
Kedves Mazsolázók!
Íme, a januári ajánlatom. Nézzük, milyen érdekes- Viszlát, iskolatáska!
ségek történtek az IT világban 2012 első hónapjában!

Füzetek, könyvek mehetnek a pincébe, 
padlásra.Vitéz Veronika, rovatgazda
Dátum: 2012. 01. 23.

WinRar4.10
A béna adathalász levelek újra támadnakA könnyen kezelhető, grafikusfelülettel 

rendelkező tömörítő- és archiváló 
Most a Digi ügyfeleit vették célba a gépi szoftverrel elsősorban RAR-típusú 
magyarsággal írt, jelszóvadász e-mailek. állományokat kezelhetünk, illetve 
Dátum: 2012. 01. 24.hozhatunk létre. Egyéb lehetőségek: zip, 

arj, lha, tar stb. adatok kezelése, 
önkitömörítő archívumok előállítása, darabolás, 
jelszóvédelem, ellenőrzés, Explorer integrálás.

Ehhez mindössze annyi kell, hogy A Winrar 4 újdonága a tömörítési sebesség és 
weboldalunkon vagy blogunkban hatékonyság növelése, illetve támogatja a Blu-ray ISO 
legyen olyan tartalom, amit a fájlokat.
látogatók szívesen megvásárolnak Dátum: 2012. 01. 17.
nyomtatott formában is. Ilyen lehet 

például egy elektronikus  könyv vagy egy fotó, amiből Minden közösségi oldal egy helyen - akár munka 
érdemes posztert készíttetni profi nyomdában. közben is
Dátum: 2012. 01. 25.A közösségi összekötő az Outlookba 

költözteti a népszerű közösségi olda-
lakat. Segítségével láthatjuk mun-

Új alverzió jelent meg az Opera katársaink SharePoint tevékenységeit is.
böngészőből. A 11.61-es változat már Dátum: 2012. 01. 23.
letölthető Windowsra, OS X-re és 
Linuxra egyaránt a készítők oldaláról.Újabb projekteket állít le a Google
Dátum: 2012. 01. 25.A vállalatnál 2012-ben is folytatódik a 

profiltisztítás: néhány hónapon belül 
hat szolgáltatást lőnek le.

Dátum: 2012. 01. 23.

 

Apple tankönyv: terel, szórakoztat, de oktat is?

Így szerezhet pénzt a felhőalapú nyomtatásból

Letölthető az Opera 11.61

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu
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Azt hitte végleg elveszett egy állomány? Téved, (YouTube, Gmail, Google Search stb.) felhasználási 
még visszaállítható! feltételein, ami a felhasználói szokások olyan mértékű 
Az iCare nevű program nem követését jelenti, hogy az ennek nyomán kialakított 
kevesebbet állít, minthogy a felhasználói profilok átkerülhet-nek a Google egyik 
telepítése után abszolút bizton- szolgáltatásából a másikba, és ott ehhez a profilhoz 
ságban érezhetjük magunkat, hiszen képes arra, hogy igazított hirdetések vagy keresési eredmények 
visszaállítsa a véletlenül törölt fájlokat, partíciókat, jelenhetnek meg.
még akkor is, ha mindezt egy vírustámadás Dátum: 2012. 01. 25. 
eredményezte. Ráadásul nemcsak a számítógépen 
hasznos, hiszen elboldogul a külső merevlemezekkel, 
USB kulcsokkal, memóriakártyákkal, iPoddal stb. Működő alternatívák (nagy) fájlok megosztására
Dátum: 2012. 01. 25. A legnépszerűbb fájlmegosztó oldalakat 

vagy a hatóságok kapcsolták le, vagy 
A Google követni szeretné a önmagukat korlátozták. Nagy fájlok 
felhasználók szokásait, és már- megosztására/küldésére azért több 
ciustól ezt letiltani sem lehet lehetőség is maradt, mutatjuk őket.
A Google március elsejétől változ- Dátum: 2012. 01. 25.
tatni kíván különféle termékei 
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