
 PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO      

Főoldal Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
A datbázisok | Publikációs adatbázis | Impakt faktor | E-foly óiratok — E-köny v ek | E-médiatár | Bibliográfiák, repertóriumok | Internetes erőforrások

Hírek a digitális világból

(Hírtallozó)

Tartalom:   2007/május    |   Archívum    |  Eddigi hírek

2007.05.31. ← Az EU hadat üzen a kiberbűnözésnek
2007.05.30. ← A hálón neveletlenekké válunk
2007.05.29. ← Tudomány: Neked!
2007.05.28. ← Megszoktuk a spameket
2007.05.27. ← Megérkezett az új Skype, amellyel már pénzt is küldhetünk egymásnak
2007.05.26. ← A Lausanne-i Könyvtár a Google-on
2007.05.25. ← Még nem fertőzött a PC-je? Kattintson ide, és az lesz...
2007.05.24. ← Webtér-archiválás és képadatbázis a MEK tervei között
2007.05.23. ← Növekvő netcenzúra világszerte
2007.05.22. ← Az IWIW-eladás mérlege
2007.05.21. ← Nem mernek az interneten vásárolni és bankolni a magyarok
2007.05.20. ← Hatalmas adatközpontot épít a Google
2007.05.19. ← A webkettő megöli a jó dizájnt
2007.05.18. ← Digitalizálják Kodály népdalgyűjtéseit
2007.05.17. ← Lapról weblapra – Weben a 362 éves újság
2007.05.16. ← Készítsünk PDF állományt gyorsan és ingyen
2007.05.15. ← Száz szoftverből 42 lopott itthon
2007.05.14. ← Google: a weboldalak tizede veszélyes kódot tartalmaz
2007.05.13. ← Ingyenes belső hálózati Chat-program: BORGChat 1.0.0.638
2007.05.12. ← Mind az 1,8 millió ismert fajt felsoroló internetes enciklopédia
2007.05.11. ← Kopi Online Plágiumkereső és Információs Portál
2007.05.10. ← Pécsi hallgatók tudományos gyakorlata és a digitális könyvtár
2007.05.09. ← Már kereshetők is a magyar utcák a GoogleMapsen
2007.05.08. ← EU: a kulturális örökséget digitalizálni kell – vagy elveszik!
2007.05.07. ← Digitális levéltárba kerülnek az angol emailek
2007.05.06. ← KöMaL – Digitalizálás
2007.05.05. ← Az erdélyi kulturális örökség digitalizálása
2007.05.04. ← Egyre több könyvet digitalizál a Google
2007.05.03. ← Mobilon olvasnak könyvet a japánok
2007.05.02. ← CeBIT: „IT-Nobel” a digitalizáló robotnak
2007.05.01. ← Gyors hozzáférés az európai kulturális örökség digitalizált értékeihez
2007.05.00. ← Néhány szó a digitalizálásról

 

Írja ide amit keres...
 a neten  a old.lib.pte.hu-n

Indulhat a keresés!

↑ Az EU hadat üzen a kiberbűnözésnek (2007. május 31.)

Az Európai Unió új szabályozókat készül bevezetni, pontosítani kívánják a meghatározásokat és kibővíteni a határokon átnyúló együttműködést. 
Az Európai Bizottság szerint újra kell értelmezniük a szabályozókat, különös tekintettel az országok közötti együttműködésre, hogy lépést tartsanak a
kiberbűnözés egyre bővülő lehetőségeivel. A bizottság szerint három területre szeretnének koncentrálni, ezekre példa az online csalás, az illegális
tartalmak feltöltése és a szervertúlterheléses támadás vagy hackelés. Előrelépést terveznek az online azonosítók eltulajdonítása és az azokkal történő
visszaélések visszaszorítására. Ez utóbbi olyannyira kiemelt cél, hogy még az idén elképzelhető új szabályozók bevezetése a területen, ez érthető is, mivel
az online azonosítók nélkül csak igen csökkent internetes aktivitás lehetséges, az internetes vásárlások pedig visszaszorulhatnak. 
A kiemelt lépések mellett az EU gyakorlatilag teljes stratégiáját át szeretné alakítani. Jelenleg nem létezik a teljes EU-t lefedő egységes törvénykezés ez
ügyben, a felhasználók sem elég tudatosak, míg közben évről évre növekszik a kiberbűnözés. A megoldás érdekében az EU végrehajtási szerveit
összefogó Europol megerősítését tervezik, kiterjedtebb adatgyűjtést és átláthatóbb statisztikák megjelentetését tűzték ki célul.

(Forrás: Prim.Online)

↑ A hálón neveletlenekké válunk (2007. május 30.)
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Az internetes kommunikációban az emberek sokszor agresszívebbek, neveletlenebbek, mint személyes kapcsolataikban. Erra a problémára már
felfigyeltek a pszichológusok is. 
Egy amerikai kutatás szerint ennek különböző okai vannak, így a háló által biztosított névtelenség, az a tény, hogy nem látjuk-halljuk a másik felet, vagy
az idő, amely az elektronikus posta elküldése és annak a címzett által elolvasása között eltelik. De lehet a túlzott öntudat is, amelynek kedvez a számítógép
előtt eltöltött magányos órák nagy száma – írta a La Repubblica című olasz napilap. 
Az e-mail gátlástalanná tesz, mondják a szakemberek, de ez a hatás némely esetben lehet pozitív is, ha valaki túlzottan félénk és az internet ad számára
bátorságot a kommunikáláshoz. A probléma gyakori a serdülőknél, de nemcsak őket érinti. Ma egy új tudományág, a szocio-neurológia tanulmányozza,
hogy mi történik az agyban, amikor két személy közvetlenül beszélget egymással és akkor, amikor a dialógus virtuális síkon folyik. Ez utóbbi esetben
nincsenek meg azok a jelzések, amelyek a direkt kapcsolatnál lehetővé teszik a mondanivaló méretezését a beszélgető partner és fizikai reakciói alapján. 
Az empátia-központ az agykéreg homloki részében van. Akinek a homloki agykérge sérült, mindenféle bakit követ el és érthetetlen cselekedetekre
ragadtatja magát. Az ép kéreg viszont felhasznál minden szociális jelzést a hanghordozásból a fintorig, amelyek a virtuális dialógusból értelemszerűen
hiányoznak. 
Egy agresszív, gyorsan elküldött e-mail valószínűleg nem születne meg, ha küldője szemtől szemben állna a címzettel. Az ártatlan mondatok is tévesen
értelmezhetők e fizikai jelzések nélkül. Egy kísérlet kimutatta, hogy például a diákok, akik kifogástalan és udvarias modorban beszélgetnek egymással,
egészen más hangnemet ütöttek meg az e-mail kapcsolatban. 
A fentieket magunk is tapasztaljuk: lapunk üzenenetküldő rendszerén érkező olvasói levelek zöméből elmarad a köszönés, segítségkérésnél gyakran a
kérem szó is hiányzik, holott a kulturális szokások felülírását a sajátos internetes környezet nem indokolja: az elektroniksu levél is épp olyan, mint a
hagyományos, csak épp rendszerint rövidebb, és gyorsabban ér célba.

(Forrás: Origo.hu / MTI)

↑ Tudomány: Neked! (2007. május 29.)

Internetes publikációs honlapot indít szeptembertől az EHÖK a Pécsi Tudományegyetemen. A HOPP (Hallgatói és Oktatói Publikációs Portál) névre
keresztelt projekt célja, hogy a tudományos értekezések és esszék megjelenésének teret biztosítson. 
Sok doktorandus, és PhD-hallgató találkozik azzal az akadállyal, hogy szakmai előmenetelének feltételét, a megfelelő mennyiségű és minőségű kötelező
publikálást nehezen tudja teljesíteni. A probléma pedig nem a dolgozataikkal van. Egész egyszerűen nincs elég lehetőségük, hogy neves szakmai
folyóiratokba bekerüljenek. Az EHÖK új projektjével elsősorban rajtuk akar segíteni. A tervek szerint a lektorálási feladatora a különböző karok tanárait
kérnék fel, hogy biztosítva legyen a szakmai minőség. A különböző szakterületekre osztott honlap másik sajátossága, hogy bármely felhasználója tölthet fel
tanulmányt, vagy véleményezhet, fórumozhat kedve szerint. Ez gyakorlatban annyit tesz, hogy a regisztráció, és a profil kitöltése után akár egy jól sikerült
szemináriumi dolgozat is feltölthető. Ez még nem jelenti automatikusan a megjelenést, arra csak a szakmai szempontú ellenőrzés, illetve lektorálás után
kerülhet sor. A lehetőségek szinte korlátlanok, hiszen a virtuális térben végzett tudományos tevékenység még gyerekcipőben jár Magyarországon. Fontos
az is, hogy természetessé, és szakmai körökben elfogadottá váljon az internetes publikálás. Az országban eddig csak az ELTE próbálkozott egy hasonló
portál bevezetésével. A vitafórum és a hozzászólási, véleményezési lehetőségnek köszönhetően a laikusok is kifejthetik nézeteiket, vagy feltehetik
kérdéseiket – ehhez csak regisztrálni kell. 
Természetesen a honlap akkor lehet sikeres, ha megtelik élettel, és megvalósul egy, akár a tantermeken túllépő műhelymunka a résztvevők között. Az
előzetes számok szerint ez nem jelenthet gondot, pár ezres hallgatói részvétellel mindenképpen lehet számolni, még ha többségük csak látogatóként fog a
honlapon böngészni. Persze sok minden függ a felhasználóktól és aktivitásuktól. Szó van arról is, hogy a legjobb tanulmányok at periodikába rendezik és
nyomtatásban is megjelentetik, összegzésül egy hosszabb időszak munkájának. 
Szeptembertől tehát: www.hopp.hu

(Forrás: Mester Zoltán: Tudomány: Neked! = UnivPécs, VIII. évf., 8. sz., 2007. május 21., 10. o.)

↑ Megszoktuk a spameket (2007. május 28.)

