NJSZT HÍRLEVÉL
2016. április 6.
Kedves Tagjaink!
Hetente megjelenő Hírlevelünkben és online felületeinken is egyre gazdagabb tartalmat igyekszünk
kínálni Önöknek. Most egy rövidített Hírlevéllel jelentkezünk, a részletesebb tartalmakat a linkekre
kattintva, a rendezvényeket online kalendáriumunkból érhetik el.
Várjuk visszajelzésüket, észrevételeiket, hogy jelen formában – vagy a megszokott szerkezetben
várják híreinket.
Észrevételeiket válaszlevélként küldjék el számunkra. Köszönjük!

40 év Apple
40 éve, 1976. április elsején az informatika egy új,
világformáló ágának fontos szereplője született meg. A
szervességet és természetességet sugárzó, kerekded Alma
világa sokakat megihletett. Még a zseniális Umberto Ecót
is, aki az Apple Macintosh és a Microsoft termékek
„harcát” a katolikusok és protestánsok egykori
vallásháborújához hasonlította.
Képes Gábor írása: http://ajovomultja.hu/40-ev-apple/

7. Szegedi retro számítógép, video- és quartzjáték kiállítás
2016. április 23-24.
Szent-Györgyi Albert Agora
Szeged, Kálvária sgt. 23.
Idén hetedik alkalommal röpítenek vissza minket gyermekkorunkba
a rég látott ismerős számítógépek, video- és quartzjátékok!
A kiállítás mindkét napján, egy belépővel látogatható a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság által létrehozott és
fejlesztett Informatika Történeti Kiállítás és az MTA Szegedi
Biológiai Kutatóközpont segítségével működő Látványlabor is.
Kedvcsináló videó Facebook-oldalunkon:
https://www.facebook.com/njszt/videos/868495813261278/
További részletek: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20160406/7-szegedi-retro-szamitogep-videoes-quartzjatek-kiallitas

Az IFIP állásfoglalása a felhő alapú számítástechnikáról eredeti angol nyelven
http://njszt.hu/sites/default/files/ifip-dccc-policy-statement-31mar2016.pdf

Rendezvények a közeljövőben
MA!!!
The Rise of the Intelligent Robots
2016. április 6. 18 óra
CEU Business School
1023 Budapest, Frankel Leó 30-34.
A CEU Business School és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság közös kerekasztal
rendezvénye április 6-án lesz, este 6 órakor.
Moderátor: Bőgel György, CEU, NJSZT
Bővebb információ: http://business.ceu.edu/the-rise-of-the-intelligent-robots

Április
19. Projektmenedzsment Fórum
„PROJEKTMENEDZSMENT A GAZDASÁGBAN”
2016. április 7.
A tizenkilencedik Fórumon a kiemelt jelentőségű szakmai témákra, az eredmények és tervek
bemutatására.
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20160406/19-projektmenedzsment-forum%E2%80%9Eprojektmenedzsment-a-gazdasagban%E2%80%9D

E_service quality workshop
2016. április 18, 16.00 óra
„Gondolatok egy pragmatikus információelméletről” – Dömölki Bálint előadása
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/e-szolgaltatasok-minosege/esemeny/eservice-qualityworkshop

További belföldi rendezvények a rendezvénynaptárban:
http://njszt.hu/kalendarium

Külföldi rendezvények
24. WSCG Int. Conf. on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision
May 30 - June 3, 2016
Pilzen & Praha, Czech Republic
In cooperation with the Eurographics Association ACM and SIGGRAPH listed Supported by IFIP TC5
WG 5.10 and NVIDIA
http://www.wscg.eu

http://www.wscg.cz

További külföldi rendezvények a rendezvénynaptárban:
http://njszt.hu/kalendarium
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Részletek az NJSZT tevékenységéről a fentebbi képre kattintva olvashatóak.
Köszönjük támogatásukat!

IT biztonság közérthetően

További információk az IT biztonság közérthetően című könyvről a fentebbi képre kattintva olvashatóak!

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
Számítógép-tudományi 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.

Kövessen minket a Facebookon is: https://www.facebook.com/njszt/
Üdvözlettel: NJSZT

