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AJAX (Asynchronous Javascript and XML) 
AJAX-programmeringen bør kunne indgå i valg-
faget Datalogi C. 
 
Billigt AJAX-hæfte 
Libris har udgivet et hæfte til 99 kr., som introduce-
rer AJAX. Ajax-metoden går ud på, at spørge 
serveren, og kun opdatere et mindre område af 
websiden – altså undgå reload af hele siden. 
libris.dk/pcoginternet/...
 
Google Web Toolkit 
Gratis pakke med Java værktøjer, så man kan bygge 
AJA- applikation. 
code.google.com/webtoolkit/
 
PDF-hæfte om Google Web Toolkit 
Det elektroniske hæfte på 68 sider koster USD 8,50 
at downloade. 
www.pragmaticprogrammer.com/titles/ebgwt/
 
  
 
Instant Messaging (IM) 
 
JWChat - Jabber Web Chat 
Open Source software, som anvender AJAX-
teknologi. 
jwchat.sourceforge.net
jwchat.org
 
MSN Web Messenger 
MSN Messenger findes også i en webbaseret 
udgave. 
webmessenger.msn.com
 
Ejabberd IM server 
Process One har programmeret åben standard 
XMPP-software til installation af egen server til 
instant messaging. Har vundet Linux+ pris. 
www.process-one.net/en/ejabberd/
 
   
Orb – mediestreaming 
Orb tilbyder et gratis program til streaming af TV 
fra en PC med TV-tuner kort hjemme til en PC ude i 
byen. Tilsvarende gælder for videoer, musik mm. 
orb.com

Joost – TV på nettet 
Grundlæggerne af Skype Janus Friis & Niklas 
Zennström arbejder nu på et nyt projekt med gratis 
TV på Internettet, som igen anvender peer-to-peer 
teknologien. 
politiken.dk/it/article227275.ece
www.joost.com
 
Formel for website-succes 
Det engelske firma Rackspace Hosting har fået et 
analysefirma til at interviewe nogle tusinde brugere 
mht. deres kommentarer til oplevelser af websites. 
Man har så fundet frem til en formel, hvor man 
vægter forskellige parametre. Brugere ønsker hur-
tige og pæne sider med letforståelige menuer. De 
hader popup-vinduer, reklamer og flashanimationer. 
www.rackspace.co.uk/default.asp?docId=14579
 
WiMax på boreplatforme 
Hurtigt og langtrækkende trådløst net øger olie-
prodiuktionen! 
Følger den nye standard IEEE 802.16e-2005. 
www.comon.dk/index.php/news/show/id=29660
standards.ieee.org/getieee802/802.16.html
www.ieee802.org/16/
 
Digitalisering skaber nye arbejdsvilkår 
Byggeweb, som er blevet obligatorisk for statsligt 
byggeri pr. 1/1-2007 tvinger arkitekter, ingeniører 
og byggerådgivere til samarbejde og visualisering. 
ing.dk/article/20070112/JOB/101120095
www.detdigitalebyggeri.dk
www.3dprojektering.dk
 
Eksamen i digitale kompetencer? 
Oppositionen (S, R, SF) stiller forslag om mere 
nutidig eksamensform. Undervisningsministerer 
Bertel Haarder afviser! 
www.computerworld.dk/art/38092
 
 
Åbne standarder i det offentlige 
IT- og Telestyrelsen har netop offentliggjort en 63 
siders rapport om åbne standarder, beregnet som 
implementering af folketingsbeslutning B 103 fra 
2005. Forslaget forventes gennemført pr. 1/1-2008. 
www.folketinget.dk/...
www.itst.dk/...
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