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Bevezető
________________
Sziasztok ! Ezt a könyvet egy idős ember írta aki az ipari automatizálásban
szakember. Ez a szakember szerver szobákban a padló alatt kábelezett, nagy
teljesítményű mainframe szervereken oldott meg technikai problémákat. A
szerző 7 évet volt külföldön különböző pozíciókban és vállalatoknál.
A szerző megfigyelte, hogy különböző ipari és projekt megoldások, fogások,
technikák többszörösen kifizetődnek a szokványos megszokott metódusoknál.
Ezek a technikák és megoldások mind otthon, mind vállalatnál vagy egy
nemzetközi projektnél is használhatóak. Ezek a technikák, megoldások
kiemelkedően sikeresek olyan feladatoknál, amikor az időn és pontosságon kívül
a hibatűrést és a megfelelő tervet is kézben kell tartani.

A könyv 29 fejezetből áll és célja, hogy egy olyan, könnyen alkalmazható
eszköztárat nyújtson, amely könnyen megérthető és gyorsan, gyakorlatiasan
alkalmazható nagy mennyiségű feladat megoldására. A könyv széles körű
alkalmazhatósága gyakorlati esetek, nemzetközi projektek és témakörükben
elismert szerzők alapján lett írva. A könyv olyan területeket ölel át mint például
menedzsment vagy kiber-földrajz.

Legfőképpen, az a fontos, hogy a könyv egy olyan,
gyakorlatban is alkalmazható, gyorsan és könnyen alkalmazható
szabályokat írjon le amelyek egyértelmű inerciát (tájokozódást),
és biztos alapot biztosítsanak a mindennapi elvárásokhoz.
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Vagy akár így is mondhatjuk, ha valaki komoly akar valamit venni, akkor
fontos, hogy komolyan vegye is azt.

Az olvasónak ugyancsak fontos észben tartani, hogy mind magunkkal mind
környzetünkel békében lenni és offenzív területekről eltávolodni fontos és bölcs
dolog.
A könyv szerzője ugyancsak megemlíti a homeopátiás gyógyulási módot és
energia befogadását olyan időkben amikor gravitációd és hitelességed megőrzése
ugyancsak fontos dolog. A könyv szerzője ugyancsak reméli, hogy az olvasó
profitálni fog a könyvből és több sikert hoz az olvasónak !
„Az Iszlám, a törvény és a rádiós fegyverek áldozatainak tiszteletére amiért
kihúzott a férgek völgyéből”
Papp Zoltán (Szerző)
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Ezt a dokumentumot szerzői jogok védik. ® 2008-2015. Minden jog fenntartva.
© Papp Zoltán szerző.
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