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ZAPISY DO PTI BEZ „WPISOWEGO"!!

Zgodnie z uchwalą ZG PTI podjętą na jego ostatnim
posiedzeniu wszyscy nowi członkowie Towarzystwa,
którzy zapiszą się do PTI w okresie od l czerwca 1998 r.
do końca tego roku są zwolnieni z konieczności zapłaty
wpisowego. Kwota wpisowego, wynosząca 40 złotych,
znacznie podwyższała koszty wstępne i mogła hamować
decyzję o wstąpieniu do Towarzystwa. Jest to inicjatywa
z okazji 50-lecia polskiej informatyki, kierowana przede
wszystkim do środowisk nauczycielskich i studentów.

Następna szansa dopiero za 50 lat, więc namawiamy do jak
najszybszej decyzji i czekamy!

VISUAL C++
Letnia Szkoła Programowania Wizualnego

Poznań 98

Trzecia edycja Letniej Szkoły Programowania Wizualnego,
organizowanej przez Oddział Wielkopolski PTI, poświęco-
na będzie metodom tworzenia oprogramowania za pomocą
systemu Yisual C++. Podczas wykładów i ćwiczeń labora-
toryjnych wykładowcy zaproszeni z Centre for Teaching
Computing, Dublin City University oraz pracownicy Insty-
tutu Informatyki Politechniki Poznańskiej przedstawią na-
stępujące zagadnienia:

* Podstawowe zasady przygotowania programów użytko-
wych dla środowiska MS Windows;

* Biblioteka klas MFC;

* Struktura programu generowanego przez system Visual
C++;

* Wyprowadzanie tekstu i grafiki;

* Konstruowanie i obsługa menu;

* Okna dialogowe i standardowe elementy sterujące;

* Przyciski narzędzi i linia statusu;

* Serializacja - zapamiętywanie i odtwarzanie danych z pli-
ków dyskowych;

* Aplikacje wielodokumentowe, biblioteki łączone dyna-
micznie.

Prowadzone równolegle laboratoria będą poświęcone przy-
gotowaniu własnych aplikacji zawierających elementy oma-
wiane na kolejnych wykładach. Zajęcia będą prowadzone
częściowo języku angielskim codziennie w godzinach od 9.00
do 17.00. Od uczestników oczekuje się znajomości podstaw
programowania obiektowego w języku C++.
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INAUGURACYJNE SPOTKANIE SEKCJI 10 PTI

Biuletyn z przyjemnością informuje, że w dniu 23 kwietnia w Po-
znaniu odbyło się inauguracyjne spotkanie członków Sekcji In-
żynierii Oprogramowania PTI. Posłuchaliśmy wystąpień:

* Prezesa Sekcji, Kol. Piotra Fuglewicza, pod tytułem Stoso-
wanie metod formalnych w praktyce - CASE study;

* Kol. Andrzeja Jaszkiewicza, pod tytułem Zarządzanie
przedsięwzięciami programistycznymi;

* Kol. Jurka Nawrockiego, który przedstawił program roz-
poczynającego się w roku akademickim 1998/99 w Insty-
tucie Informatyki Politechniki Poznańskiej Studium
Magisterskiego w zakresie inżynierii oprogramowania.

Był również czas na rozmowy mniej formalne przy kawie
i ciastkach, których fundatorem był propagator Sekcji i Sole-
nizant owego dnia, Kol. Jurek Nawrocki. Wszyscy bardzo
dobrze mu życzyliśmy.



POLSKIE TOWARZYSTWO
INFORMATYCZNE

ogłasza
XV Ogólnopolski Konkurs

na najlepsze prace magisterskie z informatyki

W konkursie mogą brać udział dyplomanci studiujący na
wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych
krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki, oraz
ci, którzy złożyli i obronili te prace w terminie określonym
przez regulamin studiów danej uczelni.

Zgłoszenia pracy dokonuje autor (autorzy) pracy, prze-
syłając pod adres:

POLSKIE TOWARZYSTWO
INFORMATYCZNE

Oddział Dolnośląski

ul. J. Pawła Włodkowica 8, p. 18,
50-072 Wrocław

tel. (0-71) 44-52-79

w terminie do dnia 10 października 1998 r. następujące do-
kumenty:

a) pracę dyplomową wraz z załącznikami niezbędnymi do do-
konania oceny (dyskietka z oprogramowaniem, zaświad-
czenie o wdrożeniu, kopia publikacji itp.),

b) wypełnioną przez autora (autorów) ankietę (formularze an-
kiet wysłano do dziekanatów i instytutów, dostępne są
także u organizatorów konkursu),

c) zaświadczenie z uczelni, że praca zgłoszona na konkurs
została obroniona jako praca magisterska w roku ogłosze-
nia konkursu, tj. w okresie od l października 1997 r. do
30 września 1998 r.

WYNIKI KONKURSU BĘDĄ OGŁOSZONE
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO KOŃCA 1998 r.

NAGRODY:

I nagroda l 300 zł
II nagroda l 000 zł
Ill nagroda 800 zł
trzy wyróżnienia po 600 zł

Komisja konkursowa może nie przyznać dowolnej z na-
gród bądź podzielić jedną nagrodę między kilka prac. Po za-
kończeniu konkursu przedłożone prace zostaną zwrócone
autorom.

Zapraszamy do
udziału w konkursie

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ PTI

2 Kongres Informatyki Polskiej
W dniu 9 czerwca w Warszawie utworzona została Rada Me-
dialna 2 Kongresu Informatyki Polskiej. W skład Rady weszli
dziennikarze z wiodących pism informatycznych oraz redakcji,
zajmujących się na bieżąco tematami informatycznymi. Celem
Rady jest wskazywanie zagadnień dotyczących informatyki
i jej upowszechniania, wartych szerokiej dyskusji. Rada będz-
ie ściśle współpracować z Komitetem Programowym Kongre-
su. Dotychczas nie istniało w Polsce forum umożliwiające
dziennikarzom zajmującym się problematyką informatyczną
regularną wymianę poglądów.

Skład Rady Medialnej 2 Kongresu Informatyki Polskiej:
Zbigniew Blewoński -PCKurier
Michał Bonarowski - Gazeta Bankowa
Andrzej Horodeński - MRK
Tomasz Kulisiewicz - Telelnfo
Marek Młynarski - TelekomFORUM
Andrzej J. Piotrowski - Rzecznik Prasowy 2 Kongresu
Tadeusz Rogowski - NetFORUM
Stanisław M. Stanuch - Gazeta Wyborcza
Lesław Wawrzonek - Informatyka
Tomasz Zieliński - CRN
Marek Zimnak - Chip/Vogel Yerlag
Zbigniew Zwierzchowski - Rzeczpospolita

Patronat prasowy nad Kongresem objęła „Informatyka".


