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Ilyen lesz a közösségi kereső Hasznos holmik a hétköznapokra

Az internetes tartalmak közötti kere- Terítéken tíz minél kevésbé ismert, annál 

sést hamarosan felválthatja a valós kezesebb segédprogram.

világban található érzékelőktől és a Dátum: 2012. 06. 21.

személyes észlelésekből származó 

információk elemzése.

Dátum: 2012. 06. 26. A Firefox visszaesőben, a Chrome 

trónra tör régiónkban is

Látványos videó-slideshow készítése pillanatok alatt, A Gemius kiadta a 2011-es év második 

zenével felében mért adatait ismertető jelentését.

Sokak számára már napi tevékeny- Dátum: 2012. 06. 22.

séggé vált a fotók, képek megosztá-

sa az interneten. De miért ne készít-

hetnénk a megosztásra szánt fotó- Programajánló III. ISO Workshop
inkból látványos, kellemes zenei A program legnagyobb erénye, hogy 
aláfestéssel ellátott videó-slide- képes pontos, szektorról szektorra 
show-kat? egyeztetett másolatot létrehozni 
Dátum: 2012. 06. 26. CD/DVD és a Blu-Ray lemezekről, 

az eredeti lemezek tartalmát és 

szerkezetét megőrizni.
Miért hadonásznak a Sony laptopok tulajdonosai?

Dátum: 2012. 06. 21.
Idegi kimerültség? Ismerős a közelben? 

Kéznyújtóztatás? Nem, egészen másról 

van szó.

Dátum: 2012. 06. 22.

Június, forróság. De az IT világ még e meleg napokban sem sziesztázik, a hőség ellenére is zajlanak az események.
 A júniusi hírek közt találunk néhány érdekességet a közösség alapú keresőről, az újgenerációs Sony laptopokról, felhőbe 
kényszerített diákokról, valamint hasznos programokat és trükköket ismerhetünk meg, amik segítik és feldobják a 
mindennapjainkat. Ezekből hoztam egy frissítő, nyári turmixot.

Vitéz Veronika, rovatgazda
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Rovatvezető: Vitéz Veronika
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http://techline.hu/it/2012/6/26/Latvanyos_videoslideshow_keszitese_pillanat_CXD8R0
http://techline.hu/it/2012/6/26/Ilyen_lesz_a_kozossegi_kereso_FNVSOK
http://computerworld.hu/miert-hadonasznak-a-sony-laptopok-tulajdonosai-20120622.html
http://pcworld.hu/hasznos-holmik-a-hetkoznapokra-20120621.html
http://itcafe.hu/hir/gemius_bongeszok_2011_h2.html
http://www.chiponline.hu/2012/06/21/programajanlo-iii-iso-workshop/#more-4817
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Biztonsági tippekkel szolgál a Facebook Felhőbe kényszerített diákok
Az ingyen Windows és Office kora A Facebook idén is számos biztonsági 
lejárt - legalábbis a CD-ről telepít-intézkedést tett annak érdekében, 
hető változatoké. De a Tisztaszoft-hogy a közösségépítés kockázatait 
ver Program nem halt meg, csak új 

mérsékelni tudja. A LinkedIn bizton-
alakot öltött.

sági incidense azonban újabb lépések- Dátum: 2012. 06. 15.
re sarkallta az üzemeltetőket.

Dátum: 2012. 06. 20.

Programajánló II. – Geek Uninstaller 1.0
Szoftverek eltávolításának alkalmá-Ha továbbra is önteltek maradunk Európában, lelép-
val, mindig marad valamennyi nek bennünket
szükségtelen fájl, vagy regisztrációs A digitális menetrend folyamatát 
bejegyzés a gépen, sőt egyes alkalma-elemző legújabb jelentés azt 
zások hatalmas mennyiségű szeme-mutatja, hogy alig van pozitívum, 
tet hagynak maguk után, ami felesle-a befektetések elmaradása Euró-

gesen lassíthatja a gépet és csak karbantartó alkalmazá-pa végleges leszakadását eredmé-
sokkal sikerülhet eltávolítani.nyezheti.
Dátum: 2012. 06. 08.Dátum: 2012. 06. 19.

Egy érdekes videó:Miért omlik össze rendszeresen a Flash Player a 
A Social Media egy lufi? Vagy a legnagyobb Firefoxban?
dobás az ipari forradalom óta?Egyelőre egyik cég sem tudja, mi okozza a hi-
Dátum: 2010. 12. 19.bát, de dolgoznak a javításon. A frissítés meg-

jelenéséig átmeneti megoldásokat javasolnak.
Dátum: 2012. 06. 19.

+1 Doodle II. Erzsébet királynő uralkodásának gyémánt jubileumára
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http://biztonsagportal.hu/biztonsagi-tippekkel-szolgal-a-facebook-20120620.html
http://itcafe.hu/hir/kroes_eb_digitalis_menetrend_jelentes.html
http://itcafe.hu/hir/mozilla_firefox_adobe_flash_player_crash.html
http://computerworld.hu/felhobe-kenyszeritett-diakok-20120615.html
http://www.chiponline.hu/2012/06/08/programajanlo-ii-%E2%80%93-geek-uninstaller-1-0/
http://techline.hu/it/2012/6/26/Latvanyos_videoslideshow_keszitese_pillanat_CXD8R0
http://www.google.com/doodles/queens-jubilee

