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Az információs rendszerek szakirány 
gyakorlatorientált szakirány

Az információs rendszerek szakirány 
gyakorlatorientált szakirány, melynek 
keretében

• megtanulhatók a korszerű 
szoftvertechnológiai ismeretek, 
módszertanok, 

• elsajátíthatók a többrétegű webes és 
mobilos alkalmazások fejlesztéséhez 
szükséges megoldások. 

• Ráadásul mindez kiegészül az IT 
manager, IT analitikus, IT architect
beosztásokhoz szükséges 
– rendszertervezési, 
– folyamatszervezési,
– üzleti intelligencia jellegű 

adatelemzési alapismeretekkel.
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Az információs rendszerek szakirányon 
megismerhetitek 

• a legkorszerűbb adatbázis-kezelő rendszerek, 
vállalati és üzleti információs rendszerek felépítését, 
gyakorlati megoldásait 
– szoftvertechnológiai és 
– algoritmikus szempontból, illetve betekintést nyertek 

ezek 
– elméleti hátterébe is. 

• Képesek lesztek ilyen rendszereket tervezni, 
fejleszteni, elemezni, hangolni. A gyakorlatok során 
modern fejlesztőeszközök segítségével jártasságot 
szereztek a többrétegű, osztott alkalmazások 
tervezésében, megvalósításában. 

• Részletesen megismerkedhettek az adattárház-
építéssel, az üzleti intelligencia adatbányászati 
megoldásaival, a térinformatika és képfeldolgozás
alapvető módszereivel.



Tudáskezelő rendszerek projektlabor
(Knowledge Management Systems Lab) 

• Projektmunkák, csoportos fejlesztések
• Innovatív szoftverek fejlesztése, 

szoftvertechnológiák kipróbálása
• Kutatás, cikkek feldolgozása
• TDK, publikáció, diploma témák
• Ipari partnerek támogatásból 

ösztöndíjak
• Új adatbázis-kezelési technológiák 

megismerése
• Kapcsolat ipari cégekkel
• Pénzdíjas adatelemző versenyek
• Doktori iskolára felkészítés



Tudáskezelő rendszerek projektlabor
eredményei (2011-2012)

• 10 befejezett ipari projekt
– Régens Zrt., 
– CapGemini, 
– Auxys, 
– Ericsson
– United Consult

• 7 diplomamunka
• 6 kari TDK
• 5-en felvételt nyertek PhD 

iskolába
• 3 kiváló hallgató
• Jelenlegi létszám 25 fő



Tudáskezelő rendszerek projektlabor
kutatás-fejlesztési témák (2011-2012)

• Android kliens szemantikus webszerverhez
• Android térképes POI kezelés
• Android alkalmazás intelligens fogyasztásmérők 

lekérdezésére
• Webportal készítése szemantikus adatbázisokhoz
• Grafikus SPARQL lekérdező nyelv kifejlesztése
• Dinamikus Java algoritmuson alapuló grafikus szerkesztő 

készítése pénzügyi rendszerekhez
• virtuális valóságon alapuló alkalmazás készítése
• vállalati sémák, ontológiák tervezése
• heterogén vállalati sémák redundanciaszűrése (entity

resolution)
• OWL sémákból Java osztályok automatikus generálása
• weboldalak, XML dokumentumok változásának 

detektálása
• HTML5-ben adatbázis-kezelés megvalósítása
• számítógépes hálózatok geolokációja
• osztott számítási környezetek kiépítése (hadoop, 

map/reduce), benchmarkok készítése
• virtualizációs technológiák (oracle vm) kiépítése
• közösségi hálók, gráfok elemzése, felhasználói 

viselkedések előrejelzése
• bioinformatika
• térinformatika
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Válaszd az 

információs rendszerek 
szakirányt!


