NJSZT HÍRLEVÉL
2014. július 23.
Már lehet regisztrálni!!!

8. DE! Konferencia - OKOSODJUNK OKOSAN
2014. november 20. Danubius Hotel Gellért 10 - 17 óra
Az NJSZT idén nyolcadik alakalommal rendezi meg a Digitális Esélyegyenlőség konferenciát. A
konferencia „Okosodjunk okosan” címmel áttekintést ad az információs társadalom előnyeiről,
lehetőségeiről és egyúttal felhívja a figyelmet a „tárgyak internete” és az M2M világ új lehetőségeire
és veszélyeire.
A konferencia előadásainak szinopszisait folyamatosan tesszük közzé. Íme figyelemfelkeltőnek két
fölvezetés:
Tóth Péter Barnabás: Nincs okosság biztonság nélkül
Életünk minden területét egyre inkább átszövik az okos eszközök, amelyek mind több érzékeny
információhoz biztosítanak hozzáférést. A felpörgetett fejlesztési ciklusok egyik káros velejárója, hogy
az új technológiák biztonságossá tételére kevés figyelmet fordítanak, a biztonság gyakran csak a
megjelenést követően kiadott utólagos javítások formájában jelenik meg.
Sajnos az elmúlt években az online bűnözés is mindennapossá vált, rengeteg kártékony kód jelent
meg az az adathalászó levelektől vagy online kémkedő programoktól kezdve a bankszámlákat
megcsapoló, az adatainak túszul ejtő vagy éppen mobileszközeinkbe furakodó kártevőkig.
A két trend találkozási pontjában élünk ma és ezért különös figyelmet kell fordítanunk a mind
értékesebb és mind inkább veszélyeztetett információink védelmére.
Ilosvai Péter: Kulcs az esélyegyenlőséghez: digitális közművesedés
A digitális felzárkózás és ezzel az információk, a tudás fizikai korlátok nélküli megosztása csakis akkor
működhet, ha maga az informatika a közműszolgáltatásokhoz hasonlóan lesz elérhető mindenki
számára.
Miért van erre szükség?
Nem egyszerűen a hozzáférést kell lehetővé tenni, hanem az informatikáról alkotott véleményt egy
fajta mind set-tel megváltoztatni: azt kapom, amire éppen szükségem van, ott, ahol szeretném és
annyit, amennyit szeretnék. Azaz portfóliószerűen összeállítható, fogyasztás alapú informatikára van
szükség, ami nem csak a cégek, hanem az egyén szintjén támogatja a napi tevékenységeket.
Véleményünk szerint ugyanis nem az az igazi esélyegyenlőség, ha mindenki ugyanazt kapja, hanem
azt, amire valóban szüksége van.
Ehhez a legmegfelelőbb eszköz az informatikai szolgáltatások és üzemeltetés "felhőbe" szervezése.
A tervezhető és kiszámítható informatikai jövő "felhős".
A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció: https://njszt.hu/de/online-regisztracio-8-de-konferencia

IT Business TOP 25

Az IT Business immár hagyományosan idén is meghirdette TOP25 versenyét az év hazai informatikai
menedzserének megválasztásához.
A szavazás augusztus 8-ig tart a www.itbusiness.hu oldalról elérhető itbusiness facebook oldalon.
A szavazat e-mailben is elküldhető az info@itbusiness.hu címre a jelölt megnevezésével.
A szavazás ideje alatt egy személy csak egy jelöltre adhat le szavazatot.
Társaságunk ügyvezető igazgatója, Alföldi István idén is a jelöltek között van.
Mindenkit szavazásra buzdítunk!

