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 Kedves Klikkelők! 

Örömmel jelenthetem be, hogy március hónapban egy éves lett a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár mindmáig országosan egyedülálló androidos 
könyvtári katalógus-alkalmazása. Éppen ezért arra gondoltam, hogy ebben a 
számban megnézzük mi a helyzet most, egy évvel az applikációnk megjelenése 

után az okostelefonok, tabletek, az Android és más oprendszerek világában. Mindemellett a JAMK ADI 
app ismertetője és a 2013-mas androidos világ hírei újra olvashatók akkori lapszámunkban ITT: 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2013_03/kemlib_2013_03.pdf                                    Vitéz Veronika, rovatgazda 

 

Egy éves a JAMK ADI! − … és egyéb 

mobil érdekességek  

Vitéz Veronika  

Megújult az Instagram Android appja  
Átkozmetikázták az Instagram Android 
alkalmazását. A legújabb verzió gyorsabb lett, 
valamint az Android eszközök szélesebb 
választékához optimalizálták. Forrás: 

http://hirek.prim.hu/cikk/2014/03/12/megujult_az_instagram_android_appja 

 

Okosórás Android érkezik Jó érzékkel mozdul 
a piaci igényekre a Google, az Android ernyője 
alatt egyesítené a hordható okoseszközök 
szélsőségesen töredezett piacát. A fejlesztők és a 
felhasználók is erre várhattak, de miért nem 
mozdulnak a versenytársak? Forrás: 

http://www.hwsw.hu/hirek/51926/google-okosora-nexus-pebble-gear-fejlesztes-sdk.html 

 

1,6 millió forintos szuper tablettel sokkolnak 
A Panasonic egy egészen elképesztő méretű és 
tudású új tablettel jelent meg a piacon. Forrás: 

http://www.technet.hu/notebook/20140312/16_millio_forintos_szuper_tablettel_sokkolnak/ 

 

 

 
Az igazán lustáknak még fogniuk sem kell! A 
táblagépekhez tervezett tartószerkezet könnyű, 
bárhova magunkkal vihetjük, és még a kisebb 
laptopokkal is megbírkózik. Egy újabb magyar 
miniprojekt a Kickstarteren. Forrás: 

 http://itcafe.hu/hir/laptape_magyar_projekt_a_kickstarteren.html 
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Késhet a Sony Xperia Z2 csúcsmobil Egyes 
források szerint a japán gyártó vadonatúj 
felsőkategóriás okostelefonja a vártnál némileg 
később debütál majd a piacon. Forrás: 

http://www.technet.hu/hir/20140313/keshet_a_sony_xperia_z2_csucsmobil/ 

 

iPhone Air: kiváló videón az új csúcsmobil 
Még jó néhány hónap hátra van az új iPhone 
bejelentéséig, mindenesetre most itt egy remek 
koncepció, mely akár könnyen valósággá is 
válhat. Forrás: 

 http://www.technet.hu/hir/20140312/iphone_air_kivalo_videon_az_uj_csucsmobil/ 

 

Minden kiderült A HTC Csúcsmodelljéről 
A HTC nagy erőkkel készül a 2014-es One 
modelljének bemutatójára és látszólag e közben 
képtelen titokban tartani a készülékkel 
összefüggő különböző információkat. Napok óta 
érkeznek a részletek a The All New HTC One 
névre keresztelt csúcsmodellről, amit a gyártó 
március végén fog bemutatni Londonban. Forrás: 

http://bitport.hu/minden-kiderult-a-htc-csucsmodelljerol 

 

Nyakunkon a harmadik platform, és mindent 
megváltoztat! Ebben az évben a teljes IT-piaci 
növekedés több mint a 60 százaléka az 
okostelefonok és a táblagépek egyelőre 
megállíthatatlan terjedésének lesz köszönhető. 
Forrás:  

http://bitport.hu/mar-a-harmadik-platform-diktalja-az-it-piac-novekedeset 

 

Mi értelme a hajlított mobilnak? Tényleg 
gyógyítja hátlapját a hajlított kijelzős LG Flex? 
A dél-koreai gyártó a legjobbat akarta kihozni a 
mobilból, és ez sikerült is nekik. A legjobban 
mégis az akkumulátora nyűgözött le, amely 
három-négy napig is bírja egyetlen töltéssel. 
Mikor látott ilyet utoljára okostelefonban? A 
hajlított kijelző értelmét viszont nem látjuk 
tisztán. Forrás: 

http://index.hu/tech/cellanaplo/2014/03/13/mi_ertelme_a_hajlitott_mobilnak/ 

 

Ennyibe kerül majd egy Ubuntu okostelefon 
Mivel az Android nem úgy lett tervezve, hogy 
PC-kre is alkalmas legyen, ezért az alapos 
tervezésnek és az új iránti igénynek 
köszönhetően nagy jövőt remélnek az 
Ubuntunak, ami lassan bármilyen elektronikai 
eszközön elérhető lesz, ha így folytatódik. A 
tervek szerint az első Ubuntu telefonok ősszel 
mutatkoznak be, többek közt a Meizu és a BQ 
márkajelzéseivel. Forrás: 

http://pcworld.hu/mobil/ennyibe-kerul-majd-egy-ubuntu-okostelefon.html 

 


