NJSZT HÍRLEVÉL
2015. március 11.
Lányok a csúcson!
Az utóbbi időben sok írás foglalkozik azzal, hogy milyen kevés fiatal lesz informatikus, és közöttük is
milyen kevesen vannak a lányok, nők. Több, ezzel a témával kapcsolatos kezdeményezésről is hírt
adtunk már. A tendenciát korábban tapasztaltuk mi is, hiszen az NJSZT által szervezett, több évtizede
múltra visszatekintő Nemes Tihamér Országos Informatikai verseny döntőibe ez idáig nagyon kevés
lány jutott be. Most azonban úgy tűnik, áttörés történt: az idei tanévben nemhogy a döntőbe, hanem
egyenesen a győzelemig jutott holtversenyben Almási Nóra és Baran Zsuzsanna, a Debreceni
Fazekas Mihály Gimnázium tanulói. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak, Kiszely Ildikónak és
Simon Gyulának, akiknek munkáját 2014-ben Táraságunk Tarján – emlékéremmel ismerte el.

Megjelent az Observatory Hírlevél 2015/1. száma
Megjelent az Oktatásfejlesztési Observatory Központ 2015. évi 1. hírlevele, amelyben a hazai és uniós
felnőtt- és szakképzésről szóló hírekből nyújtanak rövid összefoglalót.
A teljes Hírlevél itt olvasható: http://observatory.org.hu/hirlevelek/2015-1/

MIRK 2015
Lehet jelentkezni a Magyar Ifjúsági Robot Kupára, (a MIRK2015-re) a RoboCupJunior (RCJ)
világverseny selejtezőjére.
A versenyszámok: Futball Liga, MenekítőA/B Liga, Tánc Liga
A RoboCup egy kutatási oktatási projekt, amelyet az Egyesült Államok, Japán és Németország
kezdeményezett
1997-ben.
Célja,
hogy
a
robotfejlesztések és a mesterségesintelligencia-kutatások
előrehaladását teszteljék és ösztönözzék, évről évre a
világ más-más országában rendezett verseny és
szimpózium formájában.
Az idei világverseny Kínában, Hefei-ben lesz július 17-23
között. Ez a több mint 7 milliós lélekszámú város volt az
első Tudományos és Technológiai Innovációs Pilot város
Kínában.
A világbajnokságra azok a csapatok nevezhetnek be, akik hazájukban minősítést kapnak a
részvételhez.
Magyarországon 2007 óta szervezik meg a minősítő versenyt. Az idei MIRK2015 lesz a 9. minősítő
verseny.
A MIRK2015 időpontja április 17., péntek,
Helyszín: a Nyíregyházi Főiskola.
A Jelentkezési lap letölthető a http://pingvin.nyf.hu/robojun honlapról
Az RCJ szabályok a http://rcj.robocup.org honlapon olvashatók.

A szervezők legalább kétfős csapatok jelentkezését várják, felnőtt mentorukkal.
A verseny kategóriái minden ligában:
Primary – 14 év alattiak számára
Secondary - 15-19 évig
Részletes feltételek a szabályokban. A minősítés a nemzetközi szabályok figyelembevételével
történik. Külön díjazzuk az első alkalommal versenyzőket. A könnyítés jogát fenntartjuk a kezdők
számára a menekítő ligában.
Jelentkezési határidő: március 14.
További információs linkek:
http://www.robocup.org/ ; http://youtu.be/1w6WVKiV9t8
Sajtómegjelenés: http://www.minuszos.hu/nyakunkon-a-magyar-ifjusagi-robot-kupa/

Neumann János életműve a Kiemelt Nemzeti Értékek között.
Neumann János életműve, méltán erősítve a magyar értékek tárát, bekerült a kiemelt nemzeti
értékeket tartalmazó Magyar Értéktárba, mint ahogy azt már korábban is megírtuk. A hivatalos
honlapon is megtekinthető, hogy mit és miért is tekintünk Neumann János szerteágazó
munkásságából nemzeti értéknek.
http://www.hungarikum.hu/ertek/957b6667b5c445ef705eb110334915eda7c6477c

Rendezvények a közeljövőben
Hunnovators15 Neumann Society Gathering Live Broadcast
2015. március 14. 17 óra (March 14, Saturday 9 AM)
Neumann Society is holding its first large-scale international conference, the Hunnovators event on
March 14th, 2015 in San Francisco at the the historic Fort Mason General's Mansion. Hunnovators is
the first annual gathering for Hungarian American innovators and their friends living in the Bay Area
or elsewhere in the US.
Event is sold out and will be streamed live at: http://neumannsociety.org/hunnovators-2015/
Igazi öröm számunkra, hogy az USA-ban is alakult egy Neumann társaság. Első jelentős programjukra
itt hívjuk fel a figyelmet. A kapcsolat a két társaság között folyamatosan épül ki, így a további
eseményeket is figyelemmel kísérjük.

