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Az ehavi válogatásban a Google kapta a főszerepet, mellé
pedig igyekeztem jóidő-csalogató érdekességeket és
vidámságokat szüretelni.
Hasznos böngészést kívánok!
Vitéz Veronika, rovatgazda
Hivatalos a Google Drive - mennyibe fog kerülni?
Akár 16 terabájtra is bővíthető az
5 gigabájtnyi ingyenes tárhely.
Pár órával ezelőtt a Google végre
leleplezte az évek óta pletykált
tárhelyszolgáltatását, a Drive névre
hallgató megoldás ingyen 5 GB,
havi 2,5 dollárért 25 GB, míg szintén havonta 800 dollárért
cserébe akár 16 terabájt tárhelyet biztosít – emellett a fizetős vendégek Gmail kapacitása is automatikusan 25 GB-ra
emelkedik.
Dátum: 2012. 04. 25.
A jövő jelszavai - az agyunk lesz a jelszó
Legújabb kutatásaik szerint a
közeljövőben már saját agyunkat
fogjuk használni az azonosításhoz
és belépéshez.
Dátum: 2012. 04. 25.
Tölthető a végleges Firefox 12
Tegnap óta tölthető a Mozilla böngészőjének, a Firefoxnak
a legújabb, 12-es verziószámmal ellátott kiadása.
Dátum: 2012. 04. 25.

James Bond 007 téma flopimeghajtókon előadva
[videó]
Még mondja valaki, hogy a jó
öreg flopimeghajtó immár
teljesen hasznavehetetlen.
Dátum: 2012. 04. 25.

Jól fizet a hibákért a Google
A Google jelentősen megváltoztatta
a biztonsági rések felfedezői számára kialakított jutalmazási rendszerét.
Mostantól egy komolyabb hiba, akár
20 ezer dollárt is érhet.
Dátum: 2012. 04. 25.

Június első hetében újabb Windows 8 jön!
A Consumer Preview hamarosan véget ér, és jön a
kiadás előtt utolsó próbaváltozat!
A napokban számoltunk be arról,
hogy milyen sokan töltötték le a
Windows 8 előző kipróbálható
verzióját, a Consumer Preview-t,
mely bétaként fogható fel.
Érdektelen szolgáltatásokat gyilkol a Google
A Google időről időre átfésüli online
hadseregét, és kíméletlenül lefejezi a
gyengén teljesítő, vagy épp kiöregedett
katonákat. Az idei tavaszi nagytakarítás
során is többen kerültek a kukába.
Dátum: 2012. 04. 23.
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Terjed a Harry Potter féreg
J. K. Rowling könyveinek népszerűségét próbálják kihasználni a
vírusterjesztők.
A Hary féreg főkét a Harry
Potter rajongók körében okozhat károkat és bosszúságot, más emberekben kisebb eséllyel
nyitják meg a HarryPotter-TheDeathlyHallows.doc és egy
HarryPotter-TheDeathlyHallows.exe nevű vírusos
állományokat.
Dátum: 2012. 04. 20.

+ 1 Doodle a Föld Napja alkalmából
Dátum: 2012. 04. 22.

A Google sztori
A startup cégek többsége a
Google példáját akar ja
lemásolni, amely cég egy kis
garázsból indulva mára a világ
egyik legnagyobb vállalatává
nőtte ki magát. Vajon miért olyan jó üzlet a keresőpiac?
Dátum: 2012. 04. 18.

Alvó állapotukban is sokat fogyasztanak elektronikus
eszközeink?
Mítoszvadász sorozatunkban
kinyomoztuk, valóban jobb-e a
környezetnek az, ha használaton
kívül kikapcsoljuk eszközeinket.
Dátum: 2012. 04. 16.
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