
The economy likes to use international databases. I learned how to use, create and apply databases. I often create 
artificial intelligence programs. The key to quality control is the control and archiving of machine data by the EAN 
barcode. - System organizer - 

A gazdaság előszeretettel használ nemzetközi adatbázisokat. Megtanultam, hogyan kell használni, létrehozni 
és alkalmazni az adatbázisokat. Gyakran készítek mesterséges intelligencia programokat. A minőségellenőrzés 
kulcsa a gépi adatok EAN vonalkóddal történő ellenőrzése és archiválása. - Rendszerszervező - 

I am Technical designer. I learned to make a radio  transmission machine. It is a typical 2D hexagonal design, making 
it able to communicate across distances. There was a time when it didn|t work without data integration. I see the 
importance of this. I am studying the data protection church policy.  

Műszaki tervező vagyok. Megtanultam rádiós adógépet készíteni. Ez egy tipikus 2D hatszögletű kialakítás, így 
képes kommunikálni a távolságokon keresztül. Volt idő, amikor adatintegráció nélkül | működött. Látom 
ennek a fontosságát. Tanulmányozom az adatvédelmi egyházpolitikát. 

I often teach and organize important data:  on an industrial scale. Data coming in real time is important to protect 
human food life, but processing historical data is another human task. This year, I created food fruit factory data 
processing program. This  industry processing data interpreter helps many people in their work. 

Gyakran tanítok és rendszerzek fontos adatokat: ipari méretekben. A valós időben érkező adatok fontosak az 
emberi táplálékélet védelme érdekében, de a történelmi adatok feldolgozása egy másik emberi feladat. Ebben 
az évben létrehoztam az élelmiszergyümölcs-gyár adatfeldolgozó programját. Ez az iparági feldolgozó 
adatfeldolgozó sok ember munkáját segíti. 

I can detect content in big data: 

It is a programmed interpreter that creates graphs from other machines and numbers and text. It helps managers 
make good decisions. It takes a lot of time and a lot of learning. The winning method is to use all symbols at the right 
time. 

A big data tartalmát észlelem: 

Ez egy programozott tolmács, amely grafikonokat készít más gépekből, számokból és szövegekből. Segít a 
vezetőknek jó döntéseket hozni. Sok időt és sok tanulást igényel. A nyerő módszer az, hogy az összes 
szimbólumot a megfelelő időben használja. 

A lot of reading and sitting reduces physical flexibility, so I often go for sports in the mountains and swim in the 
water. I love writing book reviews and taking photos of the book and the author:   

A sok olvasás és ülés csökkenti a fizikai rugalmasságot, ezért gyakran sportolok a hegyekben és úszom a 
vízben. Szeretek könyvismertetőket írni, és fényképeket készíteni a könyvről és a szerzőről:   

My desire is to bring a programmer|s exam business to the present. 

It is necessary to know the rags and recognize important words in the text. To do this I need a program written by 
me. It|s done, it|s just a matter of students coming to study. 

Az a vágyam, hogy egy programozó|s vizsgaüzletet hozzak a jelenbe. 

Meg kell ismerni a ragokat és fel kell ismerni a szöveg fontos szavait. Ehhez szükségem van egy általam írt 
programra. Ez | kész, ez csak | csak arról szól, hogy diákok jönnek tanulni. 

https://margitszigetijoga.hu/interviewquestionsandanswers.html 


