EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont
A négy átfogó kutatási, fejlesztési és innovációs témakör
Az EIT ICT Labs célja, világszinten is áttörő jelentőségű, üzletileg is sikeres termékké vagy szolgáltatássá konvertálható informatikai és kommunikációtechnológiai kutatás-fejlesztési eredmények létrehozása.
■ Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel és partneri közreműködés támogatása címmel hirdetett pályázatot 2012-ben, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap ﬁnanszírozásával.
■ A pályázaton az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Cisco Systems Magyarország
Kﬅ. által alkotott konzorcium egymilliárd forintos támogatást nyert el a 2013 januárjától 2014 első feléig terjedő időszakra, a kutatási programok
elindítására és az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont projektszervezetének, valamint együttműködési központjának felállítására.
Ez a forrás képezi az ún. carrier ﬁnanszírozást.
■ Az EIT által biztosított támogatás (az ún. catalyst forrás) segítségével a K+F+I projektek innovációs szakasza valósulhat meg.
■ A budapesti kutatási projektek a EIT ICT Labs által meghatározott főbb kutatási területekhez kapcsolódnak.
A Magyar Kormány jóvoltából, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
ﬁnanszírozásában az alábbi négy átfogó témakörben valósulnak meg a K+F+I projektek:
1. KoMpLEx INFoKoMMuNIKáCIós háLózAToK MEgoLdásAI

3. EMbEr - száMíTógép EgyÜTTMűKödés

A digitális világ nyújtotta előnyöket a felhasználók elsősorban a szolgáltatásokon keresztül tudják élvezni. Ezek fejlesztésének és biztosításának
feltétele a megfelelően felépített hálózat. Az igények rugalmasabb kiszolgálása érdekében a jelenlegi internet infrastruktúrára építve kell annak
rendszerelemeit fejleszteni. A fejlesztés fontos feltétele a kísérleti környezet biztosítása és az egészségügyi szolgáltatások speciális igényeinek
kielégítése. A jövőben ezeket a szolgáltatásokat is az általános célú infokommunikációs hálózatokba kell integrálni. E szolgáltatások az eddiginél
sokkal nagyobb méretű forgalmat jelentenek, amelynek kezelésére szintén fel kell készíteni a hálózatokat.

Az életünk minden területét átszövik az infokommunikációs technológiák. Szenzorok sokaságával felszerelt mobileszközök felhasználók
százmillióit kötik össze, és adatok petabájtjait termelik naponta.
Ennek hatására az oktatási és tanulási formák jelentősen átalakulnak, és új lehetőségek tárulnak fel az élethosszig tartó tanulásban,
a munkahelyi képzésekben és a társadalom perifériájára szorult csoportok integrálásában.
A projektek célja a ﬁzikai és digitális világ közötti választóvonal áttörése,
ami a mesterséges intelligencia legújabb eredményeire alapozott, újszerű ember-számítógép együttműködés mellett, a Web, a mobilitási
és navigációs adatok eddig nem látott mélységű kezelését, és az egyének és a társadalom működésének ismeretét is igényli. A célok megvalósítása érdekében a felhő számítástechnika egyrészt radikálisan új,
skálázható algoritmikus technikákat, másrészt az újszerű ember-számítógép kapcsolatok széleskörű támogatását biztosítja.

Az EIT kapcsolódó tematikus területei: a jövő tömegkommunikációjának
hálózati megoldásai (Networking Solutions for Future Media), egészség
és életminőség (Health & Wellbeing), internetes technológiák és architektúrák (Internet Technologies and Architecture).
2. A jövő dIgITáLIs KözösségI TErEI és MobILITás
Napjainkban a felhasználóknak nyújtott infokommunikációs alkalmazások és szolgáltatások terén a meghatározó trendet a közösségi kommunikáció különböző válfajai jelentik. Ennek a fogalomnak egy kiterjesztése
a digitális város, amelyben a virtuális közösségeket a konkrét térbeli
meghatározottságuk szerint kell szervezni. Az adott városi környezetet
ruházzuk fel új, virtuális képességekkel, illetve a város lakói számára
nyújtunk olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével élhetőbbé tehetik
városi életüket.
Annak érdekében, hogy a felhasználót elérjük a városi térben, az eddig ismert
mobilitás fogalom továbbfejlesztése szükséges. Az úgynevezett intelligens
mobilitás esetében a hálózat kontextus-függően képes alkalmazkodni a felhasználóhoz. Amennyiben a városi téren belül belépünk az épületekbe, új
kihívásokkal találjuk szembe magunkat. Annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat ezen a kisebb léptéken belül is diﬀerenciálni tudjuk, új helymeghatározási megoldásokra van szükségünk. Ezt az okos tér koncepciót
egészítik ki azok a megoldások, amelyek a nagyon rövid távolságú hozzáférés (Near Field Communication – NFC) technológiájára alapoznak.

Az EIT kapcsolódó tematikus területei: okos életterek (Smart Spaces), a
jövő digitális városai (Digital Cities of the Future), intelligens mobilitás és
szállítási rendszerek (Intelligent Mobility and Transportation Systems).

Az EIT kapcsolódó tematikus területei: az infokommunikációs technológiák által közvetített emberi interakció (ICT-mediated Human Activity),
számítási felhő (Computing in the Cloud).
4. KrITIKus rENdszErEK bIzToNságA
A cselekedeteinket és a magánszférát folyamatosan monitorozó
szolgáltatások elterjedésével fokozódik a biztonsági kérdések jelentősége. Az egyéni biztonság megóvása és a személyiségi jogok védelmére olyan hatékony technológiákra van szükség az intelligens
város vagy tér esetében, ahol mozdulatainkat digitális eszközök követik, rögzítik és észlelik. Az egyén mellett számos rendszer biztonsága vet fel új kérdéseket, különös tekintettel a kritikus rendszerekre,
mint például az energetikai szolgáltatások. Szükség van egy olyan
biztonsági keretrendszer kifejlesztésére, amely alkalmas kritikus infrastruktúrák ellen intézett célzott informatikai támadások detektálására, valamint a támadásokból származó incidenskezelés és az azt
követő analízis támogatására.

Az EIT kapcsolódó tematikus területei: okos energetikai rendszerek
(Smart Energy Systems), a magánszféra védelme, biztonság és bizalom
az információs társadalomban (Privacy, Security & Trust in Information
Society).
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