NJSZT HÍRLEVÉL

2018. február 7.
Londoni iskola-példák
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
(NJSZT) az ország versenyképessége és minden
polgártársunk
jól-léte
szempontjából
döntő
fontosságúnak tartja, hogy az infokommunikációs
technológiák (IKT) áthassák az oktatás minden szintjét.
Interaktívan, Kreatívan Tanítsunk – javasoljuk minden
oktatónak és segítünk is: IKT pedagógusoknak címmel
ECDL-modullal és attól függetlenül is hasznos, ingyenes
tananyaggal
járulunk
hozzá
a
sikerhez.
Az NJSZT az IT biztonságot is magában foglaló, korszerű,
a munkaerőpiacon elengedhetetlen digitális írástudást
kínál – és ma már nemzetközi, Horizon 2020 projektben dolgozunk azért, hogy a robotika oktatás is
általánosan elterjedhessen.
Nincs, ami jobban tudná befolyásolni a jövőt, mint az oktatás. Ezt valljuk – és erről győzte meg
látogatóit a híres Bett Show is Londonban. Kürtössy Nándor kollégánk beszámolója:
http://njszt.hu/neumann/hir/20180206/londoni-iskola-peldak

Győző győzött
Kovács Győző válogatott kalandozásai Informatikában
„Addig élsz, amíg emlékeznek rád”
Az idén 50 éves Neumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT) időszaki kiállítással
emlékezik meg legendás egykori főtitkáráról,
Kovács Győzőről, aki február 27-én lenne 85 éves.
A tudományos népszerűsítésben elévülhetetlen
érdemeket szerzett, színes egyéniségű tudós – az
első magyar elektronikus számítógép, az M-3 egyik
építője - életművét, páratlan nemzetközi
kapcsolatrendszerét a családja által rendelkezésre
bocsátott személyes tárgyak és dokumentumok, kiállításon először látható emlékek révén
ismerhetjük meg. A tárlaton a világ egyik legjelentősebb informatikai kiállítása, a Jövő múltja (NJSZT
Informatika Történeti Kiállítása) műtárgyállományából is látható fontos tárgy. E gyűjtemény alapjait
nem kis részben épp Kovács Győzőnek köszönhetjük.
A kiállítás helye: Zipernowsky Tudományok és Művészetek Háza, 1114 Budapest Bartók Béla út 33.

A megnyitó időpontja: 2018. február 19., 18 óra
A kiállítást megnyitja: Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető
igazgatója
A tárlat két hónapig ingyenesen látogatható a Zipernowsky Ház nyitva tartási idejében.
A megnyitón való részvétel regisztrációhoz kötött: csontosne.marika.ext@evopro-group.com vagy
+36306278577

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
RobonAUT 2018
2018. február 10. 10-14 óra
BME Q épület aula
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A RobonAUT a BME VIK mesterképzésében résztvevő villamosmérnök és mechatronikus hallgatók
számára kiírt robotépítő verseny.
Bővebb információ: http://www.robonaut.hu/

Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 2018. február
2018. február 21. 17 óra
KPMG Székház, 1134 Budapest, Váci út 31.

Előadó: Horváth Balázs, PMP, PMI-ACP, CSM. Több mint 15 évnyi projektvezetési tapasztalata
mellett 2010 óta oktatja a prediktív és az adaptív projektvezetési módszertanokat itthon és külföldön
is. Jelenleg a Piramis PM vezetője, tréner és tanácsadó.
Bővebb információ: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajatesemenyei/projektmenedzsment-szakmai-teadelutan-2018-februar-406

Infobál 2018
2018. február 24.
Hotel Intercontinental Budapest
Egy alkalom, amikor a kódnál fontosabb a dress
code!
Február 24-én immár negyedik alkalommal rendezik
meg az Infobált, az informatika ünnepét.
A bál fővédnöke: Deutsch Tamás miniszterelnöki
biztos
Bővebb információ: http://www.infobal.hu/

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
EuroSPI'2018 (European Systems, Software & Service Process Improvement and
Innovation Conference)
2018. szeptember 5-7.
TECNALIA Parque Cientifico y Tecnológico de Bizkaia c/Geldo. Edificio 700 E-48160 Derio (Bizkaia)
Szeretnénk felhívni a figyelmet a következő nemzetközi eseményre, amelynek szervezésében a
Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály hagyományosan vezető szerepet vállal. A EuroSPI
(European Systems, Software & Service Process Improvement and Innovation Conference) 2018ban Bilbaoban (Spanyolország) kerül megrendezésre. Mint mindig, a EuroSPI szervezői tisztelettel
várják az NJSZT Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály tagjainak és minden magyar résztvevőnek
a jelentkezését akár előadás tartása, akár a EuroSPI szakmai közösségi kapcsolatok kialakítása, illetve
ápolása érdekében.
06.04.2018 Submission of the first version of the full paper
30.04.2018 Distribution of review notes and notification of acceptance
12.06.2018 Contribution of final paper
31.07.2018 Early registration deadline
30.08.2018 Upload of conference presentation
További információk:
http://2018.eurospi.net/

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