Az internetről egyre több kéretlen reklámlevél landol a felhasználók postafiókjaiban, de egy felmérés szerint az amerikai netezők közül egyre többen
tekintik a spameket a világháló használatának természetes velejárójának. 
Az amerikai internetezők 28 százaléka már beletörődött a levélszemetek meg nem szűnő áradatába, ők ugyanis nem tartják problémának a spameket –
derül ki a Pew Internet and American Life Project szerdán publikált, telefonos megkeresések alapkán készített tanulmányának eredményeiből. Négy évvel
ezelőtt csupán 16 százalékuk nyilatkozott hasonlóképp. 
Susannah Fox, a Pew egyik vezetője szerint mindez annak a jele lehet, hogy a kéretlen reklámok az online élet részévé váltak – így bár továbbra is
idegesítőek, kevésbé panaszkodnak rájuk. Az amerikai felhasználókat leginkább a pornográf tartalmú reklámlevelek idegesítik, melyek különösen a nők
körében népszerűtlenek, bár a Pew statisztikái szerint az ilyen jellegű spamek aránya az utóbbi két évben 11 százalékkal csökkent. 
Az USA-ban élő netezők 36 százaléka úgy nyilatkozott, hogy privát e-mail címére több levélszemét érkezik, mint korábban, 29 százalékuk pedig a
munkahelyi postafiók esetén tapasztalja ugyanezt, míg a válaszádók fele nem érzékelt változást az utóbbi 2-3 évhez képest. 
Úgy tűnik, a spamek felismerésében is profibbá váltak az amerikai netezők: 68 százalékuk már a küldő és a tárgy alapján kiszúrja a reklámokat, s törli
azokat, 27 százalékuk ritkán, 5 százalékuk pedig gyakran nyit meg véletlenül spameket. Munkáltatója vagy internetszolgáltatója által működtetett
levélszemét-szűrő rendszereket a felhasználók 71 százaléka vesz igénybe, saját gépére telepített filterező alkalmazást 44 százalék telepített. Bővebb
információk lekérése érdekében egyébként kéretlen reklámüzenetben lévő linkből a felhasználók 23 százaléka keresett fel honlapot – derül ki a
felmérésből.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Megérkezett az új Skype, amellyel már pénzt is küldhetünk egymásnak (2007. május 27.)

Megérkezett a Skype internettelefon szoftver legújabb windowsos, 3.2-es változata, mellyel már nem csak kommunikálhatunk, hanem „pénzügyeink”
egy részét is elintézhetjük. A kapcsolatainknak pénz utalhatunk át az új Send Money funkció segítségével a PayPal-on keresztül. A PayPal fizetési
rendszer éppúgy az eBay aukciós portál kezében van, ahogyan a több mint 2 milliárd dollárért felvásárolt Skype is. 
Az új windowsos változat emellett számos más újdonságot tartalmaz, többek között testreszabhatóbb, mint a korábbi változatok, és a felhasználói felületet is
átdolgozták a könnyebb használhatóság érdekében. Amennyiben rendelkezünk webkamerával, ezentúl egyetlen kattintással készíthetünk a profilunkhoz
fotót. Az új változat telefonkönyvébe beimportálhatjuk az MSN Hotmail, Gmail és Yahoo! Email kapcsolatainkat is. A Skype 3.2-es változata továbbfejlesztett
zajszűrő és visszhangelnyomó technológiákat is tartalmaz, mely a hangminőséget növelheti drasztikus mértékben. 
Azoknak az ismerőseinknek, akik még nem Skype-felhasználók, e-mailben küldhetünk meghívást a rendszerbe. A Skype hatalmas felhasználói bázissal
rendelkezik, 2006 végén 171 millió regisztrált felhasználót tartottak számon, mely továbbra is dinamikusan növekszik. A PayPal integrációja fontos kérdés,
hiszen a fizetési rendszer csak Európában 35 millió felhasználóval büszkélkedhet, világszinten pedig több mint 100 millió ügyfél pénzügyeit
könnyebbítheti meg.

(Forrás: HWSW / Clubic.com / Ady Krisztián)

↑ A Lausanne-i Könyvtár a Google-on (2007. május 26.)

Victor Hugo és Balzac, valamint számos más francia szerző művei ősztől eredetiben lesznek olvashatók a világhálón, a Google-on. 
A svájci Lausanne egyetemi könyvtára az első ilyen jellegű francia nyelvű intézmény, amely csatlakozik a Google digitális könyvtárához: százezer kötetet
bocsát a projekt rendelkezésére, olyan régebbi műveket, amelyek után már nem kell jogdíjat fizetni. 
A Bibliotheque cantonale et universitaire de Lausanne (BCU) kétmillió kötettel rendelkezik. 
A Google által digitalizálandó első lausanne-i kötetek már ősszel elérhetőek lesznek a világhálón – közölte Hubert Villard, a BCU igazgatója. 
A program költségeinek oroszlánrészét a Google állja. A szállítás, a biztosítás, az elektronikus feldolgozás költségeit vállalta az amerikai internetes cég, a
svájci kanton hatóságai szinte semmit sem fizetnek majd a munkáért, amelynek költségeit 6-9 millió euróra (1,5-2,25 milliárd forint) becsülik. 
A BCU főleg a 17. és 19. század között élt francia szerzők műveiből válogatott, de német, angol, latin, spanyol, sőt még japán nyelvű köteteket is a Google
rendelkezésére bocsátott. Ezeket a műveket ingyen lehet majd lehívni az amerikai keresőprogramból – ám arra az esetre, ha később a Google fizetőssé
tenné a műveletet, a BCU szerződésben kötötte ki, hogy feltehesse a digitalizált könyveket a saját honlapjára, amely legkésőbb 2008 szeptemberében készül
el és ingyenes lesz.

(Forrás: Prim Online / MTI)

↑ Még nem fertőzött a PC-je? Kattintson ide, és az lesz... (2007. május 25.)
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Egy belga blogger az elmúlt hónapok során letesztelte az internetezőket, hogy vajon azok hajlandóak-e rákattintani egy olyan linkre, amelyből
világosan kitűnik, hogy az egy vírusos weboldalra utal. 
Didier Stevens, egy belga blogger a közelmúltban egy furcsa kísérlettel próbálta meg kideríteni, hogy mennyire hanyagok a világhálón barangoló
felhasználók a saját számítógépük biztonságát illetően. Mindazok, akik az elmúlt hat hónap során rákerestek a Drive by Download kulcsszóra a Google-ön,
azok képernyőjén megjelent egy a következő szöveget tartalmazó AdWords-reklám; „Is your PC virus free? Get Infected here!”, azaz magyarul; „Még nem
fertőzött a PC-je? Kattintson ide, és az lesz”. A belga blogger arra akart fényt deríteni, hogy vajon van-e olyan épeszű ember, aki annak ellenére hogy a
reklámszöveg nyilvánvalóvá teszi, hogy a link egy vírust tartalmazó honlapra utal, rákattint a hirdetésre. Stevens elmondása szerint igenis vannak
olyanok, akik veszélyeztetvén saját biztonságukat ellátogattak a szóban forgó weboldalra. A hirdetés a hat hónapos tesztidőszak alatt 260 ezerszer jelent
meg, és 409-en döntöttek úgy, hogy megtekintik a PC megfertőzését kilátásba helyező site-ot. Természetesen a blogger nem helyezett el semmilyen
kártevőt a honlapon, és tudatta az odaérkező látogatókkal is, hogy csupán egy ártatlan kísérletről van szó.

(Forrás: Prim Online)

↑ Webtér-archiválás és képadatbázis a MEK tervei között (2007. május 24.)

Újabb digitalizált könyvekkel és XIX. századi folyóiratokkal bővült a Magyar Elektronikus Könyvtár; a tervek között egy képadatbázis létrehozása és a
magyar webtér archiválása is szerepel – közölte a Magyar Elektronikus Könyvtárért Közhasznú Egyesület ügyvezető elnöke pénteken az MTI-vel. 
Moldován István az egyesület szegedi közgyűlését megelőzően az MTI-nek elmondta: 15 millió forint támogatást kaptak az Internet Szolgáltatók Tanácsától
a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) tartalomfejlesztésére, amelynek keretében könyveket és régi, XIX. századi folyóiratokat digitalizáltak. 
A jövőben tovább bővítik az egyre népszerűbb hangoskönyv-állományt, és befejezés előtt áll festményszöveg-elemző sorozatuk is. Lefektették egy új
szolgáltatás, egy képadatbázis alapjait is, amelybe elsőként, tesztjelleggel az Országos Széchényi Könyvtár Apponyi-metszetgyűjteményét építik be – tette
hozzá Moldován István. 
Tájékoztatása szerint a MEK könyvtáros hallgatók jelentkezését várja, akik önkéntes munkával besegítenének az elektronikus könyvtár fejlesztésébe. Erre a
szűkös erőforrások miatt van szükség, ugyanakkor a hallgatók tapasztalatokat és gyakorlatot szerezhetnek – mutatott rá az egyesület ügyvezető elnöke. 
A magyar webtér archiválása is a tervek között szerepel – jegyezte meg Moldován István. Ez azt jelenti, hogy havonta vagy félévente pillanatfelvételt
készítenek egy adott szempontból fontos internetes oldalról. Mint mondta, a MEK-nek már van egy minigyűjteménye. 
Ezt a munkát általában a nemzeti könyvtárak és konzorciumok végzik szerte a világban, Magyarországon ehhez partnerek kellenek – hangsúlyozta
Moldován István. 
Máder Béla, az egyesület elnöke, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának igazgatója hozzátette: a világ egyre inkább az elektronikus
formában elérhető tartalmak használata, gyűjtése irányába halad. Ez azonban nem jelenti a régi formának sem a haszontalanságát, sem a
használhatatlanságát – vélekedett a szakember. 
A hozzáférés szempontjából az elektronikus közeg jobban elérhető ugyan, de vannak olyan területek, ahol a hagyományos forma sokkal praktikusabb –
mutatott rá Máder Béla. Példaként említette az elektronikus formában elérhető egyetemi könyveket, tananyagokat, amelyeket a hallgatók kinyomtatnak és
beköttetnek, mert így firkálni és jegyzetelni tudnak bele.

(Forrás: Prim Online / MTI Sajtóadatbank)

↑ Növekvő netcenzúra világszerte (2007. május 23.)

