
 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Webalkalmazások 
Fejlesztése Szakosztálya az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola kiemelkedő 
támogatásával 2004-ben megrendezi a Második Magyarországi PHP 
Konferenciát. Az előző évi rendezvény sikerei és a látogatók észrevételei 
alapján idén tovább gazdagítjuk a szakmai tartalmat, még több lehetőséget 
adva a látogatóknak, hogy megtalálják az őket valóban érdeklő újdonságokat, 
ötleteket. A konferencia napját érdemes bejegyezni a határidőnaplóba!  

Helyszín 
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola - 1146, Budapest, Cházár A. u. 10. 

Időpont 
2004. március 27., szombat 

A konferencia helyszínén fogadható résztvevők száma korlátozott, ezért bár 
ingyenes a rendezvény, a részvételhez regisztráció szükséges.  

Kiket várunk a konferenciára? 

o informatikai cégek döntéshozóit, akik szeretnének tájékozódni a PHP 
által nyújtott lehetőségekről, előnyökről  

o programozókat, akik az internetes alkalmazásfejlesztés területére 
szeretnének lépni, de nem tudják merre induljanak el  

o PHP-ben fejlesztőket, akik új technológiákat szeretnének megismerni 
o tanárokat, akik szeretnék naprakész webes fejlesztési ismeretekre 

megtanítani diákjaikat 
o tanulókat, akik örülnének egy kis segítségnek az induláshoz 
o a PHP levelezőlista tagjait, akik szeretnék a valóságban is (IRL) 

megismerni azokat, akiktől naponta jobbnál jobb tippeket kapnak  
o akik szeretnének valamit tenni a PHP magyarországi elterjesztéséért 
o akik szeretnének találkozni a PHP kézikönyv magyar fordítóival 
o akik szeretnének bekapcsolódni a magyar PHPs vérkeringésbe 

Mi a PHP? 

A PHP az egyik legelterjedtebb webes programozási nyelv, ami mára általános 
célú nyelvvé nőtte ki magát. Ingyenessége és széleskörű elérhetősége 
biztosítja a továbbra is folyamatosan növekvő felhasználói bázist számára. A 
nyelv Magyarországon is egyre népszerűbb a részben magyar 
dokumentációnak, magyar könyveknek, levelezési listáknak és tanfolyamoknak 
köszönhetően. A PHP gyorsan tanulható, de a tapasztalt programozók számára 
is hatékony eszközöket nyújt, ezért érdemes vele megismerkedni. További 
információk a PHP kézikönyvben. 



 
 

Idő Programpont 

8:30 10:00 Regisztráció 

10:00 10:05 Megnyitó 

10:05 11:05 
Heilig Szabolcs, Hojtsy Gábor, Illés Szabolcs, Palócz István 

CMS Maraton 

11:05 11:30 

Bóna László Márton 
Objektum-orientált 

programozás a 
gyakorlatban 

11:30 11:50 

Kolman 
Nándor 
A PHP 5 

újdonságai 
Ercsey Balázs 

Zenetár a 
webszerverünkön, avagy 

XML használata a PHP 5-ben 

 

11:50 12:05 Szünet 

12:05 12:45 
Mocsnik 
Norbert 
PEAR 

Horváth Zoltán 
Fejlesztés PHP-Nuke 

rendszerre 

Kovács Zsolt 
Segítség! Felnőttem! 

12:45 13:25 

Bártházi 
András 

Így készült a 
Weblabor 

Károly György Tamás 
PHP és Perl - két dudás egy 

csárdában 
 

13:25 14:55 Szünet, közösségek találkozói 

14:55 15:35 
Nováki Szilárd 

A Gomba for PHP fejlesztési 
környezet 

Mocsnik Norbert 
PEAR a gyakorlatban 

(1) 

15:35 16:00 

Papp Győző 
PHP 

Chemotox Szalai Ferenc Attila 
PHP a grid technológiában 

dr. Baranyai László 
Web-szabványok 

hazai alkalmazásának 
statisztikai elemzése 

16:00 16:40 

Kolman 
Nándor 

Általános 
űrlapkezelés 

Forstner Bertalan 
Elterjedt technológiákra 

épülő hatékony 
webfejlesztő keretrendszer 

és kódgenerátor 

Mocsnik Norbert 
PEAR a gyakorlatban 

(2) 

16:40 16:55 Szünet 

16:55 17:25 Fórum (a hallgatók kérdéseket tehetnek fel) 

17:25 18:00 Eredményhirdetés, ajándéksorsolás, zárás 

A változtatás jogát fenntartjuk.  


