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AR-szemüveg (Augmented Reality) fn, jelentéssűrítő összetétel, informatikai
Kiterjesztett valóságon alapuló szemüveg, amely lehetővé teszi a távolságok kiszámítását, ideális platformot jelent a 3D képek megjelenítésére, 5 megapixeles sztereókamerával rendelkezik.
Az AR-szemüveg főleg grafikusoknak, újságíróknak, mérnököknek, sőt otthoni felhasználóknak is sokkal alkalmasabb lehet. Van persze hátránya is, ez főleg az, hogy
megfelelő helyet kell hagyni neki a térben, hogy a kívánt élmény megmaradjon.
Az Nreal legújabb AR-szemüvege Nreal Air névre hallgat. A szemüveg egy nagy
kijelzőt vetít a látómezőbe, amelyen videókat lehet nézni vagy játszani.
betaggel ige, ang, szóképzés, bizalmas
Bejegyzésben egy másik személy vagy felhasználó megemlítése link formájában.
Egyébként azzal nincs semmi bajom, ha valaki kirakja máshova a mémem, ha
betaggel, az pluszpont, de az se baj, ha nem, viszont ne hazudozzon már, hogy ő
csinálta.
boldogságmenedzser (mood manager) fn, tükörfordítás
Az a személy, akinek az a feladata, hogy az adott cégnél mindenki jól érezze magát.
A legtöbb startupnál (nagy növekedési potenciával bíró, innovatív vállalkozásnál)
alkalmaznak ilyet.
Van, ahol olyannyira foglalkoznak a „jóltartással”, hogy a boldogságmenedzser
egyenesen azt üzeni a dolgozóknak: „Ne menj haza, itt mindened megvan, rendelünk neked vacsorát, megágyazunk, csak dolgozz tovább!” Az ilyen pozíciókra igazi energiabombákat keresnek, akik mindig tudnak mosolyogni, és kreatívan állnak
a problémákhoz.
e-hulladék fn, jelentéssűrítő összetétel
Elektromos és elektronikai hulladék (háztartási gépek, telefonok, tabletek, laptopok
stb.).
A 21. század a kommunikációs forradalom időszaka, ugyanis egyre szélesebb termékkínálat áll a vásárlók részére. Manapság már bárhonnan küldhetsz egy sms-t a
családodnak vagy a barátaidnak, vagy akár egy laptop segítségével e-mailezhetsz
velük akár az Atlanti-óceán felett is. A technológia világa nagyszerű, azonban hátulütői is vannak: az e-hulladékok.
fotótükör fn, jelentéssűrítő összetétel, informatikai
Ember nagyságú tükör, amely érintőképernyőként funkcionál, érintésre hatalmas digitális kijelzővé alakul át. Az elkészült fotó a hatalmas felületen aláírható, majd pár
másodperc alatt fotópapírra nyomtatva elkészül.
A fotótükör olyan egyedi interaktív eszköz, amelynek segítségével a legviccesebb és
legvidámabb emlékeket viheted magaddal. Egy tükör, ami sokkal több annál. Érintsd
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meg az érintőképernyőt, tapasztald meg a szelfikészítés legvakmerőbb változatait,
öltözz be a fotókhoz, animáld magad, posztold, és vidd haza az emléket!
kapolcsikum fn, szóösszerántás, (Kapolcs + hungarikum)
Kapolcsi (a Balaton-felvidéki Kapolcs településről származó) sajátosság, különlegesség (termék, szolgáltatás stb.). Megjegyzés: A megnevezési sorba illeszkedő kifejezés: borsodikum, somogyikum, tokajikum, szatmarikum stb.
A legnagyobb fejlődés, hogy már tudatosan építik brandjüket, igazi kapolcsikum
a szörp, amely valódi gyümölcsből készült, ízfokozó- és színezékmentesen, kiváló
minőségben, magas gyümölcstartalommal.
kriptovaluta fn, jelentéssűrítő összetétel, pénzügyi, informatikai
Olyan digitális eszköz, amely csereeszközként vagy manapság fizetőeszközként is
funkcionál, fizikai formában nem létezik, egyelőre nincs szabályozva semmilyen
pénzügyi hatóság vagy bank által, azonban saját szabályozása van a különböző titkosítási technikáknak köszönhetően.
Míg korábban a kriptovaluta kapcsán leginkább csak a „kockák” vagy a gyors pénzkereseti lehetőség jutott eszünkbe, mára népszerű fizetési eszközzé vált.
offline mn, hsz, angol, informatikai
Jelenléti (módon), valós környezetben lejátszódó (esemény); jelenléti (megbeszélés).
(Az online ellentéte.) Olyan folyamat, amely működésében az internettől és a virtuális
kibertértől független módon létezik vagy működik.
Vezetőként adj alkalmazottaidnak, beosztottjaidnak lehetőséget arra, hogy eldöntsék, mely megbeszéléseken vesznek részt és hogyan: online vagy offline.
offol ige, angol, szóképzés, bizalmas
1. A (közösségi médiában) témához nem illő hozzászólást ír, eltér attól (< off topic).
2. Lemond. 3. Kioszt valakit (> kioffol).
Ha valaki offol, káromkodik, vagy bármivel sérti a szabályt, semmiképp se reagálj
rá! Jelentsd egy moderátornak, és hagyd figyelmen kívül!
Aki a továbbiakban más témákat offol szét ezzel a vitával, azt ki fogom tiltani.
A tavaly idegösszeomlást kapó és a versenyt feladó amatőr énekes nem lép színpadra, offol, kivan, nem bírja.
tajparaszt fn, szóösszetétel, bizalmas
(Nagyon) faragatlan viselkedésű személy. A paraszt szó korábban elterjedt gúnyos
jelentésének fokozása. Az előtag egyesek szerint a táj szóból származik; elképzelhető a tajték szóból származó tajt fokhatározószóból való eredeztetés (vö. tajt részeg).
Egyes internetes források a thai szóból eredeztetik, de ez valószínűtlennek tűnik.
Itt az évtized magyar tajparaszt gázolója.
Ha vendéglátásban akarsz részesülni, ne gyere ide, a tulajdonos egy tajparaszt.
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