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Beköszönő
A Komárom - Esztergom megyei könyvtárosok új köntösbe öltözött online folyóiratában útnak indítjuk az
"IT mazsolák" rovatot, amelyben interaktív módon színes, havi információtechnológiai híreket kap internetes
forrásokból az olvasó. Igyekszünk a hónap legérdekesebb, közérdekű és közérthető cikkeit összegyűjteni a
legkülönbözőbb informatikai, számítástechnikai, könyvtári témakörökből, s így hasznára válni az informatikus
könyvtárosoknak, könyvtárosoknak, számítógép-használóknak, témák iránt érdeklődőknek.
Minden olvasót arra buzdítunk, hogy ha érdekes, kollégákat is érintő, könyvtári informatikával,
információtechnológiával, számítástechnikával kapcsolatos újdonságokat talál, ossza meg velünk, s építsük közösen a
(WIK)IT mazsolákat! Minden hónap 20-ig várjuk az ajánlott cikkeket a vitez.veronika@jamk.hu címre.
Addig is hasznos mazsolázást kíván:Vitéz Veronika rovatgazda
1. Letölthető a Firefox 4 beta 9.
Februárra várható a Firefox 4. Addig is letölthető a
kilencedik béta változat.
Forrás:
http://techline.hu/hirek/20110115_ff4_beta_9.aspx
#rss ---techline.hu
Dátum: 2011. 01. 15.

helyet! Ennek ma már semmi akadálya, böngészőket,
üzleti programokat, játékok tucatjait futtathatjuk
azok telepítése nélkül.
Forrás:
http://techline.hu/kiprobaltuk/20110112_spoon.asp
x#rss ---techline.hu
Dátum: 2011. 01. 13.

2. Mi lassítja le valójában a Windowst?
Kérdések, válaszok és tanácsok házirendszerünk
karbantartására, gyorsítására.
Forrás:
http://techline.hu/tudastar/20110112_mitol_lassu_
a_gepem.aspx#rss ---techline.hu
Dátum: 2011. 01. 13.

4. A legjobb helyek a weben, hogy választ kapj
kérdéseidre
Az internet világában lassan megszokottá válik, hogy
szinte nincs olyan kérdés vagy téma, amire és amiben
ne kaphatnánk választ a hálóról. Nem árt azonban
tudni, hogy hol keressük a válaszokat.
Forrás:
http://techline.hu/it_vilag/20110110_qanda_kerdes
ek_valaszok.aspx#rss ---techline.hu
Dátum: 2011. 01. 11.

3. Használja a legjobb programokat telepítés
nélkül!
Milyen jó is lenne úgy kipróbálni, futtatni
programokat, hogy azok ne a gépünkön foglalnák a
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5. Digitalizálni kell a kulturális örökséget
Az uniós tagállamoknak valamennyi köztulajdonban
álló mesterművet 2016-ig az Europeana kulturális
portál rendelkezésére kellene bocsátaniuk indítványozza az a jelentés, amelyet egy szakértői
csoport készített az Európai Bizottság megbízásából.
Forrás:
http://www.kreativ.hu/cikk/digitalizalni_kell_a_kult
uralis_orokseget ---www.kreativ.hu
Dátum: 2011. 01. 10.
6. Találjuk meg a könyveket a könyvtárban a
kiterjesztett valóság segítségével!
Egy 2003-mas demo verzió. (Tud valaki újabb
fejlesztésről?)
Forrás:
http://www.youtube.com/watch?v=52wOclbqiBE --www.youtube.com
7. Közösségi oldal indult színházkedvelőknek
A Színházkolónia kiváló fóruma lehet a színházba
járók véleménycseréjének, ajánlóinak, amik
hozzásegíthetnek egy-egy színdarab kiválasztásához.
Forrás:
http://www.mmonline.hu/cikk/kozossegi_oldal_ind
ult_szinhazkedveloknek ---mmonline.hu
Dátum: 2011. 01. 14.
8. Nő a közösségi hálók munkaerő-piaci szerepe
A közösségi hálók egyre nagyobb szerepet játszanak
az álláskeresésben.
Forrás:
http://www.mfor.hu/cikkek/No_a_kozossegi_halok
_munkaero_piaci_szerepe.html
Dátum: 2011. 01. 18.
9. 200 oldalas könyv szkennelése 15 perc alatt -digitális könyvfaló
Az Ion Audio cég olyan új eszközt fejlesztett, mely
15 perc alatt képes digitalizálni egy 200 oldalas
könyvet.

