
atau Wireless/WiFi/

HotSpot.

Ada dua pilihan ketika kita

mau berbagi konten digi-

tal, melalui Internet den-

gan akses yang luas, tapi

kecepatan terbatas. Atau

dengan akses terbatas

melalui LAN (Local Area

Network), tapi dengan ke-

cepatan akses yg lebih

cepat.

Pilihan jatuh pada sharing

secara terbatas di LAN,

Dengan menggunakan

hardisk 500GB, Pustaka-

Maya siap untuk berbagi

konten digital, khususnya

ebook dalam rangka mem-

perkuat fungsi perpusta-

kaan.

A k s e s k a m i d i

\ \ s d c \ e b o o k ;

\\192.168.2.5\ebook, bisa

via LAN with-wire (PC)

Menciptakan karya yang

sempurna, karya yang

memuaskan semua pihak,

semua mahasiswa serta

dosen, bukan hal yang

mudah. Tidak bisa hanya

disandarkan pada satu

sisi, yaitu sisi peran-

cangnya, dalam hal ini

saya (Haryoso Wicaksono)

selaku penanggung jawab

konten-nya.

Perlu keterlibatan Anda

sebagai penyumbang sa-

ran, pemberi kritikan,

demi kesempurnaan per-

anan pustaka-maya.

Kami tunggu partisipasi

Anda. Anda perlu ebook

dengan topik tertentu,

kami siapkan folder no 5

AMKM_Anda_Memesan_Ka

mi_Menyediakan.

Bisa melalui FB saya Ha-

ryoso Wicaksono, atau

tuliskan pada kertas kecil

lalu sampaikan ke saya

atau ke Asto P/Pudji As-

tuti.

Saya usahakan paling lama

1 minggu ada jawaban,

yang link-nya saya simpan

di folder #5 AMKM.

Hak Cipta atas Konten Digital ???

Dimana kami berada ……….

likasi pada ada tidaknya

copyright atau hak cipta.

eBook ada yang ber-hak-

cipta ada juga yang free.

Jadi jangan ragu-ragu,

Sangat wajar bila pertan-

yaan itu muncul. Ke-

beradaan konten digital

yang sebagian besar

adalah e-book, berimp-

asal tidak dijual, gak ma-

salah. Lagi pula ini bukan

untuk jual-beli tapi berbagi

pakai tanpa biaya alias

gratis atau free.
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Mengelompokkan konten

ebook merupakan hal yang

sifatnya gampang-gampang

susah. Gampang karena

tinggal buat folder baru lalu

diberi nama, beres. Menjadi

susah manakala struktur

folder yang sudah saya ang-

gap baik, ternyata masih

susah diakses untuk mene-

mukan konten ebook ter-

tentu.

Dasar pengkategorian

adalah keberadaan mata

kuliah yang dipelajari di

STMIK-IM & STIE-STAN-IM.

Dan, adanya mata kuliah

yang dipe la jar i o leh

keduanya, kita sebut dengan

folder MK_DASAR. Juga dis-

ertakan folder REFERENSI

UMUM, semisal Majalah, Dic-

tionary & Encyclopedia.

tersimpan di \\sdc\ebook, sete-

lah itu baru disearching.

Searching dulu atau jelajahi per-

folder dulu ? Saran saya, jelajahi

per-folder dulu, karena untuk

saat ini belum seberapa banyak

kontennya, baru sekitar 5GB-an

saja. Tentu saja konten akan

terus di isi sampai sekitaran

M e n c a r i

e b o o k

adalah hal

p e r t a m a

yang bisa

Anda lakukan untuk menemukan

ebook yang Anda butuhkan. Tentu

saja yang paling pertama adalah

mengetahui folder sharingnya, yang

50GB sampai akhir tahun 2011 ini.

Perlahan namun pasti, semoga

koneksi internet sebagai NAFAS

UTAMA proyek PUSTAKA-MAYA ini

tetap terjaga konektifitasnya. Kalau

internet & jaringan LAN bermasalah

maka PUSTAKA-MAYA juga tidak ber-

daya.

Searching aja pada Folder yang Anda inginkan ......

Kategorisasi folder
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fisik buku, dengan judul yang

sama, harga ebook sangat-

lah murah. Ditambah ke-

mampuan FIND teks tertentu

yang ada pada aplikasi pem-

baca PDFnya. Selain PDF

sebagai format utama

ebook, juga dikenal tipe file

ebook dengan format De-

javu, EPUB, Mobi, dll. Apalagi

sekarang sudah semakin

banyak gadget yang mema-

sukkan MEMBACA EBOOK

sebagai menu utama.

Seperti produk TabletPC dan

sejenisnya.

Dari mana ebook berasal ?

Yang jelas di download dari

internet. Internet sebelah

mana, itu adalah pertanyaan

berikutnya. Sebagian dari

kita memulai mencari konten

digital di internet dengan

search-engine semisal

Google. Atau, membuka link-

link berisi ebook yang ban-

yak tersebar di FaceBook,

detik.com, yahoo.com atau

website popular lainnya.

Ebook digolongkan konten

bernilai tinggi karena bila

dibandingkan dengan bentuk

Kenapa ebook berlimpah di

internet, salah satunya

adalah perkembangan ilmu

pengetahuan yang dipelopori

oleh penulis buku secara

fisik. Naskah buku yang

diketik pakai computer

(word-processing) lalu di

layout untuk dicetak sebagai

buku (secara fisik dengan

kertas tertentu). Nah,

sekalian aja dibuatkan edisi

ebooknya sekalian.

Dari mana ebook berasal ?

On the Web ?

Under-construction …….

Jl. Jakarta 79 Bandung
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PUSTAKA-MAYA

menuju

GLOBAL MULTIMEDIA

EDUTAINTMENT

Selain menyediakan bahan bacaan berupa buku atau hard-copy, PERPUSTAKAAN IM

juga menyediakan bahan bacaan berupa konten digital ebook dan file sejenisnya

(soft-copy) diberi nama atau code-name “PUSTAKA-MAYA”. Kenapa namanya

PUSTAKA-MAYA ? Karena sumber ebooknya hampir 90% berasal dari internet atau

dunia maya.

Bulletin ini digunakan sebagai wahana informasi dalam menyajikan informasi sepu-

tar PUSTAKA-MAYA. PUSTAKA-MAYA dikelola bersama oleh bagian PERPUSTAKAAN

(penanggungjawab konten oleh Haryoso Wicaksono, S.Si., M.M.) dan bagian PUSKOM

(penanggungjawab hardware oleh Patah Herwanto, S.T.). Dibawah pembinaan Pem-

bantu Ketua bidang Akademik (Chairuddin, Ir., M.T., M.M. dan Leni Susanti, S.E., M.Si.).
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