Vezetői architektúra – az AEA Magyar Tagozat rendezvénye
2015. március 19. csütörtök,16 óra
1117 Budapest, Aliz utca 1. „B” lépcsőház, 4. emelet
Előadó: Bálint Ákos, szolgáltatási igazgató, HyperTeam
A Vállalati architektúra nyilvántartása és modellezése a szakterületek széles körének ad hatékony
eszközt a kezébe. Nagyon sok szervezet elköveti azonban azt a hibát, hogy az architektúra egyes
elemeit, a célokat, projekteket, folyamatokat, alkalmazásokat és infrastruktúra elemeket egymástól
függetlenül, külön szervezeti egységekben, önálló szoftverekben tartja nyilván, jelentősen csökkentve
ezzel a vezetői döntések hatékonyságát. A „Vezetői architektúra” az egyes architektúrák integrált
kezelését, és olyan konszolidált, felsőszintű modellek megjelenítését takarja, amely segítségével nő a
döntéshozatal hatékonysága, csökken a döntések információhiányból adódó kockázata.
A budapesti rendezvényen a részvétel az AEA egyesület tagjain túl minden érdeklődő számára is
ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők kérik, hogy részvételi szándékát a
rendezveny@aeahungary.org email címen jelezze legkésőbb 2015. március 17-ig.

NETWORKSHOP 2015
2015. március 31 - április 2. Tutoriálok: 2015. március 30.
Sárospataki Eszterházy Károly Főiskola, Comenius Kar
3950 Sárospatak, Eötvös út 7.
2015. március 31 - április 2. között kerül megrendezésre az NIIF Program
keretében a NETWORKSHOP 2015 konferencia, melynek színhelye a Sárospataki
Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara lesz.
Az évek során ez a rendezvény a hazai számítógép-hálózati, informatikai élet
(Internet) legrangosabb eseményévé nőtte ki magát. Itt találkozhatnak e
rohamosan fejlődő terület technológiájának, alkalmazásainak kutatói, fejlesztői, a gyártók, a
szolgáltatók és a felhasználók.
A konferencia további, immár hagyományos eseménye az éves HUNGARNET Díjak átadása.
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/hir/20150121/networkshop-2015

ICA CON 2015
2015. május 20-22.
Budapesti Műszaki Egyetem
Az IBM idén először hozza el Amerikából az IBM Cloud Konferenciáját, amely részben a cloud
technológiához kapcsolódó kutatásokat, részben pedig a cloud oktatási alkalmazásait mutatja be. A
konferencia rangos előadókat tervez meghívni és lehetőséget akar teremteni a kutatási kapcsolatok
fejlesztésére is.
CALL FOR PAPERS/POSTERS and REGISTRATION
The IBM Cloud Academy, IBM Centers for Advanced Studies and Budapest University of Technology
and Economics (BME) invite you to the 3rd International IBM Cloud Academy Conference
ICA CON 2015

May 20-22, 2015 (Wednesday through Friday) at Budapest University of Technology and Economics
(BME) Budapest, Hungary
Conference website:
http://www.ibm.com/solutions/education/cloudacademy/us/en/cloud_academy_conference_2015.
html or http://icacon2015.inf.mit.bme.hu/
Paper extended abstracts/poster abstracts can be submitted at
https://easychair.org/conferences/?conf=icacon2015
Please to be sure to register at http://icacon2015.inf.mit.bme.hu/registration-information/
Best papers will be published in a special issue of the International Journal of Cloud Computing. For
more information, contact conference general co-chairs:
Andy Rindos (rindos@us.ibm.com) or Andras Pataricza (pataric@mit.bme.hu)
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20150218/ica-con-2015-3rd-internationalibm-cloud-academy-conference

European Wireless 2015
2015. május 20-22.
Budapesti Műszaki Egyetem
A 21. Európai Wireless Konferenciát rendezik Budapesten a BME szervezésében „5G és azon túl”
címmel.
Bővebb információ: http://ew2015.european-wireless.org/

XXI. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia
2015. május 22-23. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
Szerbia, Szabadka, Strossmayer u. 11.
2015-ben XXI. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia,
az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, valamint a Neumann János Számítógéptudományi Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály szervezésében. A szakmai rendezvény
célja, hogy elősegítse az oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó,
oktató hazai és külföldi szakemberek, PhD és felsőoktatási hallgatók találkozóját, tapasztalatcseréjét,
egyes szakterületekhez kapcsolódó kreditek gyűjtését.
A részvételi díj 17 ezer Ft (55 Euro), PhD hallgatók és NJSZT tagok részére 11 ezer Ft (35 Euro).
A színvonalas előadások nemzetközi minősítésre és publikálásra kerülnek.
A konferencia nyelve magyar és angol.
További részletek: http://www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm és http://conference.magister.uns.ac.rs
Jelentkezési határidő: 2015. március 22.