Az Open Net Initiative nevű szervezet 41 országban folytatott vizsgálatot és 25-ben úgy találta, hogy a hatóságok valamilyen formában korlátozzák az
internet-hozzáférést. 
A kiválasztás önkényes volt, mivel a felmérést olyan országokban végezték, ahol egyrészt fennállt a netcenzúra gyanúja, másrészt pedig biztonságosan el
lehetett végezni a szükséges felmérést – Észak-Korea például valószínűleg az utóbbi szempont miatt maradt le a listáról. John Palfrey, a Berkman Center for
Internet and Society vezetője a sajtónak elmondta, hogy a jelenség terjedésének mértéke különösen aggasztó; a 2002-es felmérésnél még alig néhány
országban találkoztak az online tartalmak állami szűrésével. A legerőteljesebb internet-cenzúrát az Egyesült Arab Emírségekben, Iránban, Jemenben,
Mianmarban (Burma), Pakisztánban, Szaúd-Arábiában, Szíriában és Tunéziában tapasztalták. Az érintett országok között volt még Azerbajdzsán, Bahrein,
Dél-Korea, Etiópia, India, Jordánia, Kína, Líbia, Marokkó, Omán, Pakisztán, Szingapúr, Szudán, Tádzsikisztán, Thaiföld, Türkmenisztán, Üzbegisztán és
Vietnam. 
Az online tartalmak cenzúrájának általában háromféle motivációja, illetve indoka van: politikai, biztonsági, illetve a társadalmi normák védelme. A legtöbb
esetben az utóbbival magyarázzák az olyan intézkedéseket, amelyek valójában a politikai ellenzéki véleménynyilvánítás elfojtását szolgálják. A
felhasználók ráadásul a legtöbb esetben nem tudják, hogy mit és miért zárnak el előlük. Az internetezők persze az ilyen országokban is megtalálják a
kibúvókat, és egyre több olyan szoftver szerezhető be, amellyel ki lehet kerülni az egyes államok által alkalmazott szűrési módszereket.

(Forrás: Prim Online)

↑ Az IWIW-eladás mérlege (2007. május 22.)
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Egy év elteltével egyre nyilvánvalóbb, hogy a tavaly az év internetes bizniszének titulált IWIW-vétel a T-Online részéről hatalmas fogás volt. 
Több mint 2 millió regisztrált tagjával, a tavalyi április végi átvétele után realizált 200 millió forintos reklámbevételével egyértelműen sikertörténetnek
könyveli el a T-Online Zrt. az IWIW Kft. megvásárlását – von gyorsmérleget Simó György vezérigazgató. Így már pár éven belül megtérülhet a hivatalos
közlemény szerinti 4 millió eurós (a tavaly április végi 261 forintos középárfolyamon 1 milliárd 44 millió forintos) ár, a megvétele óta belepumpált közel 100
millió forint ellenére. 
Az immár száz százalékban a T-Online tulajdonában lévő IWIW felvásárlása csak látszatra zajlott olajozottan, legalábbis ez tűnik ki a HVG birtokába került
dokumentumokból. Bár a világhálós szlengben Nagy Bordó Testvérnek nevezett T-Online bejövetelét és az iwiw jelenlegi működését is jó néhány klubtag
erős kritikával illeti, a közösségi portál első sorsfordulója nem a tulajdonoscseréhez fűződik, hanem korábbi időpontra datálható. 
Az ötletgazdák még 2002 végén alapítottak céget az angol Who Is Who (ki kicsoda) kifejezés nyomán wiw-nek nevezett közösségi hálózatépítő webhely
fenntartására, ám fél évvel annak indulása után belátták, képtelenek továbbra is társadalmi munkában üzemeltetni az akkorra közel húszezer, egymással
hiperaktívan kommunikáló regisztrált felhasználót számláló világhálós helyet. Az építőmérnöknek tanult, de már 1997-től internetes munkákkal foglalkozó
Várady Zsolt és a vállalkozás köré verbuválódott önkéntes szakmai stábot vezető Petrovics Péter által alapított WIWNet Kft.-ben Petrovics 2000-ben
szoftverfejlesztésre létrehozott Virgo Systems Kft.-je 54, Várady 36 és a hozzájuk társuló reklámszakember Szabó Márton (pontosabban a tulajdonában lévő
Portals Consulting Bt.) 10 százalékot jegyzett. Az ügyvezető Várady lett, ám 9 hónap elteltével lemondott. 
Az ekkor kezdődött válás hátterében az állt – erősítették meg a HVG-nek az érintettek –, hogy másképp képzelték el közös találmányuk jövőjét: Petrovics
tisztán üzleti alapú (reklámokkal, online boltolással megerősített) vállalkozásra voksolt, Várady viszont valami mást vizionált: „Szerettem volna alternatív
finanszírozási formát kitalálni és megvalósítani. Ám próbálkozásaink sorra kudarcot vallottak, mivel nem volt meg a hozzáértésünk, tapasztalatunk. Ebbe
fáradtam bele, ezért döntöttem úgy, hogy a viták helyett hagyom a többieket, csináljanak azt, amit jónak látnak.” Az ügyvezetést egy évre Petrovics vette
át virgóbeli cégtársaival (Szantner Attilával és Gordon Ákossal) közösen, majd a 2004 őszén IWIW-re változtatott nevű cég élére a pozícióját ma is őrző Szabó
Márton került. Ezen időszak alatt köttetett meg az első szponzori szerződés az akkor még Axelero Internet névre hallgató T-Online-nal. Várady időközben
teljesen kiszállt az operatív irányításból, 5 százalék kivételével az üzletrészét is eladta az így 85 százalékos tulajdonossá előlépett Virgo Systemsnek, és az
Axeleróhoz igazolt. 
Hálóhódító útjára 2005 októberében indult el a toldozott-foldozott régit felváltó, a befektetett programozói munkát is beleértve több tízmillió forintból
kifejlesztett, hálózati üzletmenetre is alkalmassá tett iwiw (Internet Who is Who). A cég tavalyi mérlege szerint az új verzió alig három hónap alatt 5 millió
forint reklámbevételt hozott az időközben egymással egyre feszültebb viszonyban lévő tulajdonosok konyhájára. A csillogó-villogóra polírozott, és a
korábbinál jobban is működő oldal új regisztrációinak száma exponenciális növekedésnek indult, 2006 elejére elérte a háromszázezret, márciusra pedig a
félmilliót. A brutális növekedésben rejlő – és az IWIW-alapítók által sem titkolt – üzleti lehetőséget megszagolva ekkor már egyre több komoly szándékú
vevő óhajtotta megkaparintani a céget, köztük a Sanoma Budapest Zrt. és az Index Zrt. mellett a Lepp Gyula (Kóka János gazdasági miniszter sógora) által
gründolt magánbefektetői konzorcium is. Szintén az elsők között volt a T-Online, amely akkor még csak pár millió forint értékben, szerverekkel
szponzorálta a webhelyet, cserébe a nyitó oldalra kitett céglogójáért. 
A kérők dolgát nem könnyítette meg, hogy az IWIW tulajdonosai nem tudtak megegyezni egymással, ezért külön-külön kezdték el árulni üzletrészüket. A
torzsalkodás része lehetett, hogy a HVG birtokába került egyik dokumentum szerint Szabó Márton ügyvezetőként 2006. március 21-én átadta – a
böngészőbe gépelve az IWIW-ig vezető és a cég portfóliójába tartozó – wiw.hu internetes címet az Ithilia Informatikai és Technológiai Kft.-nek, annak
ellenére, hogy erről több vevőjelölt is megpróbálta lebeszélni. A tavalyi első negyedévben 15 milliós reklámbevételt és közel 700 ezres taglétszámot elérő
webhelyet üzemeltető cégért folyó versenyben végül is a T-Online maradt állva. A cégnyilvántartás szerint március 29-ével Szabó Váradynak adta el az
üzletrészét – aki akkor már a T-Online-nál dolgozott –, a Virgo Systemset pedig április 28-án vásárolta ki a Nagy Bordó Testvér. Várady csak augusztusban
vált meg újfent megszerzett részesedésétől. Információink szerint a wiw.hu cím pedig egyetlen fillér nélkül került (vissza) az IWIW-hez. 
Bár a többlépcsős vétellel a T-Online fölöttébb jó üzletet kötött, a HVG értesülései szerint a többi vevőjelölt nem adott volna a cégért 4 millió eurót. A
magyar piacon magasnak számító ár az akvizíció időpontjában regisztrált tagokra vetítve 6 eurót jelentett. Összehasonlításképp: a nemzetközi netvilág
legnépszerűbb kapcsolatépítő portálja, a MySpace regisztrált felhasználói darabonként 37 eurót (összesen 425 millió eurónak megfelelő dollárt) értek Rupert
Murdoch médiavállalatának, a News Corporationnek 2005-ben. De még regisztrált felhasználónként 6 euróval számolva is megháromszorozta egy év alatt
az értékét az immár 2 millió tagú iwiw.

(Forrás: HVG / Vajna Tamás)

↑ Nem mernek az interneten vásárolni és bankolni a magyarok (2007. május 21.)

