
IT mazsolák – 2011. július 20. Túlságosan kiadjuk magunkat a Facebookon
A szülők is óvatlanok a Facebook közösségi portálon: 

Kedves Mazsolaolvasók! kutatók szerint ugyanakkora az esélye annak, hogy túl sok 
A nyár közepi melegben frissítőként és lazításként egy kis személyes információt osztanak meg az oldalon, mint a 
facebookos válogatást ajánlok. tinédzsereknél.
Fogyasszátok egészséggel! Forrás:
Vitéz Veronika, rovatgazda  

Dátum: 2011. július 14.
Kik regisztráltak először a Facebookon?
E sorok írója megnézte saját facebookos ID-számát, s Facebook-fényképek különleges rendezése
megtörten bevallja, jó sok számjegyből áll. Vannak viszont, Egyre többen vannak, akik Facebook-oldalukon 
akiknek ennél jóval kisebb, egyjegyű szám szerepel az fényképeiket is megosztják barátaikkal, ismerőseikkel. A 
azonosítójukban, pontosabban szerepelt eredeti különböző forrásokból érkező képeket nem árt időnként 
azonosítójukban. Ők voltak, akik először regisztráltak a rendszerezni, hogy könnyebben lehessen megtalálni az 
Facebookon. összetartozó témájú fotókat.
Forrás: Forrás:
   
Dátum: 2011. június 25.  

Dátum: 2011. július 15.
Magyar adathalászok dobták be csalijukat a Facebookon

Készíts könyvet Facebook-profilodból!F o r r á s :
A Deutsche Post DHL új szolgáltatást indított be a 
Facebook felhasználói számára: a ”Social Memories” 
(közösségi emlékek) alkalmazást. Ezzel a felhasználóknak 
megadódik a lehetőség, hogy nyomon követhessék a 

Dátum: 2011. július 3. Facebookon gyorsan elszálló adatokat, és így létre tudnak 
hozni egy könyvet, ami összegyűjti a közösségi hálójuk 

Importálhatók a facebookos fotók Google+-ra adatait és fényképekkel, ábrákkal vizualizálja azokat.
Forrás: Forrás:
 

Dátum: 2011. július 7. Dátum: 2011. július 15.

Lehet videotelefonálni a Facebookon is Plusz egy közösség?
Forrás: Forrás: 

Dátum: 2011. július 18. 

Dátum: 2011. július 7.

http://www.rtlklub.hu/hirek/kulfold/cikk/374701

http://techline.hu/it_vilag/20110625_facebook.aspx http://techline.hu/it_vilag/20110715_facebook_kepek.a
spx

h t t p : / / t u t t i s a r o k -
programok.mindenkilapja.hu/blog/22138722/renderpos
t / 2 4 1 8 4 5 6 7 / f a c e b o o k -
hirek#/blog/22138722/renderpost/24184224/magyar-
adathalaszok-dobtak-be-csalijukat-facebookon

http://index.hu/tech/2011/07/07/importalhatok_a_faceb http://hirek.prim.hu/cikk/2011/07/15/keszits_konyvet_f
ookos_fotok_google_-ra/ acebook-profilodbol-86646

http://onlinemarketing.blog.hu/
http://index.hu/tech/2011/07/07/lehet_videotelefonalni
_a_facebookon_is/

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu
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Microsoft-ellencsapás a Facebook és a Google+ ellen? Facebook: oszd meg és uralkodj?
A Tulalip nevű közösségi oldalt véletlenül aktiválták, és A kormány által einstandolt magánnyugdíj-pénztári vagyon 
gyorsan le is kapcsolták. háromszorosát éri a Facebook nevű közösségi oldal, állítják 

szakértők. De vajon hogyan van bevétele ebből az Forrás: 
alapítóknak, és hogyan hozhat pénzt az egyszerű 

Dátum: 2011. július 18. felhasználóknak? A Rálátás-sorozat legújabb epizódjában 
megnéztük azt is: miért szeretik a titkosszolgálatok a 

Tiltja a Facebook a Google+ hirdetéseit közösségi oldalakat és miért lájkolják a webteret a 
Rohamosan növekszik a Google+ közösségi oldal, bár a politikusok. Riporter: Szalay Tamás Lajos, Videó: 
tízmilliós nagyságrendbe lépett felhasználói tábor még Novinszki Tamás
mindig alig látható a Facebook 750 milliója mellett. Az Forrás: 
általános vélemények szerint a Google oldala egyelőre nem Dátum: 2011. 07. 18.
nyújt semmi olyat, ami miatt érdemes lenne áttérni rá, de a 
kíváncsiság nagy úr, és milliókat vezérel a Google+ 
kipróbálására.
Forrás:

Dátum: 2011. július 18.

http://pcworld.hu/microsoft-ellencsapas-a-
facebook-es-a-google-ellen-20110718.html

http://www.noltv.hu/video/3736.html

http://karpatinfo.net/tudnettech/2011/07/18/tiltja-
facebook-google-hirdeteseit
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