The 16th International Conference on Computer as a Tool (EUROCON 2015)
8th - 11th September, 2015.
Salamanca, Spain
The IEEE Region 8 EuroCon 2015 Conference is a premier forum for the exchange of ideas, open and
direct discussion on the development of the Circuits and Systems, Multimedia, Information and
Communication Technology and Energy and Power Systems.
It has achieved a considerable success during the past 15 editions covering majority of the fields in
the area of electrical engineering.
EUROCON 2015 is organized by the IEEE Spanish Section and IEEE Region 8.
For more information, please, send an email to: eurocon@usal.es and check the following webpage:
http://eurocon2015.usal.es/Special%20Sessions

13th AAATE Conference
2015. szeptember 9-12. Budapest

Az NJSZT, a HCI&DfA - Ergonómiai Tervezés Mindenkinek Szakmai közössége és a Pannon Egyetem
közös szervezésében kerül megrendezésre 2015. szeptember 9-12. között Budapesten a 13th
Conference of the Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE)
konferencia.
A konferenciáról bővebben: http://www.aaate2015.eu/
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Hazánkban már mintegy félmillió ember kelt át a digitális szakadékon az egész világon
elfogadott ECDL vizsga megszerzésével.
 A világon is kiemelkedőnek számító Informatika Történeti Kiállítást az NJSZT igen jelentős
anyagi és szellemi erőforrások mozgósításával hozta létre. „A jövő múltja” vár mindenkit az
egykori fejlesztőktől a mai dédunokákig a világ minden tájáról.
 Kiemelten támogatjuk a fogyatékkal élők életminőségének javítását és a munka világába való
bekapcsolódásukat.
 Tehetséggondozási rendszerünk segítségével tehetségek százai részesülnek speciális
felkészítőkben és vehetnek részt hazai és világversenyeken.
 Társaságunk égisze alatt 23 különféle szakmai és 13 területi közösségben nyílik lehetőség az
informatika legkülönfélébb területeinek művelésére.
 Az évenkénti DE! Digitális Esélyegyenlőség konferencián áttekintjük az információs
társadalom időszerű kérdéseit.
 Hírlevélben, e lapunkban, és Hírmagazinban közzé tesszük a szakma legfrissebb eseményeit,
híreit.
Köszönjük támogatásukat!
NJSZT

NJSZT tagsági kártya
Ezúton értesítjük kedves Tagtársainkat, hogy a 2015.évi tagsági kártyák a kártyakibocsátó technikai
problémái miatt várhatóan csak április közepén kerülnek postázásra. Elnézésüket kérjük az okozott
kellemetlenségért.

Pályázati felhívás a KöMaL főszerkesztői munkakörének betöltésére
A Bolyai János Matematikai Társulat pályázatot hirdet a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
főszerkesztői munkakörének betöltésére 2015. augusztus 1-jétől.
A pályázónak matematika szakos tanári, vagy okleveles matematikus, okleveles alkalmazott
matematikus diplomával és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
Részletes pályázati felhívás: http://www.bolyai.hu/KoMaL_foszerkeszto_palyazat_2015.docx

A Bitrix24 lett a 2014. év vállalati rendszere
A vállalati rendszerek tesztelésével foglalkozó CMS Critic munkatársai 2014 decemberében tartották
szavazásukat az év legjobb közösségi intranetjéről. 2014-ben a választás a Bitrix24-re esett.
A CMS Critic már évek óta foglalkozik CMS rendszerek, intranetek, blogplatformok és weboldalkészítő
programok tesztelésével és értékelésével. Mint minden évben, most is kiosztották az év legjobbjainak
járó díjakat. A „Vállalati Intranet” kategória legjobbja a Bitrix24 lett.
A közösségi vállalati rendszereket egyre nagyobb figyelem övezi az informatikai és az üzleti világban
is, ami nem meglepő, hiszen egy jó intranet jelentősen megkönnyíti a munkát az eddig kézzel végzett
folyamatok automatizálásával, a papírmunka minimálisra csökkentésével és azzal a remek
tulajdonságával, hogy minden, az irodában használt program és alkalmazás funkcionalitását
tartalmazza.
Az orosz-amerikai fejlesztésű intranet olyan riválisokat utasított maga mögé, mint a közönségdíjas
Liferay, az Entando és az ocPortal.
A Bitrix24 egyik legelőnyösebb tulajdonsága, hogy minden szükséges vállalatirányítási,
ügyfélkapcsolat kezelési (CRM) és ügymenet kezelési (ERP) szoftvert magában foglal, így nincs
szükség különálló, szoftverekre az egyes funkciók ellátásához, ráadásul váltogatnunk sem kell
folyamatosan a különböző alkalmazások között.
További információ: http://office42.hu/

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

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