Egy, a Symantec megbízásából Magyarországon készített felmérés szerint az internetezők 46 százaléka szokott vásárolni a világhálón, 43 százalékuk
pedig internetes banki szolgáltatásokat is igénybe vesz. Mind az online vásárlást, mind pedig a bankolást eddig elkerülők legfontosabb indoka a
személyes adatok illetéktelen kezekbe kerülésétől való félelem. 
A Symantec megbízásából készült felmérés szerint a felhasználók több mint 90 százalékát aggasztják az internetes csalások, valamint a bankkártyához és
bankszámlához való illetéktelen hozzáférés, bár csak a megkérdezettek 5 százaléka volt áldozata ilyen tevékenységnek. A felhasználók egybehangzó
véleménye szerint a tranzakciók biztonságáról elsősorban az oldalak üzemeltetőinek kell gondoskodnia, másodsorban pedig az internetszolgáltatóknak. A
vásárló saját felelősségét ezen a téren a megkérdezettek érdekes módon elhanyagolhatónak tartják – csak a válaszadók 10 százaléka vélte úgy, hogy a
felhasználó maga is tehet valamit a biztonság növelése érdekében. 
A felhasználók 95 százaléka használ vírusvédelmi megoldást, 86 százaléknak pedig tűzfala is van, a kémprogramok ellen védelmet nyújtó szoftver
azonban már csak 54 százalékuk gépére van telepítve, és szintén csak 54 százalék készít biztonsági mentést az adatairól. Az adathalász támadások
(phishing) ellen védelmet nyújtó megoldást csak az internetezők 19 százaléka használ, 53 százalékuk pedig még nem is hallott arról, hogy vannak ilyen
termékek. 
A felmérés szerint a hazai internetezők harmada szokott online bankolni és vásárolni is, 39 százalék csak vásárolni, 10 százalék pedig csak bankolni, 18
százalék pedig mindkét tevékenységtől távol marad. Az online vásárlás mellett szóló legfőbb érvek a gyorsaság és egyszerűség, valamint az
árengedmény. A legtöbben könyveket, elektronikai cikkeket, CD-t, DVD-t, valamint belépőjegyeket vásárolnak az interneten. Az online bankolást főképp
a kényelem miatt választják a felhasználók. 
A válaszadók közel fele szerint a külföldi és a hazai oldalak ugyanannyira biztonságosak, 46 százalék jobban bízik a magyar oldalakban és csak 5 százalék
véli úgy hogy a külföldi oldalakon nagyobb biztonságban vannak az adatai. A magyar oldalakat biztonságosabbnak tartók többsége az esetleges
reklamáció könnyebbsége, valamint idegen-nyelv ismereti hiányosságok miatt véli úgy, hogy tranzakciókat lebonyolítani biztonságosabb a magyar
oldalakon keresztül.

(Forrás: HWSW)

↑ Hatalmas adatközpontot épít a Google (2007. május 20.)
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Már folynak a Google új adatközpontjának építési munkálatai, melynek helyszínéül egy amerikai kisvárost választott ki a világ legnagyobb keresője. A
keleti parthoz viszonylag közel eső Lenoir mellett folyó beruházás végösszege 600 millió dollár, és több mint 200 embernek adhat munkát, nem beszélve
a közvetett gazdasági hatásokról. 
A Google januárban közölte, hogy az Észak-Karolina államban, Caldwell megyében található Lenoir városát szemelte ki új adatközpontjának helyszínéül.
Bár a 600 millió dolláros beruházás elsősorban tőkeintenzív a telepítendő és vélhetően magas fokon automatizált IT-infrastruktúra révén, a 17 ezres kisváros
így is rengeteg profitálhat belőle, hiszen 210 alkalmazottnak ad majd munkát, akik évi több mint 10 millió dolláros bértömegüket ott költik. Jelenleg 4-500
munkás végzi az építkezést, akik a városban laknak. 
További pozitívuma a Google döntésének, hogy más vállalatokat is a környékre vonzhat, ahogyan a Burger King is követi a McDonald’s-ot, mondta el a
Computerworld számára Scott Millar, a Catawba megyei fejlesztési hivatal elnöke. A szomszédos Catawba megye nem ismeretlen az amerikai IT-ipar
számára, ugyanis a dotkom láz alatt a világ száloptikás kábeleinek 40 százalékát termelték itt. 
Ezt az olcsó áramnak, és a nagy teljesítményű, jól kiépített elektromos infrastruktúrának köszönheti, amely korábban bútoripart szolgálta ki, véli Miller,
ahogyan a mérsékelt munkabérek, adókedvezmények, támogatások is vonzóak a cégek számára. A Google például 12 év alatt 4,8 millió dollár támogatást
vehet igénybe munkahely-létesítés címén, míg további 20 millió dollárt spórolhat adókon, valamint az ingatlanadók alól is nagy részben mentesül. A
Google számítógéphálózatába jövő év első felében csatlakozhat az adatközpont, melynek területe az álláshirdetések alapján legalább 4500 négyzetméter
lesz. 
„Egy korszerű, blade szervereket is alkalmazó 4500 négyzetméteres adatközpont esetében a rackek száma elérheti az 1200-1300-at, szélsőséges esetben
(vagyis magasabb teljesítménysűrűség mellett) kevesebbet is” – mondta el lapunknak Szarka Attila, az APC Hungary rendszermérnöke. „Ahogy a
nagyobb teljesítménysűrűségű megoldások egyre inkább elterjednek, a kiszolgáló infrastruktúra helyigénye is nagy mértékben növekszik. Egy 20
kilowatt/rack teljesítménysűrűségű vagy feletti megoldás esetében 2-3 rack IT-pozícióra akár 2 rack pozíciót elfoglaló hűtőberendezés is juthat – és még
számolni kell az egyéb infrastruktúrával illetve a közlekedő folyosókkal”. 
Tekintve, hogy egy-egy racket, kiviteltől függően akár több mint 40 kétutas blade szerverrel is lehet populálni, akár 40-50 ezer szerverről is beszélhetünk
egy 4500 négyzetméteres központban. Persze ez a szám számos tényezőtől függ, mint a tervezett teljesítménysűrűség, a hűtési és energiaellátási rendszer,
az épület kialakítása, vagyis az infrastruktúra. „Mint a legtöbb kérdésre, erre is az a legkorrektebb válasz, hogy attól függ...” – mondta Szarka. 
Ehhez a témához kapcsolódik, hogy a DigiTimes iparági pletykákra hivatkozva azt írja, az Intel visszanyerte a Google-t, mint kiemelt ügyfelet, és 300-400
ezer szerverhez szükséges négymagos processzorról kötöttek megállapodást. A források szerint a Google számára egyedileg tervezett kiszolgálókat a
chipóriás, melyeket ingyen lát egy chipsettel. A források szerint az AMD számára nehéz lesz visszavágni, ugyanis az Intel drasztikus árcsökkentésekre
készül. A gyártást vélhetően a Gigabyte végzi majd.

(Forrás: Computerworld / DigiTimes / HWSW)

↑ A webkettő megöli a jó dizájnt (2007. május 19.)

Az új, divatos funkciók miatt a webszájtok tervezői elhanyagolják a legfontosabb alapelveket, például a könnyű kezelhetőséget – állítja Jacob Nielsen
usability-guru. 
Nielsen szerint annak, hogy az oldalakat mindenki dinamikusabbá próbálja tenni, a felhasználók látják kárát, mivel nehezebben jutnak hozzá a szükséges
információkhoz – véli a szakember a BBC beszámolója szerint. A webkettes újdonságok, mint például a személyre szabható felületek és az oldalak szabadon
variálható elemei látványosak ugyan, rontják a használhatóságot, ami Nielsent a dotkom-őrület kilencvenes évek végi csúcsára emlékezteti: ekkor született
ugyanis egy rakás lenyűgöző külsejű, de csapnivaló funkcionalitású webszájt. 
A szakember szerint a cégek ma is inkább a divatnak szeretnének megfelelni, és eközben – sajnálatos módon, jegyzi meg Nielsen – elhanyagolják a
legfontosabb alapokat. Ezek közé tartozik többek között például az, hogy az oldal könnyen használható legyen, hatékonyan lehessen keresni rajta, a
szövege közérthető, zsargontól mentes legyen, és hogy használhatóságát előre leteszteljék. A usability-szakértő szerint a (funkcionalitásnak megfelelő)
dizájnon már akkor el kellene gondolkodni, mielőtt az első kódsor megszületne. 
„A közösség, a dinamikus oldalak, a felhasználók által generált tartalom előtérbe helyezése nem ugyanúgy rossz, mint a dotkom-boom idején készült
oldalak; csupán arról van szó, hogy ezek miatt nem kellene sutba vágni az alapvető elveket” – állítja Nielsen, mivel előbbiek „nem ugyanolyan
hasznosak”. 
A szakember azt is kiemelte, hogy a felhasználóknak csupán csekély része állít elő maga is tartalmakat a weben: 1 százalékuk rendszeresen, 9 százalékuk
alkalmi jelleggel, 90 százalékuk pedig szinte sohasem. A weboldalak tervezőinek pedig főleg az lenne a feladata, hogy ezt a többséget szolgálják ki a
számukra fontos információkkal ahelyett, hogy a hozzájárulásukat erőltessék. „Nekik a web csak egy eszköz, nem pedig maga a cél” – mondja Nielsen. A
szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy bár napjaink legsikeresebb weboldalai a felhasználók által generált tartalomra építenek – mint például az
iWiW, a MySpace vagy a fotómegosztók –, de ezek számszerűleg is elenyésző kisebbségben vannak a webszájtok összességéhez képest.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Digitalizálják Kodály népdalgyűjtéseit (2007. május 18.)

Elkezdődött a Kodály-kották digitalizálása, ám a pénzből egyelőre az adatbázis nyilvánossá tételére nem futja: az anyag egy ideig még nem kutatható. 
Az MTA Zenetudományi Intézetének Népzenei Archívumában két, tudománytörténeti szempontból fontos és egyedülálló népzenei gyűjteményt
őriznek – mondja Richter Pál, az archívum vezetője. Az egyik az úgynevezett Bartók-rend: a zeneszerző 1934-1940 között a Magyar Tudományos Akadémia
megbízásából zenei kritériumok alapján rendezte az addig gyűjtött magyar népdalok kottáit, mintegy 13.000 dallamot. Ezeket már korábban pályázaton
elnyert pénzből digitalizálták, és egy kereshető, meghallgatható adatbázisban hozzáférhetővé tették az interneten. 
A világháború után a népzenei gyűjteménnyel kapcsolatos munkák irányítását Kodály vette át, aki a falvakban végzett gyűjtéseken kívül az írott formában
fennmaradt történeti anyaggal, illetve XIX. századi kéziratos anyagokkal, nyomtatványokkal, kiadványokkal bővítette a gyűjteményt. A Bartók által 1940-
ben lezárt rendhez képest további, mintegy 20.000 dallammal gyarapodott a Kodály-rendnek nevezett anyag, amelyet Kodály a sorvégi záróhangok
alapján rendezett sorba – ez egy szótárszerű, a gyors megtalálást segítő katalogizálás. Az archívum tervei között már korábban szerepelt, hogy a Kodály-
rendet is digitalizálják. 
Most a Kodály-évre való tekintettel a szaktárcától kaptak ötmillió forintot: ez arra elég, hogy a papírlapokat beszkenneljék, és az adatbázis alapjait rögzítsék,
de a feladat teljes elvégzése további munkatársak bevonása nélkül hosszú évekig eltarthat. Azt egyelőre nem tudják, mikor kapnak pénzt a folytatáshoz,
vagyis hogy mikor lesz ebből is a nyilvánosság számára elérhető, kereshető internetes adatbázis. 
Pedig Richter Pál szerint nem kellene hatalmas összeg: évi hat-hétmillió forintból az archívum legfontosabb feladatát, a hangzóanyagok megmentését is
sokkal hamarabb be tudnák fejezni. A nagyjából 15 ezer órányi felvételből körülbelül 7 ezer órányit már átmásoltak (a mai fogalmak szerint) biztonságos
adathordozóra, köztük Bartók és Kodály gyűjtéseit. Vannak azonban további értékes, esetenként negyven-ötven éves felvételek, amelyek szalagjairól
sürgősen másolatot kellene készíteni – a ma már pótolhatatlan magyar anyag mellett ilyen például számtalan értékes cigány, román, szerb, szlovák és zsidó
népzenei felvétel.

