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Lányok az élvonalban
Az NJSZT tehetséggondozási programjával évtizedek óta, és egyre aktívabban segíti, hogy az
iskolákban informatikát tanulók a digitális írástudás mellett jártasságot szerezzenek programozásban
is. Külön örömünkre szolgál, hogy a több ezer diákot megmozgató országos megmérettetésen, a
Nemes Tihamér tanulmányi versenyen idén két lány aratta le a babérokat. A hírre más
sajtóorgánumok is felfigyeltek, többek között a minuszos.hu is beszámolt róla.
http://www.minuszos.hu/ket-lany-alazta-iden-a-nemes-tihamer-informatikai-verseny-mezonyet/

Írás, olvasás, oktatás: digitális bennszülöttek
Rendhagyó módon, a Facebookon keresztül készült interjú Alföldi Istvánnal, a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető igazgatójával a digitális írástudásról és digitális
bennszülöttségről.
A cikk itt olvasható:
http://www.ma.hu/itmania.hu/243396/Iras_olvasas_oktatas_digitalis_bennszulot

Tisztelgés Bejczy Antal előtt születésének 85.
évfordulója alkalmából
A nemzetközi tudományos közélet 2015-ben ünnepli a
magyar származású Prof. Dr. Bejczy Antal fizikus, az
Amerikai Űrkutatási Hivatal, a NASA Jet Propulsion
Laboratory vezető kutatója, a California Institute of
Technology, illetve a Washington University in St. Louis
professzora, az Óbudai Egyetem díszdoktora, a nemzetközi
űrkutatás és robotika kiemelkedő személyisége 85.
születésnapját.
Az évfordulóhoz kapcsolódva az Óbudai Egyetem 2015. február 16-17-én „Pioneer of the Space
Robotics” 2015 címmel meghirdetett rendezvénysorozattal, kiállítással, nemzetközi kollokviummal és
kapcsolódó programokkal mutatta be Bejczy Antal életét, szakmai tevékenységét, illetve a róla
elnevezett Bejczy Antal iRobottechnikai Központot (BARK).
Részletes beszámoló: http://njszt.hu/neumann/hir/20150318/tisztelges-bejczy-antal-elottszuletesenek-85-evforduloja-elott.

ODRA – 1204
Egy szinte feledésbe merült számítógép. Az elsőt 45 évvel ezelőtt
helyezték üzembe. Az 1970-es években és a 80-as évek első
felében a magyar felsőoktatásban jelentős szerepe volt. Ezt akkor
is nagyra kell értékelnünk, ha teljesítménye nem mérhető össze a
mai gépekével. Úgy tűnt el, hogy „csak” a fejekben hagyott
nyomot. Fizikai nyomai – néhány egyetemi jegyzetet és
nyomtatásban létező kutatási eredményt leszámítva – nincsenek.
Ismereteink szerint nem lelhető gépmaradvány az országban,
még a szegedi Informatika Történeti Kiállításon sincs.
Köszönjük Havas Ivánnak az összefoglalót, ami teljes terjedelmében itt olvasható:
http://ajovomultja.hu/odra-1204/

Rendezvények a közeljövőben
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/
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/

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.
Tagsági kártyánkkal több mint ezer munkahelyen kaphatók különféle kedvezmények.
(www.edc.hu)

Köszönjük támogatásukat!
NJSZT

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.
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