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Az Internet jövője 

Nemzetközi kitekintés 

q Az elmúlt 30 évben az Internet kritikus infrastruktúrává vált. A 
munkahely teremtés, a növekedés , a társadalmi fejlődés 
meghatározó tényezője lett.  
q Ma már a világon több mint 2.5  milliárd használója van az 
Internetnek és 2020-ra  ez a szám várhatóan eléri a 5 milliárdot. 
Ez mindenekelőtt a mobil technológia fejlődésének köszönhető. Ha 
ehhez hozzátesszük, hogy az Internetre kapcsolt eszközök száma 
több száz milliárd nagyságrendet is elérhet,  ez a kommunikációs 
hálózatok kapacításának korlátaiba ütközhet. 
q A Jövő Internet kutatási fókusza azon   korlátozások 
feloldásáról szól, amely az eredeti tervezésnél még nem voltak 
láthatóak.  
q Az Internet legyen képes a jövő  társadalmának  elvárásait 
teljesíteni, a nagysebességű hálózatok és nagy adatmennyiség   
hatékony kiszogálására,a biztonság, a mobilitás biztosítására.  
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Nemzetközi kitekintés 
Gazdaság 
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Nemzetközi kitekintés 

Európai Unió 
q  Feltétlenül szólni kell a most alakuló a hetedik keretprogramot követő  

Horizon 2020  programban megfogalmazott ICT téma súlyáról és 
támogatási elképzeléseiről. 

q  A fő üzenete e programnak, hogy a kutatás-fejlesztést és az innovációt 
összekapcsolja   és Európa erejét az ICT-re épülő gazdasági 
növekedésben látja. Azokat az EU-s eszközöket és programokat, 
amelyek  rendelkezésre állnak, az innováció erősítésére fordítják. 
Fontosnak tartják a kutatói szféra és az ipar együttműködésének 
erősítését. 

q  A Jövő Internet továbbra is kiemelt kutatási terület lesz.  A Jövő 
Internet infrastruktúrája, technológiája és szolgáltatásai az 
infokommunikáció kutatásának meghatározó területei lesznek. Külön kell 
szólni a kutatás és innováció tervezett támogatásáról. A 2014-2020– as 
időszakra az EU költségvetésének 8%-át tervezik e terület 
támogatására, amely 6 és 7 milliárd Euro között várható. Ez jelentős 
növekedés a hetedik keretprogramhoz képest.  



Horizon 2020 
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Jövőkép 

A Jövő Internetet egy folyamatosan fejlődő 
rendszerként írhatjuk le, amely a jelenlegi 
internethez képest: 

q   jelentősen több végpontot, 
q az intelligens tárgyak milliárdjainak bekapcsolását, 
q a bárhol és bármikor hozzáférhető tartalmat, 
q minőségi és biztonságos szolgáltatásokat 
q megbízható infrastruktúrát, 
q fenntartható és energiatudatos működést, 
q jobb menedzselhetőséget 
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Jövőkép 

q a virtuális és a valós világ összekapcsolását 
    hozza el.  
q Mindezek a jövőképbeli elemek igen jelentős kutatási 

tevékenységet igényelnek, amelyek jelenleg is folynak 
a világban magyarországi kutatóhelyek aktív 
részvételével.  

q A Jövő Internet kutatásban való további intenzív 
magyar részvétel elkerülhetetlen a lehetőségek 
mielőbbi – versenyelőnyt jelentő – kiaknázásához.  

q A Jövő Internet az új technológiák felhasználásával 
és új üzleti modellek kialakításával jelentős új 
megoldásokat biztosít az üzleti világnak, a 
társadalomnak és a kormányzatoknak  



Hazai helyzet 
q  Az első jövő Internet kutatási program 2008-ben indult el az NIIF 

program keretei között. Sajnos forráshiány miatt a program 2010-ben 
lezárult.  

q  2011-ben megalakult a Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform a 
Hungarnet Egyesület gondozásában. A Platformnak több mint 50 tagja 
van, felsőoktatási intézmények, vállalatok, civil szervezetek. 

q  2011 év végére elkészült a Jövő Internet kutatás hazai stratégiája. 
q  2011 év végén kiírásra került a TÁMOP 4.2.1.C pályázat , amelyben több 

mint 6 milliárd Ft támogatásra lehetett pályázni. 
q  2012 - a Debreceni Egyetem vezetésével létrejött konzorcium elnyerte 

a maximális támogatást-azaz az 1.6 milliárd Ft.-ot- a Jövő Internet 
kutatás támogatására. 

q  2013 januárban megalakult a Jövő Internet Kutatáskoordincációs 
Központ a pályázat által meghatározott feltételekkel- 2+5 éves 
minimális működést biztosítva. 

q  2013. június létrejött a Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program. 