(Forrás: www.kodaly125.hu)

↑ Lapról weblapra – Weben a 362 éves újság (2007. május 17.)

Az első (és leghíresebb) internetes túlélő alighanem a Life volt. A nyomtatásban 1936 óta megjelenő életmódmagazin először 1972-ben, majd 2000-ben
szűnt meg átmenetileg, de mindig újraindult. 
A közelmúltban a papíralapú változat teljesen megszűnt, az internetes kiadás viszont él és virul. A kiadó Time Corporation álláspontja szerint a célközönség
átszokott az internetes médiafogyasztásra, a hirdetők pedig követték őket. A Time a közeljövőben több másik magazint is „áttol” a világhálóra (feltéve ha a
Life valóban túléli a váltást, és nyereséges marad). 
Hasonló lépésre készül a New York Times is: a tulajdonos a nyomtatott változat öt éven belüli megszűnésével számol. A lap jelenleg 1,1 millió példányban
fogy el, az online verzió napi látogatóinak a száma 1,5 millió. Ez az arány még nem teszi lehetővé a papírújság „bezárását”, az internetes olvasók ugyanis
egyelőre jóval kevesebbet hoznak a konyhára: egy előfizető körülbelül annyit ér, mint 20-30 kattintó. 
Tavaly fölmerült, hogy az egyik legrangosabb gazdasági-pénzügyi lapnak számító Business Week európai kiadása is végleg átköltözik az internetre, és
nyomtatásban csak a globális változatot terjesztik tovább. Ennél a lapnál az elektronikus olvasnivaló is pénzbe kerül: elő kell rá fizetni, és e-mailben küldik
el az ügyfeleknek. 
Az idei év elején a világ legrégebbi nyomtatott napilapja, a 362 éves svéd Post Och Inrikes Tidningar váltott a netre. A skandináv ország hivatalos
csődértesítője azóta csak az interneten jelenik meg, előfizetéses formában. 
Az internetre költözésnek immár magyar hagyományai is vannak. A régebben nyomtatott lapként létező Filmkultúra jelenleg csak online változatban lát
napvilágot. Sokatmondóbb kísérlet tanúi vagyunk: a Magyar Hírlap a 2004-es viharos tulajdonosváltást követően átmenetileg csak internetes kiadással
jelentkezett (ennek akkor nem a piac tesztelése, hanem a szerkesztőség egyben tartása volt a fő célja). Szintén csak az interneten létezik az első magyar
bulvárlapnak tekinthető Esti Hírlap. Készítői szerint a világhálón csak a könnyedebb tartalomra van igény, így a politikát – elsőként a hazai napilapok
közül – teljesen ki is hagyták a kínálatból. Hogy az újság miből él, nem tudható, reklámot mutatóba sem nagyon találni rajta. (F)

(Forrás: Médiablog.HVG.hu / Kréta Magazin / KIT Hirlevél)
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↑ Készítsünk PDF állományt gyorsan és ingyen (2007. május 16.)

A felsőoktatási intézményekben egyre többször fordul elő, hogy a diákok dolgozatait az oktatók számítógépes formában kérik. Pl. a PTE ÁJK már 2006-
ban már bevezette, hogy a szakdolgozatokat ugynevezett feltöltöoldalon kell PDF-ben „benyújtani”. Ez a diákoknak nagyon kényelmes feladat
lehetne, ha rendelkeznének ingyenes PDF-konvertáló programmal. Eddig ez csak az Adobe drága Acrobatával volt megoldható, de szerencsére
manapság ez már megoldható ingyenes programmal is. 
Tény, hogy a számítógépek túlnyomó többségén biztosan található valamilyen PDF-olvasó, jobbára az Adobe Reader. Igen ám, de mi a helyzet, ha mi
szertnénk létrehozni PDF fájlokat? Megvehetjük az Acrobatot jó pénzért, vagy használhatjuk inkább az ingyenes nyílt forráskódú PDFCreatort. Ez virtuális
nyomtatóként települ a PC-nkre, így bármilyen alkalmazás kimenetét elmenthetjük PDF-be, legyen az weboldal, műszaki rajz, sakkállás vagy bármi, amit
csak nyomtathatunk számítógépen. Az alapbeállításokkal is remekül működik, így a kezdőknek sem kell tőle tartani, főleg hogy tökéletesen „beszél”
magyarul, de a hozzáértők mélységben is konfigurálhatják kedvükre. A program letölthető http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ oldalról.

(Forrás: PC World / ambrusa)

↑ Száz szoftverből 42 lopott itthon (2007. május 15.)

Magyarországon 100 új szoftverből 42 továbbra is jogszerűtlen módon került tavaly a számítógépekre, ám miközben az illegalitási arány stagnált, az
okozott kár a 2005. évi 106 millió dollárról 5 százalékkal, 111 millió dollárra nőtt – közölte a Business Software Alliance (BSA). 
A közlemény szerint az Európai Unióban az illegális szoftverek aránya 36 százalék maradt, ugyanakkor a személyi számítógépekre telepített illegális
szoftverekből származó iparági veszteségek 1 milliárd dollárral csökkentek. A kár mérséklődése ellenére azonban az EU-ban keletkezett vesztségek
továbbra is magasak, elérik a 11 milliárd dollárt. 
A BSA megbízásából az amerikai IDC által végzett negyedik vizsgálat szerint az illegális szoftverhasználat aránya az Európai Unióban a 2003-as 37
százalékról úgy csökkent, hogy eközben az unió 2004-ben 25 tagúra bővült. Mindez a kalózkodás elleni erőfeszítések eredményességét tükrözi a régióban –
áll tanulmányban. 
A tanulmány szerint a jelentős mértékű európai jogharmonizáció pozitív hatással volt a jogérvényesítési törekvésekre is, hiszen az illegális szoftverek
aránya stabil 2005 óta. Miközben a közép-kelet-európai régió 18 országában csökkent az illegális szoftverek aránya, például Romániában 72 százalékról 69
százalékra, Szlovákiában 47 százalékról 45 százalékra, Csehországban 40 százalékról 39 százalékra, addig Magyarországon nem történt változás, jóllehet
már 2003-ban is 42 százalék volt itt az illegalitási arány. 
Ennek hátterében részben az áll, hogy a magyar cégvezetők jelentős része nem mérlegeli kellő körültekintéssel azokat a kockázatokat, amelyeket az
illegális szoftverhasználat alkalmazása vagy akár csak eltűrése is jelent. A tanulmány szerint a nemzetközi arányok biztató alakulása mellett a veszteségek
továbbra is magasak, s a szoftverkalózkodás súlyos gazdasági veszélyt jelent az unióban a helyi és nemzeti szoftveriparnak egyaránt. Az IDC felmérése
szerint a széles sáv egyre növekvő elérhetősége következtében a fejlett országokban az internet lett az illegális szoftverek terjesztésének első számú
csatornája. A feltörekvő országokban jelenleg még a CD-n történő terjesztést választják a legtöbben, de a piacok fejlődésével az internet valószínűleg ott is
egyre népszerűbb eszközzé válik. 
A felmérés alapján Kelet-Közép-Európában az illegális szoftverek aránya 1 pontnyi csökkenéssel 68 százalékra mérséklődött, de a nagyobb mértékű
gazdasági fejlődés miatt a veszteségek 862 millió dollárral 4,1 milliárd dollárra növekedtek. Az IDC előrejelzései alapján az elkövetkezendő négy évben a
vállalkozások több mint 350 milliárd dollárt költenek majd PC szoftverekre. A piacbővülés jelenlegi mértékét és az illegalitás arányát figyelembe véve a
becslések szerint 180 milliárd dollár értékű szoftver esik majd a kalózkodás áldozatául.

(Forrás: Origo.hu / MTI)

↑ Google: a weboldalak tizede veszélyes kódot tartalmaz (2007. május 14.)

A Google egy kutatás során mintegy 4,5 millió internetes oldalt tanulmányozott, és ezek közül minden tizedik közvetlenül, vagy közvetve a
számítógépre ártalmas kódokat tartalmazott. 
A leggyakoribb rosszindulatú tartalmaknak az olyan, oldalakba épített, valódinak álcázott linkek bizonyultak, amelyek valamilyen „érdekes” tartalomhoz,
például ingyenes szoftverhez, zenéhez, vagy pornográf videóhoz ígértek hozzáférést. A beígért tartalmak helyett azonban az ilyen webhelyekről többnyire
adatlopásra szolgáló, leggyakrabban úgynevezett keylogger programok települnek a számítógépre. A Google a 450 ezer konkrét találat mellett még
további 700 ezer oldalt talált gyanúsnak, ami azt jelenti, hogy a megvizsgált oldalak akár közel negyede veszélyt jelenthet az internetezőkre. Az ellenőrzés
és a szabályozás azért is nehéz, mert a legtöbb esetben maga az oldal megbízható és biztonságos, ugyanakkor a rajta elhelyezett hirdetések, illetve
kiegészítő alkalmazások, úgynevezett widget-ek azok, amelyek veszélyes kódokat tartalmazó helyekre csalhatják a felhasználót. 
A Google vizsgálata jól mutatja, hogy az internetes támadások a megszokott e-mail mellékletek és spam-levelek helyett egyre gyakrabban közvetlenül a
weboldalak felől érkeznek, ráadásul a fent említett, szakszóval „drive-by” támadásnak nevezett módszerek ellen az olyan megoldások sem érnek sokat,
amelyek kiszűrik a veszélyesnek vagy gyanúsnak ítélt oldalakat.

