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Előszó

Az Informatika Korszerű Technikái című konferenciát kétévente rendezi meg a Dunaújvárosi főiskola in-
formatikai intézete.

A rendezvény alkalmat teremt nemcsak a doktoranduszok, hanem a tapasztalt kutatók számára is 
eredményeik bemutatására. teret nyit a fejlesztésben alkalmazott módszerek megvitatása mellett ipari 
és kutatói kapcsolatok kialakítására, melyek az oktatásban is új utakat nyitnak. ennek eredményeként a 
Dunaújvárosi főiskolán megjelentek az iparból érkezett oktatók, akik tudásukat közvetlenül adják át a 
hallgatóknak, részt vesznek a helyi kutatócsoportok munkájában, vagy éppen ők indítanak el egy kutatást 
az informatikai intézetben.

A jövőben induló duális képzésekhez is jó alapot nyújtanak a konferencián szerzett kapcsolatok. A kép-
zések kialakítását segíti az a tudás, aminek átadását, bővítését az akadémiai és az ipari szektor közösen 
végezheti. A hallgatókat egyre nagyobb számban vonjuk be az alkalmazott kutatások körébe, amelyek 
keretén belül tapasztalatokat szerezhetnek, elmélyíthetik gyakorlati tudásukat, így javítva munkaerő-piaci 
esélyeiket.

Az utóbbi időben az előadásokban előtérbe helyeződött az alkalmazott kutatások és az ipari igények tá-
masztotta informatikai problémák megoldása. A konferencián az alkalmazott kutatások eredményei mel-
lett több olyan információ is megjelent, mely a közeljövő kutatási irányait határozza meg.

Jelen könyvbe azokat a dolgozatokat választottuk ki, melyek újszerűségükkel, eredeti gondolataikkal 
kiemelkedtek a számos előadás közül. A cikkek sokfélesége nemcsak hasznos, hanem érdekes olvasmány-
nyá is teszi ezt a kötetet.

köszönjük a lektorok munkáját, akik értő figyelemmel igyekeztek az írásokat javítani. ezáltal a dolgoza-
tok az olvasó számára érthetőbbek, a szakértő számára hasznosabbak lettek.

 

                                                                                                              Dr. Király Zoltán-Nagy Bálint
                                                                                                                                                  




