
Kedves Mazsolakedvelők! kiegészítések elérhetőségét. Illetve, akinek nincs megfelelő okostelefonja 
a QR olvasására, nyomtatásban is megadják a web címet. Az elektronikus Az augusztusi, néhol korábbi szőlőszemeket abba a kosárba gyűjtöttem, 
könyvként vásárolt példányok (nem mellékesen ez nyolc dollár helyett amelyikben olyan hírek kaptak helyet, melyek valamilyen hagyományos 
csak négy dollárba kerül) már alapból tartalmazzák a csatolt tartalmi (korábban akár papíralapú) szolgáltatás digitális másáról, változatáról, 
kiterjesztéseket.továbbfejlesztéséről szólnak. Így olvashatunk e-könyvekről, e-

névjegykártyákról, digitális fényképekről, digitális térképekről, Dátum: 2011. 08. 07.
hírességek beszkennelt leveleiről, de a számítógépek elsőszülötteiről és 
kinézetben már könyvekhez, mappákhoz hasonlító modern 
változataikról is.

Hasznos szemezgetést kívánok a nyár utolsó heteiben! Ha kép, akkor JPG? Nem feltétlenül! Cikkünkben áttekintjük a 
történelmi és ma használatos formátumokat, illetve az is kiderül, hogy Vitéz Veronika, rovatgazda
milyen jellegzetességeik vannak, és melyiket mire érdemes használni.
Dátum: 2011. 08. 08.

Melyikünk ne lenne kíváncsi Madonna 1997-es levelére, Audrey 
Névjegykártya, azaz Business-Card. Mindenki ismeri, és szinte Hepburn Kubricknak írott jegyzeteire vagy Micheal Jordan 
mindenkinek van saját is. Technológia és internet ide- vagy oda, ezek a bocsánatkérő tákolmányára?
kis papírdarabok még jó darabig velünk maradnak.

Dátum: 2011. 07. 04.
Dátum: 2011. 08. 09.

Könnyen lehet, hogy pár éven belül eltűnnek a konferenciákról a 
névjegykártyatartók, amelyek helyére a „pacsizós” adatcserét biztosító Dátum: 2011. 08. 10.
Pokenek kerülhetnek

Dátum: 2011. 08. 01.

Egy frissen fejlesztett e-papír technológia nemsokára olyan hordozók 
gyártását teszi majd lehetővé, amelyeknek nincs szükségük hátsó 

Dátum: 2011. 08. 01. megvilágításra, felületük mégis 260 alkalommal törölhető és újraírható.
Dátum: 2011. 08. 11.

Dátum: 2011. 08. 03.

A következő lehetőségnél forduljon jobbra! - mondja mostantól 
magyarul is a Google navigációs szolgáltatása.

Dátum: 2011. 08. 11.Nagy kampánnyal és nyomában a világlapok beszámolóival dobták 
versenybe a hibridkönyvet, a Melvillhause Publishing új tartalom-
formációját. A The New York Observer tudósítása szerint a találó 
kifejezés mögött az a koncepció áll, hogy a nyomtatott könyv 
impresszum adatai közelében, vagy egyszerűen a kötet utolsó oldalára 
benyomtatják a QR kódot, amely tartalmazza a könyvhöz készített web-

Formátum-kiskáté: digitális képek

Nézze meg hírességek kézírását!
A legkockább névjegykártyák – galéria

Poken - névjegykártya másként (videó)
Ezer százalékkal nőttek az ekönyv-eladások

Videón az elektronikus újrapapír

Mobiltelefonos alkalmazás a könyvek vonalkódjára

Világkiállítás e-könyvekből

Anyósülésen a Google

Hibrydbook: új e-könyves megoldás

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu
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http://techline.hu/gadgets/20110703_hiressegek_kezirasa.aspx
http://nonstopuzlet.hu/poken-a-nevjegykartya-jovoje-20110801.html
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=mobiltelefonos_alkalmazas_a_konyvek_vonalkodjara_kepekkel
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=vilagkiallitas_e-konyvekbol_world_e-book_fair
http://konyvkonnektor.hu/?p=963
http://pcworld.hu/formatum-kiskate-digitalis-kepek-20110808.html
http://techline.hu/gadgets/20110806_geek_kocka_nevjegyek.aspx
http://index.hu/tech/2011/08/10/ezer_szazalekkal_nottek_az_ekonyv-eladasok/
http://www.bitport.hu/megoldasok/i2r-ujrairhato-e-papir
http://www.fn.hu/tech/20110811/google/


Harminc év után lassan búcsúzhatunk a PC-től Meglepő koncepció notebookok

Hőség lesz a Google szerint is

170 oldalas Windows 7 könyv – most ingyen tölthető

Napra pontosan harminc évvel ezelőtt került a boltokba az akkor még Szeretjük az eszköz koncepciókat, hiszen a segítségükkel képet 
szinte megfizethetetlen IBM PC, amelyet az akkor még COCOM-listán kaphatunk arról, mi folyik éppen a dizájnerek műhelyeiben.
lévő magyarok rekordidő alatt lekoppintottak. Áttekintettük három Dátum: 2011. 08. 22.
évtized számítástechnikájának legfontosabb történéseit az XT-től az 
iPadig.

Dátum: 2011. 08. 12.
Minden különösebb felhajtás nélkül a Google Térképen megjelent az 
időjárás funkció is.

Dátum: 2011. 08. 22.
Bár elég sok ingyenes e-könyv érhető el a neten, a szakmai jellegű írások a 
legtöbb esetben fizetősek. Szerencsére nem mindig...

Dátum: 2011. 08. 16.
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http://www.origo.hu/techbazis/20110812-harminc-ev-utan-lassan-bucsuzhatunk-a-pctol.html
http://techline.hu/hirek/20110816_windows_7_ebook_ingyen.aspx
http://techline.hu/it_vilag/20110822_koncepcio_notebookok.aspx
http://www.fn.hu/tech/20110822/google_idojaras/

