
Kedves Olvasó!

A KemLib e havi számában két cikket is olvashatnak. Elsőként a már megszokott aktualitások következnek röviden, amelyek 
ezúttal a Google köré csoportosulnak. Hogyan működik a Google hirdetési rendszere? Mi lesz az iGoogle-lel? Milyen 
lehetőségeink vannak képkeresésre? Mit tud az új Google térkép, s hasonlókról értesülhetünk. Megint széles a választék, 
tükrözve a Google és az ősz színességét. Második  cikkünkben különféle érdekes hírekre illetve online tartalmakra hívjuk fel 
a figyelmüket. Címszavakban röviden: Hamuból gyémánt - emlékmű gyanánt. Where is George? - Bankjegykövető játék 
Amerikában; Candy Chang művésznő előadása a TED-en egy nagyszabású projektről, amelynek címe: Mielőtt meghalok, 
szeretnék ... És végül szintén egy feliratozott előadás a TED-ről Becci Manson fotográfustól Retusált életek címmel.  
Kellemes böngészést kíván a rovatgazda:                                                                                                         
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Nevünkkel, képünkkel, ajánlásunkkal hirdetne 
a Google

A Google pénteken frissítette általános szerződési 
feltételeit, a változások novemberi életbe lépése 
után a megosztott ajánlások a vállalat által 
megjelenített hirdetésekben is szerepelhetnek. 

Forrás:  A teljes cikk a fenti képre www.itcafe.hu
kattintva megnyitható.

Itt kérheti, hogy a Google ne használja fel 
hirdetésekben a nevét és arcát
Megváltoztatta felhasználási feltételeit a Google. Az 
új szabályzat értelmében az eddigieknél többféle 
módon, például hirdetésekben is felhasználhatják 
adatainkat, fotónkat és tevékenységi infor-
mációinkat. Ha valakinek ez nem tetszik, kérhet 
felmentést. Forrás:
http://hvg.hu/tudomany/20131015_google_hirdetesek_kiszallas

Megszűnik a Google egyik népszerű szolgáltatása

Az iGoogle az egyik legnépszerűbb kezdőlapos 
megoldás volt, milliók használták. November 1-jén 
megszűnik.

Forrás:    A teljes cikk a képre kattintva www.hvg.hu 
megnyitható.
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http://itcafe.hu/hir/google_hirdetes_fenykep_nev_plus_social_ad.html
http://hvg.hu/tudomany/20131014_megszunik_az_igoogle
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Így tehet fordított Google képkeresést a 
böngészőjébe
A Google nem olyan régen egészítette ki böngészőjét 
a Google Image Search opcióval, és ebből a Firefox-
h a s z n á l ó k n a k  s e m  k e l l  k i m a r a d n i u k .

Forrás:      Teljes cikk a  jobb oldali képre www.hvg.hu 
kattintva.

Okosabb lett a Google térképe
A Google Térkép május óta elérhető új, még nem 
végleges felületén új funkció érhető el csütörtök óta.
Forrás:        Teljes cikk a bal oldali www.origo.hu
képre kattintva.

A híreket szerkesztette: Vitéz Veronika
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Érdekességek a világhálóról

Where is George? Hol van George?
  www.wheresgeorge.com

Ez a George nem egy személy, hanem a George 
Washington képmásával illusztrált egydolláros bankó. 
1998 óta ezrek szenvedélyévé vált ez az amerikai 
internetes játék, amint e webhely segítségével nyomon 
követhetik a forgalomban lévő bankjegyek útját. A 
játék lényege, hogy a résztvevő beírja a nála lévő 
„zöldhasú” sorszámát a saját irányítószámával együtt, 
és ezzel megadja a bankjegy pillanatnyi földrajzi 
helyét. Ezután feljegyzi, vagy rápecsételi a bankjegyre 
a WHERESGEORGE.COM fel iratot,  majd  
elköltheti a pénzt. Aki hozzájut egy ilyen módon 
megjelölt pénzhez, az a kíváncsiságtól vezérelve 
valószínűleg felkeresi a megadott internetcímet. Ott 
ellenőrizheti, honnan jutott el hozzá az a bankó, és ő 
maga is hozzáteheti az aktuális tartózkodási helyet a 
saját irányítószámával. Úgy tűnik, a bankjegykövető 

játék 15 év elteltével is töretlen népszerűségnek 
örvend. Az egydollárosok megismerhető története 
olykor hétköznapi, máskor meg izgalmas, sőt, 
rejtélyes. A lepecsételt bankjegyek közül a rekorder az, 
amelyet 2002. március 15-én jegyeztek be az ohioi 
Daytonban. Két hónap múlva 360 km-rel távolabb 
bukkant fel a Kentucky-beli Scottsville-ben, Újabb egy 
hónappal később pedig gyors egymásutánban kétszer 
is előkerült Tennessee-ben. Ezután fél évre eltűnt, 
majd hétszer jegyezték fel Texasban, mielőtt Utahban, 
Pangatichban bukkant volna újra fel. Utoljára 2005. 
március 26-án látták a michigani Rodgardban, 
kibocsátása után alig három évvel. 6700 kilométert 
utazott e három év alatt.

