a
BME Villamosmérnöki és Informati-
kai Kara (BME VIK) volt, társrendezôi
pedig a Jövô Internet Nemzeti Tech-
nológiai Platform (FI NTP), a Jövô In-
ternet Kutatáskoordinációs Központ
(FIRCC) és a Hírközlési és Informatikai
Tudományos Egyesület (HTE) voltak.

A szakmai eseményt Józsa János,
a BME rektora nyitotta meg. A konfe-
rencián három szekcióban 18 elôa-
dás hangzott el. A délelôtti program
elôadásai a kibontakozó okos öko-
szisztémák kérdéskörét vizsgálták,
a délutáni szekciók elôadásai pedig
az elôtérben lévô digitális technoló-
giákról, illetve különféle okos meg-
oldásokról adtak friss helyzetképet.
A rendezvényen 120 fô vett részt. A
konferencia programja és prezentá-
ciós anyagai, valamint fotógalériája
elérhetôk a HTE honlapján: 

www.hte.hu/mjik2019 

A Híradástechnika folyóirat e kü-
lönszámát az MJIK 2019 elôadásai
alapján készült kilenc szakmai cikk-
bôl állítottuk össze. A különszám el-
sô négy írását a konferencián felvá-
zolt trendek, kutatási irányok és jö-
vôkép bemutatásának, a további öt
cikket pedig egyes meghatározó tech-
nológiák és okos megoldások ismer-
tetésének szenteltük. A konferenciát
és a különszám megjelenését a BME
VIK támogatta.

Horváth Gábor „ A Digitális Európa
program és a BME VIK” címû cikke
bemutatja a Digitális Európa Prog-
ram motivációját, céljait és fôbb pil-
léreit, valamint a BME VIK jelenlegi
uniós kutatás-fejlesztési projektek-
ben kifejtett aktivitását, ami e prog-
ramban is sikeres részvételt sejtet. 

Falus András „Az IT szerepe a ge-
nomikában” címû írása az informa-
tika meghatározó jelentôségét mu-
tatja be az örökítô anyag szerkeze-
tének feltárásában és mûködésének
megértésében, megszerzett tudásunk
hasznosításában, például betegsé-
gek genetikai kockázatának elôrejel-
zésében, a legalkalmasabb gyógy-
mód kiválasztásában. 

Magyar Gábor „Az internet újra-
gondolása – A következô generáci-
ós internet ökoszisztémájának tech-
nológiái” címû cikkében az internet
technológiai fejlôdésének legfôbb ve-
lejáróit, a hálózatosodást és az adat-
alapúságot mutatja be, rávilágítva az
internet architektúra újragondolásá-
nak szükségszerûségére és lehetsé-
ges irányára. 

Bartolits István „ A jövô infokom-
munikációs technológiái és a szabá-
lyozás” címû cikke a 2030 utáni é-
vek hálózatos technológiáira és szol-
gáltatásaira ad elôretekintést az ITU
ezirányú munkája nyomán és felvá-
zolja a gyorsuló technológiai fejlô-
dés mellett lehetséges szabályozási
modelleket. 

Gyires-Tóth Bálint „ A mélytanu-
lás múltja, jelene és jövôje” címû írá-
sában a mesterséges intelligencia je-

lenleg legmeghatározóbb ágáról, a
mesterséges neurális hálózatokon
alapuló mélytanulásról nyújt átfogó,
jelenlegi alkalmazásaira és jövôbe-
li lehetôségeire is kiterjedô helyzet-
képet. 

Horváth Ildikó „3D VR – áttörés az
oktatásban” címû cikke bemutatja,
hogy a 3D virtuális valóságra épülô
oktatási terek és tananyagok 30-50%-
os javulást eredményeznek a vizu-
alizáció, az átlátás, az emlékezet, a
megértés és az alkalmazáshoz kap-
csolódó kollaboratív tevékenységek
hatékonyságában. 

Gódor István és Vidács Attila „Az
5G és az okos gyártás kihívásai” cí-
mû írásukban az 5G-rendszerek ál-
tal nyújtható magas megbízhatóság
és a determinisztikus, alacsony kés-
leltetés technikáit és a lehetôségek
kiaknázását mutatják be, különösen
az ipar digitalizálása területén. 

Farkas Károly „IoT és Ipar 4.0 a
gyakorlatban – A termelési folyamat
nyomonkövetése” címû cikke egy
olyan, Ipar 4.0 szemléletben fejlesz-
tett és megvalósított mintarendszert
mutat be, amely alkalmas termelési
folyamatok valós idôben való moni-
torozásának automatizálására. 

Krámer Tamás, Cinkler Tibor és
szerzôtársaik „Okos tavak” címû írá-
sukban bemutatják a szenzorok és
a tárgyak internete által nyújtott je-
lenlegi és jövôbeli lehetôségeket a
tavak állapotának megfigyelésében
és elôrejelzésében, ezáltal segítve a
tógazdálkodási feladatok lényegesen
hatékonyabb ellátását. 

Bízunk benne, hogy Olvasóink ér-
dekesnek és hasznosnak találják a
jelenlegi trendeket és okos megoldá-
sokat bemutató különszámunkat.
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Célkeresztben az okos ökoszisztémák


