
Meskipun, kita harus akui

bahwa fungsionalitas PC

paling komplit & powerfull.

Pakai Laptop, sangat ideal.

Ukuran layar, dukungan

prosesor serta kemudahan

instalasi software PDF-

Reader atau reader untuk

format file lainnya, spt De-

JaVu, CHM, ePub, CBR

(komik), dll.

Kalau baca ebook pakai

ponsel berlayar lebar seki-

tar 3” ? Cukup nyaman

cuma harus scrolling sering

-sering.

Pakai apa dong buat baca

ebook ? Kalau saya Note-

Book, Anda pakai apa ???

Pustaka-Maya berisi ribuan

file PDF yang untuk mem-

bacanya diperlukan perang-

kat keras & perangkat lu-

nak yang bersesuaian.

Selain menggunakan PC

atau Laptop (incl. NetBook

& NoteBook), juga ada

alternatif perangkat keras

untuk membaca ebook.

Yaitu Tablet-PC, masih

menggunakan karakter PC,

karena hanya penghilangan

keyboard secara fisik saja

yang membedakannya den-

gan Laptop.

Atau e-Reader, yang belum

ada atau minimal sampai

saat ini, belum ada di pa-

s a r a n I n d o n e s i a .

Kita adalah pembaca ebook

yang sedang mencari ken-

yamanan membaca ebook.

Kalau pakai PC, katanya

tidak praktis. Susah kalau

harus menunjukkan suatu

tampilan ebook tertentu

kepada kawan kita .

e-Reader dari Kindle

@LAN :
\\sdc\ebook ;
\\192.168.2.5\ebook
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KONTEN :

 PDF Reader ,

pakai apa ?

 Tablet-PC edisi

2011

 Tanding Tablet-

PC vs e-Reader

 IT & Bahasa Ing-

gris.

 Baca majalah

baru, yang belum

terbit ? Bisa !!!

 Artikel Bisnis, ada

juga .....

 Masakan Indone-

sia ? Ada juga ...

 Susahnya cari

ebook gratisan ...
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Sebuah buku yang sangat

dianjurkan untuk diguna-

kan sebagai referensi

mata kuliah Bahasa Ing-

gris untuk jurusan di

STMIK. Mengapa ?

Karena kontennya san-

gat sesuai dengan istilah

atau arti peralatan yang

digunakan di bidang In-

formatika. Berikut peti-

kan beberapa halamannya.

@ \\sdc\ebook\1_MK_DASAR\BHS_INGGRIS_ASING



Majalah COMPUTER

SHOPPER, edisi Juli 2011,

sudah tersedia di internet

& di PUSTAKA-MAYA :

\\Sdc\ebook\4_REFERENS

I_UMUM\MAJALAH\_MA

JALAH BARU 2011.

Atau majalah PC PRO

edisi Juli 2011, juga sudah

tersedia di internet & di

PU S T A K A - M A Y A :

\\Sdc\ebook\4_REFERENS

I_UMUM\MAJALAH\_MA

JALAH BARU 2011.

Pertanyaannya adalah koq

bisa diterbitkan lebih dulu

versi digitalnya. Ini semata

-mata adalah lebih memu-

dahkan pesan iklan ter-

sampaikan. Beda dengan

majalah yang konten ik-

lannya masih sedikit &

mengandalkan pemasukan

dari penjualan majalah

v e r s i k e r t a s n y a .

2009 di PUSTAKA-MAYA :

\\Sdc\ebook\3_STIE_AK_MN\Harv

ard Business Review 2004 to 2009

Untuk update infonya bisa di kun-

jungi websitenya di : http://hbr.org
Siapa yang butuh artikel ? Disini ...

Harvard Business Review, terbitan

berkala dari Universitas Harvard,

perguruan tinggi yang berada pada

level atas perguruan tinggi ternama

di dunia.

Yang tersedia versi lama 2004 s/d
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Pasrah. Itu saja yang bisa dilakukan, sam-

bil cari-cari ebook lainnya.

