NJSZT HÍRLEVÉL
2014. június 18.
Nemzetközi csúcstalálkozó az információs társadalomról
Genf, 2014. június 10.
Az eseményen beszédet mondott Neelie Kroes, az Európai Bizottság információs társadalom
stratégiáért (Digital Agenda) felelős elnökhelyettese is.
„Szerte a világon tapasztalom, milyen jelentős szerepet játszhat életünkben az új technológia. Nem
csupán boldog kevesek játékáról van szó. Világszerte kiutat jelenthet a szegénységből, hirdeti és védi
az alapvető emberi jogokat; korlátlan lehetőségeivel megerősíti az egyes embereket és emberek
csoportjait, így eszközt jelent a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség megteremtéséhez is.
Elkötelezetten dolgozom azért, hogy a digitális világ adta lehetőségekhez minél több ember
hozzáférhessen. Ez, az információs társadalomról szóló csúcstalálkozó is ezt a célt szolgálja. Sőt, ennél
sokkal több: élő példa arra, hogy a kormányok, a civil társadalom és a magán cégek közösen is
tudnak tenni a digitális szakadék áthidalásáért”. /…/
Neelie Kroes a továbbiakban hangsúlyozta a befogadóbb és több szereplős kormányzati modell
fontosságát, és határozottan kiállt amellett, hogy egyetlen kormánynak vagy kormányok
csoportjának sem szabad ellenőrzése alá vonnia az internetet. Hozzátette: „A hatóságoknak van
felelőssége és vannak kötelességei ez ügyben, de az önszabályozás rendszere sokszor ennél jobban
működik. Azokat pedig, akik megalkotják, működtetik és használják az Internetet, minden
kormányzati rendszernek a szívén kell viselnie.” /…/
Beszéde végén együttműködésre szólított fel: „Most mindenki segítségét szeretném kérni.
Dolgozzunk együtt. Nagy mérföldköveken vagyunk túl: vegyük ezeket komolyan. És vannak elvek is,
amelyeket meg kell tartanunk és meg kell védenünk. Nem beszélhetünk például a digitális korszak
médiájáról anélkül, hogy ne védenénk meg a véleményszabadság és a szabad információáramlás
eszméjét.” Kiemelte, hogy mindazokat a jogokat, amelyek ’offline’ az embereket megilletik, az online
világban is tiszteletben kell tartani.
Az Európai Bizottság elnökhelyettes asszonya előadását az alábbi gondolattal zárta: „Tartsuk szem
előtt a jutalmat: egy élő, lüktető, egységes és sokszínű, folyamatosan fejlődő, demokratikus elveken
működő digitális világot, ami hasznos fiúk és lányok, férfiak és nők számára egyaránt, a Föld minden
szegletében. Remélem, ebben mindannyian egyetértünk. Most már ne csak ígérgessünk, eljött a
cselekvés ideje!”
(Forrás: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-447_en.htm)

Az ArchiMate atyjának előadása Budapesten
Marc Lankhorst bemutatta az Enterprise Architecture modellezési szabványát jelentő ArchiMate
történetét és fejlesztését. Ismertette a szabvány hátterét, céljait és alapelveit. Lendületes,
ugyanakkor jól strukturált, világos előadásával minden bizonnyal meggyőzte a hallgatókat az
ArchiMate használatának előnyeiről. A látott prezentáció letölthető az egyesületi honlapról:
http://www.aeahungary.org/dokumentum-letoeltesek
Az előadásról részletes beszámoló: http://www.aeahungary.org/

Rendezvények a közeljövőben
A Műegyetem a Horizonton - Partnerség európai dimenzióban 2014
2014. június 26. 10.00 óra, BME Q épület
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület Simonyi terem
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 2013 júniusában a „Számoljon velünk!”
mottó jegyében arra biztatta régi és új partnereit, hogy céljaik megvalósítása során minden eddiginél
bátrabban támaszkodjanak a Műegyetem K+F+I szakértelemére és kapacitására. 2014-ben ennek
európai vonatkozásait helyezték a rendezvény középpontjába. A rendezvény követve a Horizon 2020
stratégiai célkitűzéseit, annak bemutatására törekszik, hogy a kiválóság a tudományban, az ipari
vezető szerep és a társadalmi kihívásoknak való megfelelés hogyan érhető tetten a Műegyetem
átfogó szakmai programjaiban, és mindez hogyan kínál, ill. eredményez partnerséget európai
dimenzióban.
A rendezvény határozott célja, hogy a Műegyetem az európai programokban eddig elért
eredmények, az azok révén elnyert konzorciumi tagságok bemutatásával meggyőzze európai
dimenzióban gondolkodó partnereit: komoly üzleti és szakmai előnyök záloga a partnerség a
Műegyetemmel. Ennek megfelelően a rendezvény célközönségét egyrészt a gazdaság azon szereplői
alkotják, akik még nem aknázták ki az ezekben az együttműködésekben rejlő lehetőségeket, másrészt
azon intézmények képviselői, akik e partnerség létrejöttét és megerősödését katalizálni tudó
eszközökkel rendelkeznek.
Bővebb információ és regisztráció: www.bme.hu/horizont

