Felhívás és Meghívó
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF)
tisztelettel meghívja a hazai számítógép alkalmazások kezdeteivel foglalkozó

Korai számítógépek és alkalmazások
sorozat indító rendezvényére.
A rendezvény időpontja: 2012. szeptember 25.
helyszíne: Óbudai Egyetem, III. ker. Bécsi út 96/B
A program:
14:30 – 15:00
15:00 – 15:10

Érkezés, regisztráció, kötetlen beszélgetés
Köszöntők

I. rész
15:10 – 15:50
15:50 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 16:50

elnök: Vasvári György
Gyarmati Péter: A korai számítástechnika az importgépek szempontjából.
Pesti Lajos:
A KSH szerepe a számítástechnika irányításában.
Meskó Andor:
Bull Gamma: felépítése és néhány alkalmazása a MÁV-nál.
Álló Géza:
Elliot 803: felépítése népgazdasági alkalmzási példával.

16:50 – 17:10

Kávészünet

II. rész
17:10 – 17:20
17:20 – 17:40
17:40 – 18:00
18:00 –

elnök: Havass Miklós
Ormai László:
A gépi adatfeldolgozás és a statisztikusok.
Jankó Géza:
ICL 1900 architektúrája alkalmazási példával..
Koltai Tamás:
A GIER és alkalmazása a SZÜV-ben, meteorológiai példával.
Gyarmati Péter: Zárszó és beszélgetés indító
Hozzászólások, beszélgetés

Felhívás
mindazokhoz, akik a hazai számítástechnika hőskorát jelentő gépeivel dolgoztak (1958-1968):
BULL GAMMA3, UNIVAC 1004-5, UNIVAC 1050, ELLIOTT 803, ZUSE Z-23,
LGP-21, GIER, IBM 1440, ICT/ICL 1900.
Ezekre a gépekre, és a rajtuk készült alkalmazásokra szeretnénk visszaemlékezni, megmutatni a
fiataloknak, honnan indult a manapság természetesnek tartott informatika, hogy megértsük, milyen
célok voltak és mivé fejlődtek. Kellő számú jelentkező és érdeklődő esetén a sorozatot folytatjuk.
Várjuk tehát mindazok jelentkezését, akik ezekkel a gépekkel dolgoztak, van egy történetük és
hajlandók 10-15 percben azt feleleveníteni. Várjuk továbbá mindazok jelentkezését is, akiknek
hagyatékában vannak ezekről szóló emlékezések.
A jelentkezéseket az info@gyarmati.tk , vagy a gyarmati@gyarmati.dr.hu címek valamelyikére az
előadó, a javasolt téma, és az időtartam megjelölésével kérjük megadni legkésőbb augusztus 31-ig.
A rendezvényen minden érdeklődőt szívesen látunk! Hozza magával, ismerősét, akit érdekel a téma!
Részvételi szándékát kérjük, az ecdl.titkarsag@njszt.hu címen szeptember 21-ig jelezze!
az NJSzT ITF vezetősége
Budapest, 2012. június 13.