Dan, bila konten memang tersedia, maka

tertampil seperti ini. Ada informasi

nama file dan ukuran file. Ada harapan.

Di website penyedia download, memang

ada dua pilihan pelayanan download.

Ada yang gratis tapi lama (click SLOW

DOWNLOAD), ada yang bayar tapi

cepat (HIGH SPEED DOWNLOAD).

Tapi karena kecepatan yang gratis sudah

memadai maka dipilih yang SLOW

DOWNLOAD. Juga, karena tidak

mungkin saya menyediakan anggaran

untuk download berbayar, yang mana

secara akal sehat tidak mungkin dipilih.

Karena, yang gratis ada koq harus ber-

bayar. Maka yang slow saja akhirnya.

Diskoneksi juga hal sering terjadi. Baik

oleh putusnya koneksi jaringan internet-

nya (bisa ISP atau setting LAN-nya)

maupun putusnya aliran listrik. Maka,

sabar, itu saja yang bisa dilakukan.

Ada lagi masalah batasan maksimal

ukuran file yang bisa di download. Yang

mana hal tersebut semata-mata karena

distribusi kesempatan mendapatkan ak-

Yang gratis selalu disertai pengorbanan,

itu pesan yang selalu saya ingat ketika

mendownload konten gratisan.

Konten gratisan adalah konten yang

dapat didownload tanpa biaya download

kepada website penyedia layanan konten

tsb. Yang kita bayar hanya cukup biaya

koneksi internet melalui ISP. Kalau di IM

berarti benar-benar gratis atau free.

Suatu hari saya menjumpai website grati-

san langganan saya (www.dl4all.com),

dan menjumpai ebook ttg Business De-

velopment, sebuah ebook yang bisa

digunakan oleh mahasiswa STMIK mau-

pun STIE.

Langsung saja click pada linknya. Tern-

yata muncul seperti tampilan dibawah

ini. File telah terhapus !

ses internet yang merata. Ini adalah ke-

bijakan pengelolaan penyediaan akses

internet di lingkungan internal kampus

IM. Bila Anda mendownload file diatas

15MB-an pada hari Senin s/d Jumat, pada

sekitar jam 10.00-16.00 wib, maka akan

muncul pesan kesalahan seperti ini.

Terus bagaimana kalau ukuran filenya

besar, misal. diatas 2GB ? Seperti kum-

pulan ebook, atau video tutorial, yang

biasanya tersedia dalam ukuran file

diatas 2GB. Bila ada yang seperti ini,

maka harus ditunda dulu sampai suatu

saat mampu mendownloadnya dengan

baik. Seperti link berikut.

Ada 1330 ebook total 11,42GB, mung-

kin bukan rejeki saya.

Jl. Jakarta 79 Bandung
@LAN : \\sdc\ebook atau
\\192.168.2.5\ebook
Phone: 022-7272-672
Fax: 022-7271-693
E-mail: yosnex@yahoo.com

Selain menyediakan bahan bacaan berupa buku atau hard-copy, PERPUSTAKAAN
IM juga me-nyediakan bahan bacaan berupa konten digital ebook dan file sejenis-
nya (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 PER-
PUSTAKAAN (penanggungjawab konten oleh Haryoso Wicaksono, S.Si., M.M.)
dan bagian PUSKOM (penanggungjawab hardware oleh Patah Herwanto, S.T.).
Dibawah pembinaan Pembantu Ketua bidang Akademik (Chairuddin, Ir., M.T.,
M.M. dan Leni Susanti, S.E., M.Si.).

Edisi Digital Bulletin PUSTAKA-MAYA

tersimpan di folder :

\\sdc\ebook\4_REFERENSI_UMUM\Bul

etin_Pustaka_Maya

PUSTAKA-MAYA menuju GLOBAL MULTIMEDIA EDUTAINTMENT

PUSTAKA-MAYA

@ Indonesia-Mandiri
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