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Könyves András
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Könyves András (Kecskemét, 1980. május 21.) magyar fejlesztő.

A Szikrai Borászati Kft. és Szobi Italgyártó Kft. rendszerszervező
mérnöke és programozója. Megtisztelő feladatai közé tartozik a
helyben alkalmazott ipari technológia rendszerekből származó
adatok emberi léptékben mérhető és grafikonon is megjeleníthető
adat összesítése és megjelenítése. A Szöglet(e)4.0 névre hallgató
szoftvert erősen PHP,SQL és bash alapon működik, mellyel az
ellenőrzési és folyamatirányítási feladatokat tudjuk hatékonyságra
ösztönzően megtámogatni, kiegészítve a törvényi megfelelőségi
ellenőrzési pontok napi grafikonra rajzolt tételeivel.

Könyves András életének kimagasló és eredményben gazdag
feladata volt az Üvegkapu 4.0 névre hallgató összetett szoftver
elkészítése.  A projekt alapja egy határvédelmi szoftver igénye
volt. A 2020 év kezdetével alkalmazott, az ipari területet (és/vagy határt) őrzők őrhelyre való visszatérését -
érintés nélküli - adatbázisba rögzítő, és rendőrségi riasztással is kiegészített innovációs fejlesztést takar.

Ezen törekvést az alkotmányvédelmi hivatal is figyelemmel kíséri, mely kiegészítése az 2020-as évben az
MSZKSZ rendszeréhez tartozó Informatikai Eszköz Nyilvántartó rendszer fejlesztése, melynek alapja a
gyártási azonosító kiolvasása, az aktív tartományban lévő eszközökre vonatkoztatva, powershell és ssh
technológia használatával.

András vállalkozóként oktatással, irodai informatikai rendszerek építésével és karbantartásával foglalkozik,
újabban vidéki nyaralók biztonságtechnikai rendszerek kiépítésének fejlesztésében gondolkodik, melyeket
nyertes pályázatokkal erősít meg.  Rövidfilm készítésre is alkalmas tárháza van, melyhez Adobe Premier
Pro, esetenként Adobe After Effects szoftvereket használ. Családi vállalkozásként építi a Margitszigeti
Jóga projektet, ahol oktatói, menedzseri, toborzási (marketing), szerkesztői feladatokat lát el.

Az informatika világában a rendszergazdai feladatok oktatását vállalta Pécsen, 2006 és 2010 közötti
években. - Ez a tevékenység állt a legközelebb a szívéhez. - Az említett időszakban szakmunkásokat,
munkanélkülieket, rendőröket oktatott számítógéppel végezhető feladatok elvégzésére, többek között az
Európai Unió által támogatott honlap készítési tanfolyamot is Ő vezette.

Pécsen a rendszergazdai tanfolyam keretén belül laboratóriumi körülmények között oktatta az IP forgalom
vizsgálatát HP procurve switchek segítségével. Szintén itt WIFI wps, wpa és wep forgalom törésének
lehetséges módszereit fedte fel, továbbá egy már lehallgatható forgalom MSN, SKYPE és E-MAIL
tartalmának valós időben történő monitorozását mutatta be, hivatásos rendőrtiszteknek.

Laboratóriumi körülmények között oktatott rendőrtiszteket a digitális rendőrségi bűnfelderítő
tanfolyamon - Máté István Zsolt (https://adoc.pub/mate-istvan-zsolt-a-digitalis-bnfelderites-gyakorlata-avag
y-.html) jóvoltából - , az akkori számítógépek operációs rendszereinek "érintetlen" felnyitására, naplók
kinyerésére, adatok másolására, lehallgatási módszerekre, digitális információ szerzésére, távoli IP alapú
lokalizációra.
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2002 óta projekt jelleggel szolgálja a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők közösségét. Többek között:
Ételosztó és prédikáló tevékenységet segítő tagi nyilvántartó rendszerrel, média felületeinek fejlesztésével,
RSS alapú sajtófigyelő programmal és helyszíni biztosítással. Teológiai diplomamunkája👏 mára, doktori
szintre érett, melynek megvédését követően Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola (https://www.bhf.hu/)
fogja átnyújtani a keleti filozófiákról szóló diplomáját.

Beszélt nyelvek: Német, Angol, Szanszkrit, C, PHP, SQL, HTML, CSS, JS, ajax, google amp

Vízilabdás élsportolói múltja okán a csapatmunkában bízik, és törekszik a közös irány megtartásában. Az
elmúlt 20 évben szerzett tapasztalatok által, az általános informatikai problémák megoldása viszonylag
gyorsan megy, ezért András olyan kreatív oktatási és ipari feladatokkal szeret foglalkozni, melyek a
társadalom számára maradandó és látványos tartós eredményt hoznak.
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