Forrás: http://hirek.prim.hu/cikk/80435/ --hirek.prim.hu
Dátum: 2011. 01. 15.
10. Könyv lesz a Google szkennelményeiből
A Google megvásárolta az eBook Technologies-t
Forrás: http://hirek.prim.hu/cikk/80432/ --hirek.prim.hu
Dátum: 2011. 01. 15.
11. Töltsön le mindent új PC-jére néhány
kattintással!
Ne zsúfolja tele PC-jét mindenféle segéddel és
varázslóval, segítünk kiválasztani azokat az ingyenes
szoftvereket, amelyekre valóban szüksége lesz!
Forrás:
http://www.origo.hu/techbazis/szamitogep/201012
23-toltson-le-mindent-uj-pcjere-nehanykattintassal.html ---www.origo.hu/techbazis
Dátum: 2010. 12. 23.
12. A médialejátszás jövője
Alaposan megváltoztak a médialejátszókkal
kapcsolatos igények. A felhasználók elfordultak a
nehezen kezelhető lemezes médiumoktól, mivel egy
nagyobb váltásnak nézünk elébe. A kulcsszó ismét
nem más, mint az Internet.
Forrás: http://pcworld.hu/a-medialejatszas-jovoje20110112.html ---pcworld.hu
Dátum: 2011. 01. 12.
13. Google Earth és Street View rejtélyek
nyomában
Nem kellenek ide sajtófotósok vagy paparazzók, a
puszta véletlen folytán jó helyen és jó időben
születhetnek rejtélyes, időnként nehezen megfejthető
felvételek.
Forrás: http://pcworld.hu/google-earth-es-streetview-rejtelyek-nyomaban-20110120.html --pcworld.hu
Dátum: 2011. 01. 20.
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14. Tinédzserkorba lépett a Wikipédia
Tíz évvel ezelőtt egy "helló világ" üzenettel elindult a
Wikipédia, amelyet igazából csak piszkozat-gyártásra
akartak használni.
Forrás: http://nonstopuzlet.hu/tinedzser-korbalepett-a-wikipedia-20110116.html ---nonstopuzlet.hu
Dátum: 2011. 01. 16.

16. 0, 9 másodpercenként egy új vírus születik
2010-ben megduplázódott a kártevők száma,
amelyek közül egyre több a közösségi oldalakra
specializálódik.
Forrás: http://nonstopuzlet.hu/09masodpercenkent-egy-uj-virus-szuletik20110120.html ---nonstopuzlet.hu
Dátum: 2011. 01. 20.

15. Megjelent a Drupal-7
Elérhető az EU elnökségi honlapot is működtető
ingyenes Drupal rendszer új főverziója.
Forrás: http://nonstopuzlet.hu/megjelent-a-drupal7--20110111.html ---nonstopuzlet.hu
Dátum: 2011. 01. 11.

17. NIIF desktop konferencia szolgáltatás
"Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy - tagintézményei számára - az
NIIF
Intézet elindította desktop videokonferencia szolgáltatását, amely
remélhetőleg rugalmasan és egyszerűen fogja támogatni a kutatás, az
oktatás és a közgyűjtemények napi munkáját." (idézet Kovács András
leveléből)
Forrás: https://vvc.niif.hu/node/111 ---hírként olvashattunk róla a
KATALIST levelezőlistán
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