Elhunyt Heinz Zemanek
Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy július 16-án, élete 95. évében
elhunyt Heinz Zemanek, a Bécsi Műszaki Egyetem professzora, az
informatika világtörténetének kiemelkedő alkotója, Társaságunk tiszteleti
tagja. Zemanek a kibernetika klasszikus képviselői közé tartozott:
megépítette Mailüfterlnek, azaz Májusi Szellőnek elnevezett – Európában
az első tranzisztoros (második generációs) – elektronikus számítógépet,
továbbá műteknősbékáit a feltételes reflexek modellezésére alkalmas
állatmodelleket.
Heinz Zemanek, a szülőhazájában és Európa-szerte számos díjjal elismert informatikus nagy
szimpátiával figyelte a Magyarországon folyó informatikai fejlesztéseket.
Részletes megemlékezést Képes Gábor tollából itt olvashatja:
https://njszt.hu/neumann/hir/20140723/isten-veled-professzor-ur

Hírmagazin
Megjelent a hírmagazin júliusi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a vakok részére készített ujjolvasóról,
csúcsfelbontású ultra vékony kijelzőről, web 3.0 hazai fejlesztéséről, a robotika és a mesterséges
intelligencia új híreiről, az üzleti élet hazai és nemzetközi aktualitásairól, valamint az informatika
hazai vonatkozású híreiről.
https://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2014-julius

Megjelent az Observatory Hírlevél 2014/3. száma
Megjelent az Oktatásfejlesztési Observatory Központ idei 3. hírlevele, amelyben a hazai és uniós
felnőtt- és szakképzésről szóló híreinkből nyújtanak rövid összefoglalót.
A teljes Hírlevél itt olvasható: http://observatory.org.hu/megjelent-az-observatory-hirlevel-20143szama/

Folytatódik a Tudásod a jövőd program
Újabb idegen nyelvi és informatikai képzések indulnak a Tudásod a jövőd! elnevezésű projekt
keretében, melyekre 2014. augusztus 31-ig még regisztrálhatnak az érdeklődők a program honlapján.
További részletek: http://www.tudasodajovod.hu/

Rendezvények a közeljövőben
Informatika a felsőoktatásban 2014 Konferencia
2014. augusztus 27-29. Debrecen
Az informatika gyors ütemű fejlődése a szakterülettel foglalkozó szakembereket, oktatókat,
kutatókat, vezetőket naponta újabb és újabb kihívás elé állítja. Az informatika növekvő jelentősége az
oktatás, kutatás és az intézményi működtetés számára is rendkívül fontos. A felsőoktatási reform
jelentős feladatok elé állítja a felsőoktatási intézményeket, és érinti az informatikai szakképzést.
2014. augusztus 27-29. között, immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre az "Informatika a
felsőoktatásban" elnevezésű konferencia, melynek célja, hogy áttekintést adjon a jelenlegi helyzetről,
és megvitassa azokat a kihívásokat, amelyekkel az oktatók, kutatók és az intézmények
szükségszerűen találkoznak, fórumot biztosítson a tudományos eredményeknek. A rendezvény célja
továbbá, hogy valamiféle iránytű szerepet betöltve próbálja segíteni a különböző egyetemi és
intézményi stratégiák megfogalmazását, tapasztalatok megvitatását és hasznosítását.
A konferencia rendezői:
DE

HUNGARNET
NIIFP
NJSZT
MAGISZ

Debreceni Egyetem
 Informatikai Kar
 Gazdaságtudományi Kar
Magyar Felsőoktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Magyar Agrárinformatikai Szövetség

A konferencia témakörei




Oktatás
Szakok, tantervek, képzési programok;
Ph.D. képzés;
Szakképzés, továbbképzés;
Az oktatás és a gyakorlat kapcsolata;
Oktatás-módszertan;
Kutatás
Alap- és alkalmazott kutatások;



Az informatika alkalmazása a különböző
tudományterületeken;
Kapcsolódások az EU kutatási, fejlesztési
programjához;
Kutatások – gyakorlati alkalmazások, vállalati
kapcsolatok.
Intézményfejlesztés
Informatikai stratégiai tervek;
A humán tényező szerepe és helyzete;



Intézményi irányítás, menedzsment, adatvédelem;
Pályázatok.
Infrastruktúra, információs rendszerek
Könyvtári rendszerek;

Hálózati infrastruktúra, hálózati szolgáltatások;
Intézményi menedzsmentet támogató információs
rendszerek.;
Üzemeltetési kérdések.

További információ, határidők, jelentkezés: http://w1.inf.unideb.hu/if2014

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

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

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe

Figyelemfelhívás!
Július és augusztus hónapokban kéthetente jelentkezünk hírlevelünkkel. Minden kedves Olvasónknak
aktív kikapcsolódást és jó pihenést is kívánunk!

Feliratkozás hírlevélre
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

