NJSZT HÍRLEVÉL

2018. január 31.
Magyar első a horvát nemzetközi versenyen
A Horvát Informatikai Nyílt Versenyt (COCI - Croatian Open Competition in Informatics) 2006 óta
évente megszervezik, az egyre nagyobb nemzetközi megmérettetésen évről évre magyar indulók is
részt vesznek. A COCI egyben horvát diákolimpiai válogatóverseny is, a Hrvatski savez informatičara
(Horvát Informatikai Szövetség) szervezésében.
Az évi hét, önállóan értékelt versenyből álló nemzetközi internetes online versenysorozat teljes
eddigi történetében először magyar diák, Busa Máté első helyezett lett a 2018. január 20-án
rendezett versenyen. A több száz diákból álló, erős nemzetközi mezőnyben dél-afrikai, iráni és
szlovák versenyzőkkel együtt végzett az élen a tehetséges magyar tanuló.
Busa Máté neve nem ismeretlen az informatikai versenyek világában, a tavalyi CEOI (Közép-Európai
Informatikai Diákolimpia) bronzérmese, OKTV-győztes.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) nagyon örül, hogy egy olyan diák
öregbíti Magyarország hírnevét, aki az NJSZT versenyrendszerének eredményes résztvevője,
tehetséggondozási programunk keretében szakköreink tanulója.
Ezzel nincs egyedül, az NJSZT Tehetséggondozási Szakosztálya több ezer diákkal áll kapcsolatban,
közülük pedig több olyan kiemelkedő tehetség neve is olvasható a horvát verseny listáján, akik az
innopolisi nemzetközi versenyre is meghívást kaptak.
Szeretettel gratulálunk - és drukkolunk, hogy a következő, február 3-i verseny is eredményes legyen a
magyar indulók számára!
Gratulálunk!
Pontos eredménylista: http://hsin.hr/coci/results.php?contest=5

Magyar Ifjúsági Robot Kupa 2018.
A Magyar Ifjúsági Robot Kupa szervezését 2018-ban is két helyszínen folytatjuk, megosztva a ligákat!
A regisztráció határideje mindkét helyszínre 2018. február 14.
Magyar Ifjúsági Robotkupa 2018., Nyíregyháza
2018. február 23., Nyíregyházi Egyetem
Választható (RCJ 2018. világversenyre minősítő) kategóriák:
- Soccer Open, Soccer Lightweight primary és secondary
- Rescue coSpace primary és secondary
- OnStage primary és secondary
Részletes kiírás és regisztrációs lap ITT.
Magyar Ifjúsági Robotkupa 2018., Budapest
2018. március 17., Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium
Választható kategóriák:
- Rescue Line (könnyített)
- Rescue Line RCJ 2018. világversenyre minősítő
- Rescue Maze RCJ 2018. világversenyre minősítő
Részletes kiírás és regisztrációs lap ITT.
További információk a MIRK honlapján.

Hírmagazin
Megjelent a hírmagazin januári száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver és szoftver újdonságokról, a
mesterséges intelligencia és a robotika legújabb fejlesztéseiről, az internet, a mobilvilág és az üzleti
élet hazai és nemzetközi aktualitásairól, valamint az informatika hazai vonatkozású sikereiről.
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2018-januar

Koszorúzás
Neumann János halálának 61. évfordulója alkalmából a hagyományoknak
megfelelően Társaságunk a Neumann János Számítástechnikai Szakgimnázium
tanáraival és diákjaival közösen 2018. február 8-án 14 órakor megkoszorúzza
Neumann János emléktábláját a Bajcsy-Zsilinszky út, Báthori utca sarkán. Várunk
minden érdeklődőt.

Rendezvények a közeljövőben
Retro Esport és Számítógépépítés az ITK-ban
2018. február 3. 10 órától
NJSZT ITK, Szent- Györgyi Albert Agora
2018. február 2-4. között immár 12. alkalommal rendezik meg a Kultúrházak éjjel-nappal országos
közművelődési eseménysorozatot. A programhoz a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság (NJSZT) Informatika Történeti Kiállítása is csatlakozik.
A résztvevők klasszikus játékokon próbálhatják ki ügyességüket és 15.30-tól új típusú,
tárlatvezetéssel egybekötött foglalkozásunkon a számítógépek belső felépítésének fejlődésébe
nyerhetnek betekintést, majd közösen összerakhatnak egy PC-t is.
Bővebb információ: http://www.ajovomultja.hu/news/retro-esport-es-szamitogepepites-az-itk-ban

Megemlékezés az Egységes Számítógép Rendszer (ESZR) indításának 50. évfordulójáról
2018. március 9. 13.30-tól
Óbudai Egyetem (Budapest III. Bécsi út 96/B) Audmax terem
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatikatörténeti Fóruma (NJSZT iTF) és az
Óbudai Egyetem (ÓE) tisztelettel meghívja a szocialista országok Egységes Számítógép Rendszerének
történetét ismertető rendezvényére.
A „Megemlékezés az Egységes Számítógép Rendszer (ESZR) indításának 50. évfordulójáról” című
rendezvény keretében az egykori szocialista országok ESZR-rel kapcsolatos történeteit ismerhetik
meg az ESZR Programban résztvevők előadásában, valamint kerekasztal beszélgetésre is sor kerül.
Minden érdeklődőt szívesen látnak. Részvételi szándékát kérjük, hogy itt jelezze!
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/informatika-tortenetiforum/esemeny/megemlekezes-az-egyseges-szamitogep-r

IX. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia
2018. március 21-22.
MTA SZTAKI, 1111. Budapest, Kende u. 13-17.
Az NJSZT GRAFGEO szakosztálya, az MTA SZTAKI és a BME megrendezi a IX. Magyar Számítógépes
Grafika és Geometria Konferenciát
A konferencia témakörei:
-

geometriai modellezés és rekonstrukció,
képfeldolgozás és gépi látás,
foto-realisztikus és valós idejű képszintézis,
virtuális valóság,
GPU szimuláció,
tudományos vizualizáció,
orvosi képalkotás.

Határidők és további információk:
http://cg.iit.bme.hu/portal/grafgeo2018

Külföldi rendezvények
IJCAI-ECAI-18
July 13th to July 19th, 2018
Stockholm, Sweden
The Program Committee of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAIECAI-18), joint with the the 23rd European Conference on Artificial Intelligence, invites the
submission of technical papers for the main technical track of the conference.
IJCAI-ECAI-18 welcomes submissions across all areas of AI. The conference scope includes all
subareas of AI, including (but not limited to) traditional topics such as machine learning, search,
planning, knowledge representation, reasoning, constraint satisfaction, natural language processing,
robotics and perception, and multiagent systems.
Abstract submission deadline: January 25, 2018. Paper submission: January 31, 2018
Submission Site: http://ijcai2018.confmaster.net
More information: http://www.ijcai-18.org/

További rendezvények: http://njszt.hu/kalendarium

További információ és az IT biztonság közérthetően című könyv ingyenes letöltésére szolgáló link
elérhető a fenti képre kattintva!

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.

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

Üdvözlettel: NJSZT

