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Nyugat-magyarországi (Soproni) Egyetem

 Selmecbánya (1735): bányászat, kohászat, erdészet

 Trianon után: Sopron

 József Nádor Gazdasági és Műszaki Tudományos Egyetem

 II. világháború után fokozatosan:  erdészet, faipar

 Nyugat-magyarországi Egyetem: 10 kar, 6 város

 2017-től újra Soproni Egyetem, erdészet, faipar, 4 kar, 1 város

 (Selmeci) hagyományok

Selmecbánya Diákhagyományok Vancouver, UBC
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Simonyi Károly Kar

 Faipari Mérnöki Kar, 1962

 Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti
Kar, 2013

 Sokszínű képzés: műszaki – faipari, könnyűipari mérnöki,
ipari termék- és formatervezői, mechatronikai, művészeti
(építészet, formatervezés, tervezőgrafika),
gazdaságinformatika

 Oktatás, kutatás: szakterületek, szakok szinergiája
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GAIN – INGA 

 2002: gazdaságinformatikus (GAIN) képzés (5 éves, BSc, MSc, PhD)

 2003: Informatikai és Gazdasági Intézet (INGA)

 Sajátosságok

 20-50 hallgató/évfolyam, 15-20 oktató, teljes (osztatlan) felelősség, világos mozgástér

 Soproni hagyományokba való bekapcsolódás a kezdetektől fogva, befogadva

 A kis hallgatói létszámból adódóan (mindenki mindenkit ismer, tutori rendszer, mentori

rendszer, GAINx legjobbja, Sportnap, Infósok Viadala, GAINup!)

 Szakmai oldalról

 illeszkedés a kari, egyetemi környezethez

 Soproni sajátosságok (osztrák munkalehetőségek, budapesti továbblépés, helyi

vállalkozások)

 Együttműködések

 BME (1 év az 5-ből), Microsoft, IBM, BME-AUT, NETvisor Zrt.
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Gazdaságinformatikai képzés (GAIN) 

GAIN Nyílt Nap GAIN Alumni találkozó Infósok Viadala

GAINup!

GAIN Sportnap
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Kapcsolódás az IoT témakörhöz

 K+F-ben kezdettől alapcél a Sopron-adta szakmai lehetőségek

kiaknázása

 Erdészet (ERTI, NÉBIH), faipar, GGI

 Föld-rendszer projekt (BME, NIIFI, ERTI, GGI)

 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010: „Ipar 4.0” előkészületek

 Geotermikus (NymE) rendszer mérési adatainak fogadása, feldolgozása

 Sajátosságok

 GGI: nagy on-line adatmennyiségek (pl. Schumann rezonancia adatok, pl.

villámlások elemzésére), napi közel 6 Gbyte

 ERTI: sok évtizedes adatgyűjtések (rovarcsapda), több évtizedes fanövekmény-

meteorológiai adatgyűjtés, monitoring területek

 NÉBIH: nagytömegű (pl. 4 * 4 km-es országos négyzetháló) egészségi állapot

megfigyelési adatok, országos erdőrészlet nyilvántartások
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Erdészet, fanövekmény-klímakapcsolat

Növekedés modellezése klíma adatokkal

Führer et al. (2016)

Éven belüli növekedés modellezése

Pödör et al. (2014)
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Erdészeti mobilalkalmazás

Rovarfogási adatok feldolgozása, megjelenítése

Szalai Mihály BSc szakdolgozat (2016)
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Energetika, geotermikus hőcserélő

Ikvahidi Ádám, önálló labor, Horváth Dániel, TDK 
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Szerep az IoT4U-ban

 BME-AUT, NETvisor Zrt. régi szakmai és emberi kapcsolatokra alapozva

 Aktív, formáló részvétel az IoT4U együttműködés kialakításában

 Meghatározó szerep az alkalmazási domain-ek azonosításában

 ERTI mintaalkalmazás

 Fabak Kft. mintaalkalmazás

 Meghatározó hozzájárulás konkrét demonstrációk kidolgozásában

 A mintarendszer kialakítása és működtetése közvetlen FABAK Kft.-s támogatással

 A BME SensorHUB soproni telepítésében (folyamatos), ill. a NETvisor Zrt. háttér

(PVSR) alkalmazásában és fejlesztésében
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 Pintér László Tamás

 Takács Tamás

 Erdei Imre

 Szőke Péter

FABAK
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Köszönjük a figyelmet!