Információs Társadalom Parlamentje 2014
2014. június 26-27.
Magyar Országház
2014. június 26-27-án, immár negyedik alkalommal rendezi meg az Informatika a Társadalomért
Egyesület az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége együttműködésével az
Információs Társadalom Parlamentjét, amelynek alcíme „Magyar Digitális Ökoszisztéma”.
Az esemény a nyitóelőadásokat követően az Információs Társadalom Parlamentjének negyedik
plenáris ülésével kezdődik, melynek keretében a kormányzati, iparági, szakmai döntéshozók előtt
bárki megoszthatja ötletét, javaslatát, véleményét a Felsőházi terem teljes plénuma előtt, miután egy
rövid pályázást követően egy független grémium előtt bizonyítja szakmai relevanciáját. A plenáris
ülés alatt kormányzati tisztviselők és iparági véleményformálók is előadnak, majd délután az
Országgyűlés bizottsági termeiben folytatódik a munka, ahol hat szekcióbeszélgetésben vitatják meg
részletekbe menően az egyes területek képviselői a problémákat, a felmerült kérdéseket.
A második nap rendhagyó módon az Országház Vadásztermében folytatódik, ahol a hazánk
versenyképességét legnagyobb mértékben befolyásoló terület, az oktatás kerül terítékre, ahol neves
szakértőkkel, véleményformálókkal, kormányzati tisztviselőkkel keressük a megoldásokat,
azonosítjuk az állami és nem állami feladatokat.
Bővebb információ és regisztráció: http://infoparlament.infoter.eu/

48 órás okos város programozási verseny
Programozási verseny az NJSZT Szimbolikus Rendszerek Szakosztály támogatásával:

Bővebb információ: prog48.mik.uni-pannon.hu

8th IT STAR Workshop on History of Computing
2014. szeptember 19-20. Szeged
Az Informatika történeti Kiállítás ad helyszínt a 8. IT STAR Workshopnak, melynek fő témája az
informatika történet lesz az lemúlt 4 évtizedből közép-, kelet- és dél-európai viszonylatban. A
szakmai program kiemelt témája az Informatika Történeti Kiállítás megtekintése.
A konferencia tervezett programja:
 Opening and Setting the Scene - Plamen Nedkov, Conference Moderator
 Keynote: 60s and early 70s – Eastern European Cooperation in Computing - Blagovest Sendov
 Soviet Union: First Computers and Evolution of Cybernetics - Vladimir Kitov
 Yugoslavia: History of Computing in the West Balkan Countries - Franci Pivec, Marijan
Frkovic, Niko Schlamberger
 The Museum of Computer History - Teaching Support for Computer Organization Subjects Ana Pont Sanjuán, Antonio Robles Martínez, Xavier Molero Prieto, Milagros MartínezDíaz
 History and Highlights of a Computer Museum - Istvan Alfoldi, Mihaly Bohus, Daniel Muszka
 IBM and Eastern Europe - Petri Paju
 Bulgaria: Development of Informatics - Kiril Boyanov
 Italy: The Early Approach to the Computer Era - Corrado Bonfanti
 Lithuania: The History of Computing at a Glance - Antanas Žilinskas






Czechoslovakia: History of Computing in the Czech and Slovak Republics - Alena Solcova
Romania: History of computing in Romania - Vasile Baltac, Horia Gligor
Albania: 40 Years of Computers - G.Beqiraj, J.Kacani, N.Frasheri
Hungary: Computing in Hungary – Through the History of Five Institutions - Balint Domolki

További információ: http://www.starbus.org/ws8

HACKTIVITY 2014 Pályázati felhívás!
IT Biztonsági Fesztivál Kelet-Közép-Európában
2014. október 10.11. MOM Kulturális Központ,Budapest
A Hacktivity 2014 konferencia 2014. október 10. és 11. között kerül megrendezésre. A konferencia
hagyományosan az információbiztonsági szakma hivatalos és alternatív képviselőit hozza össze a
terület iránt érdeklődőkkel, kötetlen, egyúttal ismeretterjesztő és néha mélyen technikai formában.
Megjelent 2014. évi Call For Papers(CFP) kiírás 2014. június 28-ig várják a pályázatokat a XI.
Hacktivity-re. Letölthető kiírás: https://hacktivity.com/hu/hirek/megjelent-az-idei-cfp-varjukpalyazataitokat-harom-kategoriaban-2014-junius-28-ig/
További információ: https://www.hacktivity.com

IT biztonság közérthetően

Ingyenesen letölthető, a számítógép biztonságos használatáról szóló elektronikus könyvet jelentetett
meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT). A térítésmentes szolgáltatással az
NJSZT célja, hogy közérthető nyelven nyújtson nélkülözhetetlen ismereteket a számítógép-használók
informatikai eszközeinek, személyes adatainak megfelelő védelméhez.
(letöltés:
http://njszt.hu/ecdl/it-biztonsag-tankonyv)
A könyv különösen időszerű, mivel az informatikai eszközök robbanásszerű terjedése egyre
komolyabb kockázatot is jelent a felhasználók számára. A kockázatok tudatosítása és a megelőzés
lehetőségeinek megismerése egyre fontosabb és nélkülözhetetlenebb.
A könyv egyúttal az IT biztonság nevű új ECDL modul tankönyveként is jól használható.

A jövő múltja – Neumanntól az internetig
Könyv és kiállítás
„A jövő múltja” című könyv szerzői Álló Géza és Képes Gábor,
szerkesztője Alföldi István. Kiadója a Neumann János Számítógéptudományi Társaság. A könyv megvásárolható a kiállítás helyszínén a
szegedi Agorában, illetve Budapesten az NJSZT ügyfélszolgálatán.
(1054 Budapest, Báthori u. 16.). Ára: 3 850 Ft.
További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu

Feliratkozás hírlevélre

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nem saját e-mail címére kapta, a feliratkozáshoz látogasson el a
www.njszt.hu oldalra, ahol rendezvényeinkről, híreinkről további aktuális információt is talál.

Üdvözlettel: NJSZT

