
Várunk minden kedves érdeklődőt érdekes játékokkal, kipróbálható eszközökkel!
Ha kipróbáltad őket, vendégünk vagy egy meleg italra!

Részletesebb információ: www.kutatokejszakaja.hu • http://ictlabs.elte.hu 

Helyszín: EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont 
1117 Budapest, Bogdánfy utca 10/a, egy szintes épület a Bogdánfy és a Warga László utca sarkán, a sporttelepen

◗ Szívesen játszanál új logikai játékokkal? 
◗ Meg ismerkednél a legújabb 

KÉMPROGRAMOKKAL és egyéb érdekes 
informatikai találmányokkal? 

◗Megpihennél egy forró ital és egy kis 
harapnivaló mellett?

Ha a válaszod IGEN, várunk a 

KuTATóK ÉjszAKájáN

szEPTEMbER 27-ÉN PÉNTEKEN

a budapesti EIT ICT Labs CLC-ben!

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (European Institute of Innovation and Technology; EIT) létrehozásával az EU megpróbálja egységesíteni az úgy-
nevezett "tudásháromszöget", vagyis összehangolni az egyetemek, a kutatóintézetek és a vállalatok tevékenységét, teret adva az új ötletekkel szolgáló fiatalságnak
ahhoz, hogy új megoldásokkal szolgálhassanak információtechnológia terén és sikeres vállalkozásokat hozzanak létre. A Kutatók Éjszakáján megismerhetitek az
ELTE és BME legújabb fejlesztéseit!

Programok:

20.00-21.00:
Buttyán Levente előadása: Célkeresztben: Digitális mesterlövészek avagy napjaink célzott informatikai támadásai
Mi a kapcsolat az iráni urándúsító centrifugákat romba döntő Stuxnet utódja, a Duqu kártevő és az Európa kormányzatainak felét megtámadó új kiberfegyver, a
MiniDuke között? Mindkettőt a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratóriumának munkatársai fedezték
fel és tárták a világ elé, így róluk szólnak az elmúlt hónapok biztonsági híradásai, a Reuterstől a BBC-ig. Régóta tudjuk, hogy informatikai támadások kivitelezhetők,
és elő is fordulnak katonai és kormányzati célpontok ellen. Az előadás célja bemutatni azt, hogy melyek a legnagyobb fenyegetettségek, kockázatok, hogyan
vagyunk ezekre felkészülve, és mit kellene még tennünk.

Az előadás mellett számítógépes logikai játékokkal és látványos bemutatókkal várjuk kedves vendégeinket!

19.00-23.00: 
Kirándulás a legújabb informatikai fejlesztések világába, látványos bemutatók tekinthetőek meg és újszerű alkalmazások próbálhatóak ki az éjszaka folyamán. 

� „A logikus gondolkodás tanulható és a Handorino segítségével különleges játékkörnyezetben napról napra fejleszthető!” – Logikai játék Faragó Kingával
� „A szemüveg tudja mit látsz! – Bemutatkoznak a XXI. század digitális szemüvegei, amelyek kiterjesztik világunkat!” - Bemutató Takumi Toyama vezetésével
� „Valós idejű tömegközlekedési menetrend közösségi észlelésből” – Bemutató Tomás Timon és Nagy Zsolt Ádám vezetésével.

Az EIT ICTLabs keretében végzett kutatás célja olyan közösség által működtetett észlelési rendszer kutatása amely egyrészt pontosítani tudja a járat érkezési
időket, másrészt további hasznos kiegészítő információkat is gyűjt (pl., járművel telítettsége, kimaradások, csatlakozások pontos időzítése, stb.). A kutatók éjsza-
káján az általunk kutatott és fejlesztett rendszert és Android környezetben futó prototípus alkalmazásunkat mutatjuk be, mely a Google Play áruházból letölthető
és kipróbálható.

� „Humán-számítógép együttműködés a (munkahelyi) tanulás és oktatás területén: egy kutatás és ami mögötte van” – interaktív játékok Vastag Alexandra és Hortoványi
Lilla vezetésével ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKÉRT!