(Forrás: Prim Online)

↑ Ingyenes belső hálózati Chat-program: BORGChat 1.0.0.638 (2007. május 13.)

Volt már úgy, hogy hiába hívta a munkahelyén a szomszéd irodában lévő kollégáját? Az csak pár percre szaladt ki és így nem vette fel a telefont. Elég
bosszantó, mert önnek többször is kellett próbálkoznia, míg végül sikerrel járt. Ennek immár vége: hagyjon üzenetet! Használja a BorgChat programot!
Ez egy csevegőprogram, amelynek érdekessége, hogy nem interneten, hanem helyi hálózaton keresztül működik. 
Általában az ember a helyi hálózaton lévő ismerőseivel és kollégáival is internetes csevegőprogram segítségével tartja a kapcsolatot, pedig ha jobban
belegondolunk, sokkal ésszerűbb lenne egy kifejezetten erre a célra létrehozott alkalmazást használni. Ilyen a furcsa nevű BORGChat, amelynek
segítségével igen egyszerűen kommunikálhatunk az ugyanarra a helyi hálózatra kapcsolódott többi felhasználóval. A program rengeteg funkcióval bír, a
fő csevegőszoba mellett saját külön bejáratú szobákat is létrehozhatunk, sőt akár magánbeszélgetést is folytathatunk egy másik felhasználóval. Tartalmaz
egy üzenőfalat: erre felvitt üzenetein akkor is látszanak, amikor kilépünk a programból; emellett „súghatunk” másik felhasználónak, ez esetben az
üzenetet csak a címzett látja, mások nem. Állományküldésnél lehetőségünk van egy pillanatra leállítani a folyamatot, és sávszélességkorlátot is
megadhatunk. Mindezek mellett küldhetünk képet a többieknek egyenesen a Vágólapról, hangriasztással borzolhatjuk partnereink idegeit, formázhatjuk
üzenetünk szövegét, és több mint 80 különböző animált smileyt használhatunk. Remek alkalmazás a BORGChat, amely magyarul is tud. Ha helyi
hálózatos csevegőprogramot keresünk, akkor mindenképpen próbáljuk ki! Előnye, hogy egyszerű a kezelése és teljesen ingyenes.

(Forrás: PC World)

↑ Mind az 1,8 millió ismert fajt felsoroló internetes enciklopédia (2007. május 12.)

Amerikai alapítványok segítségével tíz év alatt egy olyan ingyenesen látogatható online enciklopédiát hoznak létre, amely mind az 1,8 millió jelenleg
ismert növény- és állatfajról tartalmaz majd szócikket. 
Az „Encyclopedia of Life” (EOL, „Az Élet enciklopédiája”) elnevezésű internetes lexikon megalkotásán olyan neves tudományos intézmények dolgoznak,
mint a Harvard Egyetem, a Smithsonian Intézet, vagy a többek között a londoni Természetrajzi Múzeumot, a New York-i Botanikus Kertet és a Kew-i brit
Királyi Botanikus Kertet is összefogó Biodiversity Heritage Library. A munkát Carl Linné, a rendszertan atyja születésének 300-adik évfordulója tiszteletére
indították meg, és összköltsége várhatóan eléri majd a százmillió dollárt. Ebből jelenleg 12,5 millió áll rendelkezésre, amerikai alapítványok jóvoltából. 
A szócikkek a kor szellemének megfelelően sokrétű információkat tartalmaznak majd, a szöveges leírásokon kívül térképeket, fényképeket, és videókat is.
Jesse Ausubel, a szintén résztvevő Rockefeller Egyetem munkatársa a sajtónak elmondta, hogy kiemelt figyelemmel kezelik majd a kihalással fenyegetett
és veszélyeztetett fajokat, ugyanakkor a fő cél egy egységes, a földi élet egészét átfogó katalógus létrehozása, amely bárki számára szabadon hozzáférhető.
James Edwards, az EOL projekt igazgatója szerint az 1,8 millió mindeddig feltérképezett faj csak töredéke a valójában létezőknek. A földi fajok teljes számát
Edwards 8-10 millióra teszi, a tudományos életben megjelent becslések pedig 5 és 100 millió között szóródnak. Mivel a projekt egyik fő tevékenysége az
információk és az adatbázis folyamatos frissítése lesz, úgy tűnik, hogy munka akad még majd bőven. 
A leendő szócikkekből minták tekinthetők meg a http://www.eol.org/demonstration.html oldalon, egyelőre csak angol nyelven és a kiegészítő
alkalmazások nélkül. Ezek elsősorban arra szolgálnak, hogy megmutassák milyenek lesznek a valódi szócikkek, de azért néhány érdekes kép és szöveges
információ így is található bennük például a gyilkos galócáról, vagy éppen az óceán mélyén honos, szőrös karú/ollójú „jeti rákról”.

(Forrás: PrimOnline)

↑ Kopi Online Plágiumkereső és Információs Portál (2007. május 11.)
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A KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál elsődlegesen plágiumok felderítésésre és dokumentumok másolásának védelmére jött létre. A
számítástechnika fejlődésével az írott művek előállítási folyamata egyszerűsödött, azonban a rengeteg előny mellett a digitális adattárolás a végletekig
egyszerűsíti a művek másolását, azok egészének vagy részeinek átvételét, így nagymértékben megkönnyíti a plágiumok létrehozását is. 
A plágiumok leginkább az oktatás területén terjednek, azon belül is kiemelten a felsőoktatási szférában. Ezen a területen egyre nagyobb számban jelennek
meg a digitális forrásokból összeállított (összeollózott) dolgozatok, diplomamunkák, cikkek, illetve publikációk. Az ilyen típusú visszaélések erősen rontják
az intézmények hírnevét és az onnét kikerült diplomások értékét a piacon. 
A KOPI projekt célja egy ingyenes hálózati plágiumkereső portál létrehozása, amelynek segítségével elektronikus formában rendelkezésre álló
dokumentumok közötti hasonlóság felderítésével plágium vagy idézet, de akár ugyanannak a dokumentumnak egy régebbi vagy újabb változata is
megtalálható. 
Számos professzor küzd azzal, hogy disszertációkban és diplomamunkákban gyakran szerepel forrásmegjelölés nélküli információ. A jövőben lehetőség lesz
rá, hogy a rendszer megtalálja és jelezze ezeket. A digitális könyvtárak elterjedését is elősegítheti egy olyan rendszer, amely az onnét másolt
dokumentumokat pillanatok alatt megtalálja. 
A felhasználó által feltöltött dokumentumokat a rendszer egymással vagy az adatbázisában lévő, mások által feltöltött dokumentumokkal is képes
összehasonlítani. Terveink szerint egy digitális könyvtár és egy internetes dokumentumgyűjtemény is az adatbázis része lesz. 
A rendszer alkalmas akár egy bekezdés hosszú átlapolódás észrevételére is. Ezeken a szolgáltatásokon kívül a portál megismerteti az oldalra látogatókat az
ide vonatkozó jogszabályokkal és rendeletekkel, valamint lehetőséget biztosít különböző témákban való eszmecserére is (fórum). 
Próbálja ki a fent említett szolgáltatást – klikkeljen ennek a hírnek a forrására!

(Forrás: Sztaki Kopi)

↑ Pécsi hallgatók tudományos gyakorlata és a digitális könyvtár (2007. május 10.)

2007 tavaszától az Oktatás és Társadalom doktori iskola oktatástörténeti programjának hallgatói valamint a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi
Intézetének másodéves pedagógia szakos hallgatói Nagy Péter Tibor tudományos tanácsadó irányításával, az annotált bibliográfiák követelményeinek is
megfelelő tudományos adatbázisokat készítenek a Néptanítók Lapja (1868-1944) és a Protestáns Tanügyi Szemle (1927-1944) és a Magyar Középiskola
(1908-1944) című kiadványokhoz. 
A hallgatók az együttműködés keretében, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Elektronikus Periodika Archívumának (EPA) munkatársai által
kidolgozott tartalomjegyzék struktúrában – melyet más tartalmi feldolgozó elmekkel is kiegészitenek – rögzítik az adatokat. Ennek köszönhetően,
megfelelő minőségellenőrzés után, a tartalomjegyzékek automatikusan betölthetők lesznek a Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető
adatbázisába (MATARKA) és az EPÁ-ba, s egy egy folyóirat komplett bibliográfiája elektronikus kiadványként is megjelenhet a MEK-ben. 
A tervek között szerepel a kiadványok digitalizálása is. A digitalizált kiadványok az OSZK EPA szolgáltatásába kerülnek majd.

(Forrás: EPA.hu / PTE BTK NI)

↑ Már kereshetők is a magyar utcák a GoogleMapsen (2007. május 9.)

Nos, nagyjából a címben le is írtuk a lényeget. Ugye eddig is volt a GoogleMapsnek utcaszintű térképnézete a nagyobb magyar településekre, de keresni
eddig nem kereshettük az utcákat. 
Irigykedhettünk is az amerikaiakra. Na de nemrégiben a Google Magyarországra is frissítette utcakeresőjét. Magyarul kell megadni az utca nevét, és ha
akarjuk, a házszámot is utána írhatjuk. Ha csak utcára keresünk, és több találat is van (pl. „Kossuth utca”), a bal hasábban sorakozik a választék. Ha pontos
házszámot adunk meg, akkor viszonylag jó közelítéssel jelöli be a pontos helyet. 
(Természetesen ezeket at utcakereséseket is elmenthetik maguknak a belépett Google-felhasználók, és fel is címkézhetik őket. Hogy később könnyebb
legyen visszakeresni a címeket, és a helyüket a térképen.) 
Azt nem tudjuk, mióta él az új szolgáltatás, de az biztos, hogy néhány napja még nem létezett, tehát elég friss dologról van szó. Jó keresgélést... és ne
feledjünk a felkinált térképen szorgalmasan klikkelgetni a kinagyításhoz!

(Forrás: Maps.Google / Index.hu)

↑ EU: a kulturális örökséget digitalizálni kell — vagy elveszik! (2007. május 8.)

