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"Oknyomozó tudomány"
Kommunikáció 2016 (Új trendek az infokommunikáció világában)
nemzetközi konferencia, előadás, kiállítás
informatika, katonai műszaki tudományok
2016. november 15. 8.30
2016. november 15. 16.00
A szekciók és a program a jelentkező előadók számának függvényében alakulnak.
A szekcióülések a jelentkezések beérkezésével még változhat, az előadók és az előadott
témák részletes programja október 17-től válik elérhetővé.
Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Honvéd Kulturális Központ - Stefánia Palota
Közép-Magyarország
Jobbágy Szabolcs százados (jobbagy.szabolcs@uni-nke.hu +36 (1) 432 9000 / 29-192-as
mellék)
www.comconf.hu
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Híradó Tanszéke
együttműködésben a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökségével és a Hírközlési és
Informatikai Tudományos Egyesülettel, 2016. november 17-én tizenhetedik alkalommal rendezi meg a „Kommunikáció 2016”
Új trendek az infokommunikáció világában nemzetközi tudományos - szakmai konferenciát a Stefánia Palota - Honvéd
Kulturális Központban.
A konferencia - amely első alkalommal 2000-ben került megrendezésre - célja egy olyan tudományos - szakmai fórum
biztosítása, amelynek keretében az infokommunikációban és híradásban jártas civil és katonai szakemberek megoszthatják
ismereteiket és kapcsolatokat építhetnek.
A
szervezők a következő témákat ajánlják a konferencia fő témaköreiként:
1. A lehetséges hadszínterek, válságkezelő műveletek infokommunikációjának jelenlegi (és jövőbeni) technikai és/vagy
szervezési kérdései;
2. Új trendek a kritikus kommunikációs infrastruktúrákban;
3. A közcélú kommunikációs infrastruktúra aktuális kérdései;
4. Kibertér, kiberbiztonság, fenyegetések és kihívások, aktuális kérdések;
5. IoE, avagy a smart world küszöbén;
6. Autonóm szoftverek, szoftver robotok, MI-AI;
7. A biztonságtechnika és az infokommunikáció közös platformja, technológiai-technikai háttere, információbiztonsági
kérdései;
8. Az információbiztonság jelene és jövője.
A konferencia lehetőséget nyújt publikáció(k) megjelentetésére a kapcsolódó nyomtatott és/vagy elektronikus konferencia
kiadványban. A formai követelmények letölthetők a rendezvény weboldaláról vagy elérhetők a szervezőknél!
A konferencia nyelve magyar (angol).
A konferencia jellemzői alapján minden hazai és külföldi előadót, kiállítót és részvevőt várunk, akik:
• civil vagy katonai szakemberként, kutatóként, oktatóként az infokommunikáció és/vagy a híradás területén tevékenykednek;
• poszt-doktori, MSc, vagy PhD szintű képzettséggel vagy képzésben vesznek részt a vonatkozó szakmai területeken;
• támogatóként, szponzorként vagy legújabb termékeiket, fejlesztéseiket bemutató/kiállító személyként vagy szervezetként
vennének részt a rendezvényen.