A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program 
  
 
Célul tűzi ki: 
 
•  az Internet Technológia és Tudomány hazai művelésének ápolását, 
•  a hazai Jövő Internet témakörű kutatási és innovációs tevékenység  

 koordinációját, támogatását, szinergiák keresését, 
•  az EU kutatási programokban való részvétel erősítését, 
•  az egyetemi-akadémiai szférán belüli együttműködések  

 előmozdítását, 
•  az egyetemi-akadémiai  és az üzleti szféra  

 prekompetitív alapú együttműködésének elősegítését.   
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A kutatások fókusza 

•  Internet	  Tudomány:	  alapvetések	  és	  hatások	  
–  Alapkutatások:	  hálózat	  tudomány,	  kriptográfia,	  az	  Internet	  
hatása	  mindennapi	  életünkre,	  az	  emberi	  kapcsolatokra	  

•  Jövő	  Internet	  technológiák	  (Internet	  Engineering):	  	  
–  Hálóza/	  architektúrák	  és	  protokollok,	  adatkezelési	  módszerek,	  
tervezési	  eljárások	  kidolgozása	  a	  Jövő	  Internet	  számára	  	  

•  InnovaAv	  megoldások:	  tartalom	  és	  alkalmazás	  	  
–  Jövő	  Internet	  alapú,	  testreszabható	  tartalomkezelő	  módszerek,	  
ipari	  és	  közösségi	  alkalmazások	  fejlesztése	  
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#1:	  Internet	  alapkutatások	  	  

#4:	  Tartalom	  kezelés	  

#6:	  Tárgyak	  Internete	  

#3:	  Hálóza/	  architektúrák	  és	  protokollok	  

#7:	  	  Kiberfizikai	  rendszerek	  és	  alkalmazások	  

#2:	  Jövő	  Internet	  modellezés,	  elemzés	  és	  tervezés	  

InnovaVv	  megoldások:	  	  
Tartalomkezelési	  módszerek	  és	  	  

alkalmazások	  fejlesztése	  

Jövő	  Internet	  technológiák:	  
Hálóza/	  architektúrák,	  	  	  
adatkezelési	  módszerek	  

Internet	  	  tudomány:	  
Hálózat	  tudomány,	  kriptográfia,	  
Internet	  társadalmi	  hatásai	  
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#8:	  Jövő	  Internet	  közösségi	  alkalmazások	  

Kutatási területek és fókuszok 
#9:	  Jövő	  Internet	  	  kísérle/	  rendszerek	  

#5:	  3D	  Internet	  és	  kogniVv	  infokom	  
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Tipikus kutatási témák 

Jövő	  Internet	  modellezés,	  	  
elemzés	  és	  tervezés	  

HálózaG	  architektúrák	  	  
és	  protokollok	  

Tartalom	  kezelés	  

Tárgyak	  Internete	  

Matema/kai	  modellek,	  nagyméretű	  hálózatok,	  kriptográfia,	  
kogniVv	  rendszerek,	  társadalmi	  hatások	  

Forgalom	  menedzsment	  és	  erőforrás	  allokáció	  

Új	  transzport	  protokollok	  és	  mobilitás	  kezelés	  

Skálázható,	  megbízható	  és	  biztonságos	  hálóza/	  architektúrák	  

Szeman/kus	  mul/média	  keresési	  módszerek	  

3	  
PaaS,	  NaaS,	  stb.,	  Felhő	  infokommunikáció	  

Big	  Data,	  nagytömegű	  adat	  hatékony	  feldolgozása	  	  

Azonosítás,	  	  IPv6-‐alapú	  IoT	  

	  Beágyazob	  és	  intelligens	  mérnöki	  rendszerek	  

4	  

Internet	  alapkutatások	  	  

Teljesítmény	  analízis	  és	  hálózat	  tervezés	  

1	  

5	  

2	  

6	  

7	  

	  
3D	  Internet	  és	  hálózatos	  	  média,	  4D	  tartalom	  előállítás	  
	  

Jövő	  Internet	  közösségi	  
alkalmazások	  

3D	  Internet	  
és	  kogniAv	  infokom	  

Ember-‐gép	  interfész,	  kogniVv	  tartalom,	  virtuális	  kollaboráció	  	  
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Jövő	  Internet	  	  
kísérleG	  rendszerek	  

Mobil	  közösségi	  érzékelési	  pladorm,	  kognitív	  alkalmazások	  

Intelligens	  város,	  tér;	  e-‐eg.ügy,	  -‐korm.,	  -‐üzle/	  alkalmazások	  

Intelligens	  energia	  /	  gyártás	  /	  agrárium	  /autó	  /	  logisz/ka	  	  

Kiberfizikai	  rendszerek	  
és	  alkalmazások	  

Virtuális	  kísérle/	  szolgáltatások,	  tesztbedek,	  szabványosítás	  

Tudás	  feltárás,	  digitális	  könyvtár	  kérdések	  	  

Önop/malizáló	  és	  önmenedzselő	  kommunikációs	  megoldások	  
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A nemzeti kutatási program résztvevői 
Több mint 30 szervezet, több mint 250 kutatóval 

Szegedi	  Tudományegyetem	  
Óbudai	  Egyetem	  
Miskolci	  Egyetem	  
Budapes/	  Corvinus	  Egyetem	  
Nyugat-‐Magyarországi	  Egyetem	  
Pannon	  Egyetem	  
Pázmány	  Péter	  Katolikus	  Egyetem	  
Eszterházy	  Károly	  Főiskola	  
Országos	  Széchenyi	  Könyvtár	  

Antenna	  Hungária	  
IBM	  Magyarország	  
Oracle	  Hungary	  
SAP	  Magyarország	  
3DICC	  Lab	  
Magyar	  IPv6	  Forum	  
SafePay	  
Fujitsu	  
NMH	  Társadalmi	  Párbeszéd	  
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