
Kedves Mazsola-kedvelők! Betelt a fiók? Így takaríthatunk a Gmailben
Szeretettel ajánlom figyelmükbe a februári válogatást. Első látásra szép nagy tárhelyet ad 
Firefox 10, Windows 8, Fb 2025… és még mennyi minden leveleink és csatolmányaink számára a 
történt az IT-világban e hónap alatt! Lásd alább az Gmail, azonban pár év, vagy épp az 
érdekesebbnél édesebb „aszaltszőlő-szemeket”! intenzív levelezés megteszi a hatását. Nem 

Vitéz Veronika, rovatgazda kell megijedni, ha a levelek alatti számláló 
80-90 százalékra ugrik, a nagytakarítás egyszerű és gyors is 
lehet.

Megjelent a Firefox 10, egy kis nyugi jön ezután Dátum: 2012. 02. 10.
A Mozilla kiadta a népszerű böngésző 10. 
verzióját. Ha minden igaz, ezután kicsit E-Demokrácia eszközt tesztelt Magyarország
leállnak a több bajt okozó, mint amennyire Bemutatták az EU támogatásával 
hasznos erőltetett menettel. megvalósuló "Puzzled by Policy?" 

Dátum: 2012. 02. 02. projekt által kifejlesztett web 2.0-s e-
demokrácia platformot.

Ingyenesen elérhető a Norton Identity Safe Dátum: 2012. 02. 16.
A szolgáltatás egyszerű, biztonságos jelszó-
kezelést biztosít Windows számítógépekre, Tipp: az üzenet olvasás után megsemmisül!
iOS-re és androidos készülékekre.

Paranoiásak vagyunk, és nem is Dátum: 2012. 02. 07.
alaptalanul. A titkos információk 
digitális továbbításának egyszerű 
módjai (email, azonnali üzenetkül-

Ha a Gmail fiókunkba érkező idegen nyelvű dő) a legkevésbé sem biztonsá-
leveleket szeretnénk lefordítani, nem gosak, a titkosított módszerek pedig gyakran elérhetetlenül 
feltétlenül kell szótárat ragadnunk, vagy drágák. Az oneshar.es ingyenes megoldása a kémfilmekből 
átmásolni a levél szövegét a Google Fordító merített ihletet.
oldalára. Egy ügyes kis plug-in segítségével Dátum: 2012. 02. 20.

ugyanis közvetlenül a Gmail felületén intézhetjük a 
fordítást. 

Photoshop tipp: 3D tipográfiaDátum: 2012. 02. 09.
Sokáig 3D hatású feliratokat csak 3D-s alkal-
mazásokból lehetett egyszerűen előállítani. Február végén érkezik a Windows 8 
Majd az Adobe Illustratorban megjelentek az első használható verziója
egyszerű 3D-s alakzatok, amelyek anno csak A fejlesztői próbaverzió már elérhető, a 
Photoshop közreműködésével tudtunk látványossá tenni.hónap végén pedig jön a tömegeknek 
Dátum: 2012. 02. 20.szánt első változat.

Dátum: 2012. 02. 10.

Gmail levelek fordítása, egy kattintással

Rovatvezető: Vitéz Veronika
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Megmutatjuk, milyen lesz a Facebook 2025-ben Csináljon érdekes trükköket pdf  állományaival!

Érdemes résen lenni: ingyen letölthető a jogászhall-
gatókat segítő szoftver

13 év hosszú idő, pláne ha előrejelzést Trükközzön pdf  állományaival, például 
kell adni, de úgy tűnik, a Ph.Creative- forgassa, cserélgesse az oldalakat, töröljön 
ot ez nem zavarta, és egy látványos belőlük, fűzzön össze újabbakat, s mindezt 
infografikában foglalta össze, hogyan egy átlátható felületen. Ezt kínálja a PDF 

képzeli el a ma már nemcsak az IT-, hanem úgy általában az Split And Merge program.
egész világ egyik jelentős tényezőjét, a Facebookot. Dátum: 2012. 02. 22.
Dátum: 2012. 02. 22. 

Hogyan frissítsük Chrome alatt gyorsan az összes 
weboldalt?

Az összes lap frissítése funkció Google 
A felhasználók visszajelzései alapján Chrome böngésző alatt is elérhető.
új funkciókkal bővített Studium Dátum: 2012. 02. 22.
szoftvert és a hozzátartozó szolgál-
tatásokat most harminc napig 
ingyen lehet kipróbálni.
Dátum: 2012.02.22.
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