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Kedves Olvasók! 

2015-ben sem maradhatunk le az IT világ újdonságairól, érdekességeiről, így idén is folytatjuk KLIKK 
rovatunkat. Merre tart az IT világ? Az első számba igyekeztem olyan cikkeket válogatni, melyek a jövő 
évet vagy a jövőt vetítik előre. Így esik szó a figyelemre méltó 2015-ös IT trendekről, okos karkötőkről, a 
Google Glass fejlesztéseiről, valamint az egész világot átfogó internet elérésről is.  

Hasznos böngészést és boldog új évet kívánok 

Vitéz Veronika, rovatgazda 

                                                                                                                          

Merre tart az IT világ? 

Vitéz Veronika  

HÉT IT TREND, AMELYRE ÉRDEMES 
ODAFIGYELNI 2015-BEN 

Mire érdemes ügyelni az idén az informatikai 
trendek területén? Várhatóan még nagyobb lesz a 
big data, előretör a dolgok internete és elterjedő-
ben lesz a biometrikus azonosítás. Forrás: 

www.piacesprofit.hu/infokom/het-it-trend-amelyre-erdemes-odafigyelni-2015-ben/ 

 

MAGYAR TALÁLMÁNY LEHET 2015 
NAGY DURRANÁSA 

A testen, kiegészítőként, vagy ruha-
darabként hordható kütyük piaca idén éppen csak 
megmutatta, hogy mire képes, a nagy felfutást 
azonban minden jel szerint 2015-re várható. Az 
okosórák, fitnesz karkötők területe csak a 
jéghegy csúcsa, mivel az egyre vékonyabb, 
kisebb, könnyebben formálható áramkörök, 
kijelzők, chipek most már azt is lehetővé teszik, 

ami egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett 
volna. Forrás: 

http://bitport.hu/magyar-talalmany-lehet-2015-nagy-durranasa 

 

CES 2015: MINI PC ÉS JÖVŐNÉZÉS AZ 
INTELTŐL 

Az Intel alaposan megszórta a CES néző-
közönségét azokkal a technológiai 
elképzelésekkel, amelyek a cég szerint alakítani 
fogják a közeljövőnket. Ezek legtöbbje nem csak 
koncepció, hanem működőképes termék, ami az 
élet majdnem összes területén megjelenhet és 
segítheti az életünket. Forrás: 

http://bitport.hu/ces-2015-mini-pc-es-jovonezes-az-inteltol 

 



 

ITT A VILÁG ELSŐ ONLINE EGYETEME 

Új projektjével az élethosszon át tartó tanulást akarja 
megreformálni a Google X kutatólaboratórium 
vezetője és a Stanford Egyetem professzora. Forrás: 

www.bumm.sk/turmix/2015/01/16/itt-a-a-vilag-elso-online-egyeteme 

 

 

 

MI LESZ VELED, GOOGLE GLASS? 

A Google Glass eddig a kísérleti projekteket 
tömörítő Google X részlegen belül fejlődött, ám 
egy friss döntés értelmében mostantól kikerül 
onnan, ugyanis saját, különálló fejlesztési 
részleget kap. Az ígéretes okosszemüveg 
fejlesztésével kapcsolatos munkálatokat eddig 
Ivy Ross felügyelte, ám mostantól a 
nemrégiben felvásárolt Nest vezetője, Tony 
Fadell felügyeli a munkálatokat – ezentúl 
közvetlenül neki jelent Ivy Ross. Forrás:  

http://ipon.hu/hir/mi_lesz_veled_google_glass/32381 

 

 

 

 

TOVÁBB A HÓDÍTÁS ÚTJÁN: MEGJELENT 
A FACEBOOK CÉGES VÁLTOZATA 

Lars Rasmussennek a Google-nál nem jött be egy 
nagy projekt, belebukott. Most újra megpróbálta a 
Facebooknál. Forrás:  

http://itcafe.hu/hir/facebook_at_work_ceges.html 

 

 

 
ÍGY JUTHAT INTERNETHEZ AZ EGÉSZ 
VILÁG 

Az elmúlt években már annyi nagyvállalat szerette 
volna megoldani a világ internet problémáját, hogy 
hamarosan telítődni fog az égbolt különböző 
járművekkel és műholdakkal. A Facebook a 
szervezeti összefogásra szavaz, a Google 
hőlégballonokkal juttatná hozzá az elmaradott 
területek lakosait internethez, de szintén náluk merült 
fel, hogy ugyanezt a sztratoszférában 

keringő drónokkal oldanák meg. Forrás: 

http://bitport.hu/igy-juthat-internethez-az-egesz-vilag 
 

 