http://hvg.hu/tudomany/20131013_Igy_tehet_forditott_Google_kepkeresest_a
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20131010-okosabb-lett-a-google-terkepe.html
http://www.wheresgeorge.com
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Hamuból drágakő - www.lifegem.com

Egy illinois-i székhelyű cég azzal vált híressé, hogy elhunyt 
emberek hamvait vagy haját 25 000 dollárért másfél karátos 
gyémánttá alakítja. Választani lehet különféle színekből és 
formákból a honlap kínálata alapján. Különös módja a 
szeretett személy spiritualizálásának, ha drágakő készül 
hamvaiból. Mindezidáig több mint 4000 ember készíttetett 
magának ilyen drágakövet. Persze nem is olyan elképesztő 
ötlet, ha figyelembe vesszük, hogy az emberi test 20 %-a 
szénből áll, és a gyémánt is szénszármazék. Egyébként 
1953-ban sikerült először svéd tudósoknak szintetikus 
gyémántot előállítani.

Candy Chang: Mielőtt meghalok ...

New Orleans-i lakhelye környékén, Candy Chang 
művésznő egy sajátos ötlet megvalósításába kezdett 
barátaival négy évvel ezelőtt. Egy elhagyatott ház falát 
óriási táblának változtatva, felírtak egy befejezetlen 
mondatot üres sorokkal: " Before I die I want to…/ Mielőtt 
meghalok, szeretnék …”  És az alkalmi üzenőfal hamarosan 
megtelt a legkülönfélébb folytatásokkal. A környékbeliek 
meglepő és megrendítő, helyenként vicces válaszai egy 
spontán közvélemény-kutatás váratlan eredményét hozták 
– remények és hiányok visszatükröződését az egyre bővülő 
mintából. A kis utcai ötletből hamarosan óriási projekt vált, 
amely áttörte az országhatárokat is - köszönhetően az 
internetnek és különösen a közösségi médiának. A nagy 
érdeklődés hatására közzétették a válaszokat a világhálón, 
ahol szintén megnyílt a véleményadás lehetősége. 
http://beforeidie.cc/site/blog/category/responses/  
Érdekes és tanulságos áttekinteni, hogy a világ különböző 
pontján élő emberek mire vágynak? Milyen álmokat 
dédelgetnek, milyen terveket szőnek? Mit szeretnének 
jóvátenni életük baklövéseiből? Ajánlom  figyelmükbe 
Candy Chang TED-en elhangzott előadását erről. A videó 
magyar szinkronfelirattal is olvasható, és ugyanitt 
megtaláljuk interaktív transcriptben a szöveges átiratot is. 
:http://www.ted.com/talks/candy_chang_before_i_die_i_want_to.html   

Becci Manson: Retusált életek

Becci Manson egy fotóretusőr, aki  egy 
divatlapnak dolgozott az Egyesült 
Államokban. A 2011. évi japán cunamit 
követően elutazott Ofunato városába más önkéntesekkel, 
ahol törmeléket gyűjtöttek a csatornákból, tisztították a 
házakat, hogy előkészítsék a tönkrement hajlékokat az 
újjáépítésre. A hordalékok között gyakran akadtak fotókra, 
fotóalbumok darabjaira és memóriakártyákra is. Ezeket is 
összegyűjtötték, majd elkezdték fertőtleníteni, tisztítani, 
hogy később használhatóvá tegyék. Ahogyan egyre gyűltek 
az anyagok, egyre több segítő kézre volt szükség. 
Képszerkesztéshez értő önkéntesekhez fordultak a 
közösségi portálokon keresztül.  Hiszen sok felvétel vagy 
kártya komolyan károsodott. A digitalizált képeket 
feltöltötték egy szerverre, és a világ valamelyik pontján 
letöltve elkészült a fotó javítása. A tisztítás és fertőtlenítés 
után szkenneltek, retusáltak, olykor rajzolást is bevetve 
korrigáltak. Az elkészült fotókat a Facebookon is 
közzétették. Tették mindezt azért, hogy aki felismeri, 
hozzájuthasson életének elvesztett tárgyi emlékeihez. 
Hiszen a szökőár könyörtelenül romba döntötte ezrek 
házát és addigi életét, elvette tőlük szeretteiket, személyes 
tárgyaikat.  Az online közzétételt követően sokan 
jelentkeztek a képekért. Mindeközben Manson és társai, 
valamint a Facebook nyilvánossága előtt különleges emberi 
történetek bontakoztak ki. 

Végül több mint 500 
ember vett részt ebben a 
munkában.  90 család 
t ö b b  s z á z  k é p é t 
m e n t e t t é k  m e g  é s 
állították tökéletesen 
h e l y r e .   A j á n l o m 

figyelmükbe Becci Manson előadását a TED-ről. A videó 
magyar szinkronfelirattal is olvasható, és ugyanitt 
megtaláljuk interaktív transcriptben a szöveges átiratot is. 
http://www.ted.com/talks/lang/hu/becci_manson_re_touching_lives_through_photos.html

Szilassi Andrea
József  Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya
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