Az Unió jelenlegi elnöke, Jean-Claude Juncker luxemburgi miniszterelnök cselekvésre szólított fel az európai kulturális örökség megőrzése érdekében.
Juncker az öreg kontinens kulturális miniszterei és mintegy 800 művész előtt tartott beszédében azt a programot támogatta, amelynek ötlete a francia
nemzeti könyvtár vezetőjétől és elismert történészétől, Jean-Noel Jeanneney-tól származik. 
A program grandiózus célja, hogy digitalizálja az írott európai műveket, biztosítva azok fennmaradását és ismertségét az elkövetkező idők technológiai
világában. 
A javaslat indítékai mögött a Google tervei állnak. A világ vezető keresője tavaly decemberben jelentette be, hogy az elkövetkezendő években könyvtári
könyvek és folyóiratok millióit olvassa be és digitalizálja, így azok széles réteg számára válhatnak könnyen és egyszerűen elérhetővé – népszerűsítve a
tudást, műveltséget. A programban jelenleg a Harvard, a Stanford, az Oxford, a Michigan egyetemek könyvtárai, valamint New York város könyvtára
vesznek részt. 
Az európai program egyfajta ellenprojekt. Az aggodalmak szerint ha a Google terveinek nem lesz párja az Unióban, akkor elkerülhetetlenül az angol
nyelv és az észak-amerikai kultúra, szemléletmód válik dominánssá. Mivel digitalizált és kereshető formában rendkívül könnyű lesz hozzáférni az
amerikai művekhez, ezért az emberek világszerte ezeket az irodalmakat fogják megismerni és használni. 
Miután 19 ország nemzeti könyvtárra intézett közös felhívást sürgető lépésekre, hat tagállam – köztük hazánk is – hivatalosan is javaslatot tett a kérdés
napirendre tűzésére. Egy ilyen átfogó program akár egy évtizedet és euró százmilliókat is felemészthet, ezért pénzügyi támogatásra és összefogásra lenne
szükség. A kultúra iránti elkötelezettség jegyében a találkozót követően 16 ország minisztere írt alá egy chartát, amely a kultúra kiemelt szerepéről
nyilatkozik.

(Forrás: HWSW / AFP / Bizó Dániel)

↑ Digitális levéltárba kerülnek az angol emailek (2007. május 7.)

Elektronikus levelekből álló gyűjteményt alapított a British Library, a brit nemzeti könyvtár. Az új archívum kincsesbánya lehet a nyelvészek számára. 
A vállalkozás célja pillanatfelvételt készíteni az írott angol mai állapotáról, az archívum pedig több mint egymillió e-mail befogadására alkalmas. Bárki
beküldheti leveleit, és a kurátorok reményei szerint mindenféle írásmű érkezik majd a reklamációtól a szerelmes levélig. 
A British Library termináljain keresztül a tervek szerint már júliustól szabadon hozzáférhető e-mailekben szereplő személyneveket és cégneveket 100 évre
titkosítják, és nem fogadnak el reklám e-maileket és másokat becsmérlő, lejárató írományokat. 
John Tuck, a könyvtár brit gyűjteményének igazgatója szerint „az e-mail sok szempontból felváltotta a kommunikáció hagyományos formáit, mint például a
levél vagy az emlékeztető, amelyekből ezernyi példányt őriz a British Library.” Tuck szerint a digitális korban az e-mail a legelterjedtebb írásos közlési
forma, de „még soha sehol nem alapítottak ilyen nagyszabású digitális e-mail-archívumot.” 
A könyvtár az egyik nagy szoftvergyár támogatásával már el is kezdte a gyűjtést: listát készítettek a brit irodalmi és a tudományos élet szereplőiről,
akiknek e-mailjeit szívesen látnák a gyűjteményben, így például J. K. Rowlingtól, a Harry Potter-könyvek szerzőjétől és Stephen Hawking fizikustól is
várnak leveleket. 
Jonnie Robinson, a British Library társadalomtudományi kurátora a The Times című brit napilapban megjelent beszámoló szerint elmondta: a hétköznapi
emberek levelei értékes forrásként szolgálnak a kutatók számára, akik azt vizsgálják, hogy az elektronikus kommunikáció hogyan befolyásolja a beszélt
nyelv alakulását. 
„A kommunikációs eszközök fejlődésével az angol nyelv egészen új változata jött létre” – mondta Robinson. „Az írott angol hagyományosan merev és formális, a beszélt
kevésbé, az e-mail pedig pont a kettő között van. Az archívum segítségével alaposan fel lehet tárni a kérdést, hogy az e-mail vajon tükrözi vagy éppen okozza ezt a változást.”

(Forrás: Múlt-kor / MTI)

↑ KöMaL – Digitalizálás (2007. május 6.)
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Digitális tartalom előállítása alternatív foglalkoztatással mozgássérültek és megváltozott munkaképességűek számára. 
A HEFOP pályázatának keretében 24 hátrányos helyzetű férfit és nőt képeztek ki számítógépkezelésre és digitalizálási szakmunkára. Feladatuk 2005.
június 1-je óta a KöMaL archívumának feltöltése és digitalizálása. Minden dolgozó otthonából távmunkában az archívumot kezelő internetes szerverbe
menti munkáját. Az újság korábbi években megjelent cikkei és feladatai LaTeX formátumban kerülnek tárolásra. 
A feltöltött évfolyamokkal a 2005-ben kiadott KöMaL CD folyamatosan frissíthető lesz, illetve a feldolgozott tartalom felkerül az internetre. A digitalizátorok
weboldala a http://www.digitalizator.hu címen érhető el.

(Forrás: KöMaL)

↑ Az erdélyi kulturális örökség digitalizálása (2007. május 5.)

Február 11-én az Országos Széchényi Könyvtárban együttműködési megállapodást írt alá dr. Monok István főigazgató és dr. Egyed Ákos, az Erdélyi
Múzeum-Egyesület elnöke a két szervezet közötti hosszútávú együttműködésről. 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) a legnagyobb múlttal rendelkező akadémiai jellegű erdélyi magyar tudományos társaság. Kiadványai könyvtárnyi
tudományos irodalmat tesznek ki, amely az egyetemes magyar tudományosságot maradandó értékkel gazdagítja. Saját kiadványai mellett az egyik
legnagyobb könyv-, folyóirat-, és kéziratgyűjteménnyel is rendelkezik, amely Erdély történelmi-kulturális örökségének szerves része. Az EME az
információs társadalmak korában fontosnak tartja, hogy korlátozottan hozzáférhető dokumentumai digitális formában a világhálón minél szélesebb körben
elérhetőek legyenek, biztosítva emellett ezek hosszútávú megőrzését is. 
Az EME digitalizálási programjának megvalósításában vállal szerepet az OSZK, azon belül is a Magyar Elektronikus Könyvtár. Az OSZK, a magyar
nemzeti könyvtár 1999. óta ad helyet az egyik legnagyobb magyarországi internetes tartalomszolgáltatásnak, a Magyar Elektronikus Könyvtárnak,
amelyik 10 éve gyűjti és szolgáltatja magyar tudományos és kulturális örökség elektronikus dokumentumait. 
A nemzeti könyvtár szakmai támogatást nyújt, valamint vállalja az elkészült, digitalizált anyag közzétételét a Magyar Elektronikus Könyvtáron keresztül.
A két szervezet az együttműködés keretében a továbbiakban közösen keresi a lehetőséget Európai Uniós projektekben való részvételre más határon túli
magyar szervezetekkel együttműködésben.

(Forrás: MTA)

↑ Egyre több könyvet digitalizál a Google (2007. május 4.)

Miközben a Google már több ezer, főleg amerikai könyvtárból származó művet szkennelt be és ezek egy része már elérhető az interneten is,
Franciaország továbbra is élesen támadja a céget. 
Az internetes keresőt üzemeltető vállalat még tavaly decemberben kezdte el a legkülönbözőbb és legnevesebb amerikai egyetemek könyvtáraiból
származó mintegy 15 millió könyv digitalizálását. Mint azt azonban Debbie Frost, a Google szóvivőnője elmondta, sajnos – a szerzői és szomszédos jogi
törvények miatt – a beszkennelt műveknek csupán egy része lesz hozzáférhető a világhálón is. Azonban a helyzet nem ilyen siralmas, hiszen például
ahogy azt Ronald Milne, az Oxford Egyetem igazgatója kijelentette, az 1920 előttről származó könyvekre már nem vonatkoznak a szerzői jogi törvények,
így ez a körülbelül 1 millió mű gyakorlatilag bárki számára szabadon elérhető válik. 
A Google többek között az Oxford, a Harvard, a Stanford és a Michigan Egyetemek, valamint a New York-i Közkönyvtár könyveit digitalizálja. A szerzői és
szomszédos jogi törvények betartása miatt a Google szorosan együttműködik a művek kiadóival és jogi szakemberekkel is. A szerzői jogi korlátozás Stefan
Keuchelnek, a Google Németország szóvivőjének tájékoztatása szerint azt jelenti, hogy egy adott könyvből mindig csak részleteket, többnyire egyszerre
legfeljebb csak két oldalt lehet elolvasni és szintén maximum két oldalt lehet előre- vagy hátralapozni. 
A műveket a kaliforniai Mountain View-ben szkennelik be egyenként, illetve egy, a Google által kifejlesztett, a művek lapozására is képes szkennerrel. Bár
a digitalizálási költségekről a vállalat hivatalosan nem nyilatkozik, egy-egy mű szkennelése Keuchel szerint mintegy 7 euróba kerül. A digitalizált
könyvek később felkerülnek az internetre és a Google minden olyan bevételből, amire egy ilyen műre való keresés, utalás vagy olvasás során szert tesz,
megfelez az eredeti könyv kiadójával. 
Peter Kosewsky, a Harvard Egyetem szóvivője szerint az egész ügy legnagyobb nyertesei a könyvtárak, méghozzá kétszeresen is. Egyrészt bárki a világon
beleolvashat az adott egyetem vagy könyvtár könyveibe, másrészt ezeknek a műveknek a digitalizálását előbb vagy utóbb amúgy is el kellene végezni. A
Google segítsége tehát kapóra jön. 
Franciaországban azonban korántsem lelkesednek ennyire az ötletért, mert úgy vélik, az túlzottan kedvez az angolszász és az amerikai kultúra további
térhódításának. Éppen ezért a közelmúltban a Francia Nemzeti Könyvtár (BNF) olyan felhívást tett közzé, amely szerint az európai könyveket is
digitalizálni kellene. Jacques Chirac francia elnök pedig ezzel párhuzamosan az Európai Unió elé terjesztett egy javaslatot, amely szerint digitalizálni
kellene a nagy európai könyvtárak – legyenek azok köz- vagy egyetemi bibliotékák – könyveit. 
Renaud Donnedieu de Vabres francia kulturális miniszter ugyanakkor kijelentette: ez a lépés nem az angolszász és az amerikai kultúra ellen irányul,
hanem azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók számára világszerte elérhető kulturális kínálat minél sokszínűbb, változatosabb legyen.

