
Íme, az IT-mazsolák újabb gyűjteménye: okos tippek, Chrome Theme elnevezésű Chrome alkalmazás 
érdekességek márciusból, nemcsak informatiku- segítségével mindössze néhány kattintás egy testre 
soknak! szabott téma elkészítése.
Hasznos böngészést kívánok! Dátum: 2012.03.30.

Vitéz Veronika, rovatgazda

Elnémul a Flash Player frissítője
Hamarosan indulhat a Google Drive A kliens a jövőben felhasználói beavatko-

5 gigabájt ingyen tárhelyet kapnak a zása nélkül is képes lesz frissülni.
Google felhasználók. Dátum: 2012. 03. 30.
Azt eddig is tudtuk, hogy a Google 
készül valamilyen hasonló szolgálta-
tással, melyet Drive néven szólítanak, Takarítsunk PC-t!

és arra is utaltak néhányan, hogy akár már április elején Állandóan előkerülő téma a Windows, 
indulhat a szolgáltatás, ám eddig erre nem volt konkrét illetve a hardver takarítása is, hisz így 
bizonyíték. egyszerűen felgyorsíthatjuk gépünket.
Dátum: 2012. 03. 30. Általában ősszel és tavasszal szokott 

felmerülni a nagytakarítás kérdése; 
ekkor az egész lakást kipucolják az emberek, minden 

Tavaszi nagytakarítás PC World módra egyes szegletre gondolva. A törődést viszont nem csak 
Évente egyszer nem árt rendet tenni a mi, hanem gépünk lakhelye is igényli, a rendszerről 
a házunk táján. No, nem avanzsál- nem is beszélve.
tunk kertészeti magazinná, egészen Dátum: 2012. 03. 29.
pontosan a számítógépházról 
beszélünk.
Dátum: 2012. 03. 30. Hardversztorik: az elfeledett magyar flopi

Új sorozatunk első részében Jánosi 
Marcell legendás találmányát mutatja 

Így készíthetünk saját Google Chrome témákat, be Kutor László tanár úr. Hogy jön 
akár kedvenc fotóinkból is! ide az ingzseb és a kockacukor?

Ha valaki szeretné a Chrome-ot kicsit testre Dátum: 2012. 03. 27.
szabni, nem feltétlenül kell elmélyülnie a 
programozásban, de még csak a grafikai 
alkalmazások használatában sem. A My 
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http://www.technet.hu/hir/20120330/hamarosan_indulhat_a_google_drive/
http://www.technet.hu/hir/20120330/hamarosan_indulhat_a_google_drive/
http://pcworld.hu/tavaszi-nagytakaritas-pc-world-modra-20120330.html
http://techline.hu/it/2012/3/30/Igy_keszithetunk_sajat_Google_Chrome_temaka_V5AUY4
http://nonstopuzlet.hu/elnemul-az-adobe-flash-frissitoje-20120330.html
http://www.technet.hu/auto/20120329/takaritsunk_pc-t/
http://itcafe.hu/hir/hardversztorik_janosi_marcell_mcd_mikroflopi.html


Ki képes megszorítani a Facebookot? Csak óvatosan a böngészésnél
Egy új infografika szerint vannak új 
kihívók, de az előny egyelőre behozhatat-
lan.
Ha az online közösségekről beszélünk, 
akkor mindig előkerülnek a számok és az 

adatok, hiszen ezekkel lehet érzékeltetni, hogy 
mennyien lógunk ezeken az oldalakon. Óriási a harc, 

Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte jönnek az új játékosok (lásd: Pinterest), és mindenki azt 
terjedő számítógépes vírusok toplistáját, melyből várja, hogy mi lesz a következő szenzáció és a 

Facebook lufija mikor pukkan ki végre. Egyelőre nem megtudhatjuk, hogy aktuálisan milyen kártevők 
úgy néz ki, mintha ki akarna durranni... veszélyeztetik leginkább a felhasználók számítógépeit.
Dátum: 2012. 03. 26. Dátum: 2012. 03. 19.

Linux, amit egy Windows- Gyenge a WiFi jele? Tippek a javításhoz!
szakember is imádni fog Általános probléma, hogy az otthoni Wi-Fi routerünk 
Egy olyan Linuxot szeretnék jele nem elég erős, vagy stabil ahhoz, hogy lakásunk 
bemutatni, amelynek megvan- távolabbi pontjaiban is működjön.
nak az ismert pozitív tulajdon- Ezen a problémán próbálunk ma 

ságai és frappáns választ ad a vele szemben felhozott segíteni, néhány egyszerűbb trükkel, 
kifogá-sokra. amiknek segítségével egy kicsit kitolhat-
Dátum: 2012. 03. 24. juk a jeladó hatókörét.

Dátum: 2012. 03. 12.

„Uram, a szerver tönkrement“ Még mindig sok a kérdés a cloud szolgáltatások 
„Mert ez a szerver nagyon jó, a biztonsága körül
következő 5 évben nem kell vennünk Bár az előnyei nyilvánvalók, a CIO-k számára még 
újat, csak ezt, most, utoljára, uram." mindig nyitott kérdést tartogatnak a felhő alapú 
Dátum: 2012. 03. 20. szolgáltatások. IT-vezetőként dolgozó szakértő 

szerzőnk szerint ezért a következő 
években inkább a kkv-k körében 

Hasznos tippek a facebookos bejelölések ellen terjedhetnek majd tömegesen a 
Pár kattintással kordában tartható, hogy szoftverszolgál-tatások, ahol a 
ismerőseink mely fotókon, bejegyzéseken szolgáltatók által nyújtott biztonság 
jelöljenek meg bennünket. jellemzően meghaladja a mostani szintet.
Dátum: 2012. 03. 19. Dátum: 2012. 03. 05.
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http://www.technet.hu/hir/20120326/ki_kepes_megszoritani_a_facebookot/
http://computerworld.hu/linux-amit-egy-windows-szakember-is-imadni-fog-20120324.html
http://computerworld.hu/8222uram-a-szerver-tonkrement8221-20120320.html
http://www.technet.hu/hir/20120320/hasznos_tippek_a_facebookos_bejelolesek_ellen/
http://antivirus.blog.hu/2012/03/19/csak_ovatosan_a_bongeszesnel
http://www.technet.hu/teszt/20120313/gyenge_a_wi-fi_jele_tippek_a_javitashoz/
http://www.technet.hu/teszt/20120313/gyenge_a_wi-fi_jele_tippek_a_javitashoz/


Google Doodle 2012. március 15.

Mi az a Google Doodle?
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