(Forrás: MédiaInfo)

↑ Mobilon olvasnak könyvet a japánok (2007. május 3.)

A japánok a híreket, időjárás-előrejelzéseket és emailjeiket eddig is a mobiljukon nézték meg, most meg már a könyveket is olvasnak a piciny
kijelzőkön. 
Japánban a mobilos website-ok százával kínálják a klasszikus és az új slágerkönyveket, és olyan írásokat, amelyek kifejezetten a mobilokra lettek
optimalizálva. 
A folyadékkristályos kijelzők minősége fejlődik, a lejátszó szoftverekben pedig olyan funkciók segítik az olvasást, mint az automatikus lapozás és/vagy
gördítés. A felhasználók szabadon böngészhetnek a könyvesboltokban, és egész könyvtárnyi tartalmat letölthetnek a mobiljukra.

(Forrás: MédiaInfo)

↑ CeBIT: „IT-Nobel” a digitalizáló robotnak (2007. május 2.)

Magától lapoz és percenként akár 40 oldalról készít digitális másolatot egy osztrák fejlesztésű szkenner, amely két további újítás mellett elnyerte az
Európai Unió információ-technológiai nagydíját. 
Az európai innovációs Nobel-díjként is emlegetett European ICT Grand Price kitüntetést pénteken adták át a hannoveri CeBIT-en, a világ vezető szakmai
vásárán. Az egyik díjazott a ScanRobot nevű digitalizáló automata, amelyet a bécsi műszaki egyetem kutatóiból összeállt Treventus nevű vállalkozás
fejlesztett ki. A gép emberi beavatkozás nélkül lapoz, percenként akár 40 oldal feldolgozására is képes. Kifejezetten könyvkímélő üzemmódban dolgozik,
így régi, nagy értéket képviselő könyvritkaságokat is nyugodtan „rá lehet bízni.” A robotgépet több nagy könyvtárban sikerrel használják Ausztriában és
Németországban. 
A díjat megkapta a QuickTransit kódoptimalizáló rendszer is, a brit Transitive Corporation munkája, amely az eltérő operációs rendszerekben a forráskód
megváltoztatása nélkül teszi futtathatóvá a programokat. 
Az Európai Bizottság díját a Telepo nevű svéd vállalat Telepo Business Communication Solution 3.0 elnevezésű kommunikációs-rendszerintegráció
fejlesztése is megkapta. Az újítás haszna az, hogy a felhasználó egyszerűen, gyorsan és minden eddiginél olcsóbban férhet hozzá a neki szánt szöveges és
hangüzenetekhez attól függetlenül, hogy a világ mely pontján milyen típusú kommunikációs eszközt – telefont, mobiltelefont, vagy valamely internet-
alapú, számítógépen működő szolgáltatást – használ. 
Az idén először a CeBIT-en átadott, nagy elismerést jelentő innovációs díjra 450 termék pályázott. A jelöltek közé 20 újítást válogattak be, a három győztes
termék fejlesztői pedig 600 ezer eurón osztoznak. Az 1995-ben alapított díjjal a Bizottság az európai IT-szektor fejlődését kívánja ösztönözni, és olyan új
termékeket jutalmaz, amelyeknek jó esélyük van a piaci sikerre.

(Forrás: Prim Online / MTI Sajtóadatbank)

↑ Egyszerű és gyors hozzáférés az európai kulturális örökség digitalizált értékeihez (2007. május 1.)
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Budapesten tartotta munkaértekezletét a Michael Plus projekt szervezőbizottsága. A 14 európai ország, köztük Magyarország részvételével zajló Michael
Plus program célja, hogy elősegítse az egyszerű és gyors hozzáférést az európai kulturális örökség digitalizált értékeihez, elsősorban az európai országok
könyvtárainak, múzeumainak valamint levéltárainak digitális gyűjteményeihez. 
A Michael: Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe projekt 2004-ben indult, az Európai Bizottság eTen programja keretében, három ország –
Anglia, Franciaország és Olaszország – részvételével. 2006 júniusában Michael Plus néven további 11 ország csatlakozott hozzá. Jelenleg 14 ország 31
szervezete tagja a konzorciumnak, amely alapító okiratában alapelvként fektette le a többi EU-tagállammal és szervezettel – beleértve az EU-hoz csak
később, 2007 januárjában csatlakozó államokat – szembeni nyitottságot is. Jelenlegi partnerországok: Csehország, Egyesült Királyság, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Svédország és Spanyolország. 
A projekt deklarált célja az európai kultúra értékeinek bemutatása és reprezentálása mind Európa, mind a világ számára, amelynek érdekében megkísérli
egységes formátumban, közös infrastruktúrában, egységes adatmodell szerint összegyűjteni, elérhetővé és kereshetővé tenni az Európában fellelhető –
elsősorban digitális – kulturális gyűjtemények (múzeumok, könyvtárak, levéltárak) leíró adatait. 
A konzorciumnak jelenleg három magyar tagja van: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, továbbá a Neumann
Kht. A minisztériumok a projekthez egy sajátos kötelezettségvállalással csatlakoznak, vállalták, hogy a projektidőszak során a digitalizálás, digitális kultúra,
digitális infrastruktúra területein évente és fejenként 250 millió Ft-ot költenek. A Neumann Kht., azon belül is a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) feladata a
projekt magyarországi szakmai végrehajtása, amelynek keretében egy műtárgyszintű metaadatbázist, protokolt, szabványt és infrastruktúrát fejleszt és tart
fenn. A Michael (Plus) projekt eredményeként létrejövő gyűjteményi metaadatbázis az NDA számára a már létező, tárgyszintű metaadatbázis egyfajta
kiegészítését, bővítését is jelenti, ezért amellett, hogy az NDA elindítja és szolgáltatja a magyar Michael adatbázist és keresőt, meg kívánja oldani a két
adatbázis integrált megjelenítését és kereshetőségét is. 
Az európai Michael portál elindításával 2006 decemberében egy közös, többnyelvű keresőfelületen elérhetővé vált az eddig elkészült angol, francia és olasz
adatbázis. A budapesti találkozóval a projekt megvalósításának újabb fázisa kezdődött el, melyet a projekt magyarországi partnereként a Neumann Kht.
koordinál. Ennek a projektfázisnak a keretében további 11 ország digitális gyűjteményeinek katalógusa készül el, majd ezek összekapcsolásával 2008-ban
egy összeurópai gyűjteményi adatbázis jön létre. A Neumann Kht. a rendszer implementálásával kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatokat (National
Rollout and Localisation) látja el. 
A Michael (Plus) projekt a magyarországi intézmények számára egy viszonylag kevés erőforrást igénylő, ám kiemelkedő lehetőség arra, hogy az interneten
elérhetőek, láthatóak és megtalálhatóak legyenek. A projekt 2007 tavaszára jut el abba a szakaszba, hogy megkezdődhet a magyarországi digitális
gyűjtemények feltárása és rögzítése. Az ezres nagyságrendben található magyarországi gyűjtemények teljes feltérképezése nehéz feladat, ezért szükség
van az összes digitális gyűjteménnyel rendelkező intézmény aktív részvételére.

(Forrás: Prim Online)

↑ Néhány szó a digitalizálásról (Bevezetés a híreinkhez)

Gyakran használt kifejezéssé vált a digitalizálás, előljáróban nem árt tisztázni, mit is értünk alatta. 
A fogalom azt a műveletet takarja, amelynek során főként egy más hordozón már megjelent művet (szöveget, képet, hangot) számítógéppel olvasható,
kódolt formába teszünk át. A szövegek digitalizálása során minden egyes karakter (betű, írásjel stb.) külön-külön kódot kap; ezt igen gyakran a szöveg
megjelenítésére vonatkozó utasítások egészítik ki. 
A képek digitalizálása során a fénymásolóhoz hasonló elven működő lapolvasó eszköz (a szkenner) fényérzékelő egysége pásztázza végig a digitalizálandó
képet pontról pontra. A számítógép a szkenneren keresztül érkező, minden egyes apró pontról összegyűjtött információkat tárolja, és ezek alapján építi fel
újra a képet, ha azt előhívjuk a memóriájából. 
A nyomtatott szöveg-oldalakat is tudjuk képként digitalizálni, ekkor azonban a szöveget nem lehet visszakeresni, mert a karaktereket nem értelmeztük a
számítógép számára. 
A hangok digitalizálásakor az analóg (az időben folyamatosan változó) módon tárolt hangot egy speciális eszköz (például hangkártya) segítségével
számjegyekké alakítják. A hangfelvételek lejátszásakor a számítógépben kódolt formában tárolt digitális hangadatokat kimenő analóg jelekké alakítják át. 
Fontos tudni, hogy amikor adatokat viszünk be egy számítógépes rendszerbe nem jelent digitalizálást. Ugyancsak nem tartozik a digitalizálás
fogalomkörébe, amikor egyenesen a számítógépen hozunk létre egy szöveges, kép- vagy hangdokumentumot. Ezek már eleve digitális dokumentumok,
amelyeket utólag nem kell digitalizálni. 
A digitalizált anyagok különböző hordozókon leggyakrabban az interneten keresztül, illetve CD-ROM-on jutnak el a felhasználókhoz. Nehéz lenne akár az
egyikre, akár a másikra azt mondani, hogy használata előnyösebb a másikénál, a maga nemében mindkét információhordozó fontos és jelentős. A CD-
ROM-okon általában nagyobb terjedelmű, megszerkesztett összeállításokat, komplett műveket szoktak közzétenni, míg az interneten egy-egy honlap
többnyire sokféle, gyakran folyamatosan bővülő, változó elemekből áll.

(Forrás: Geva PC)
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