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2013 első válogatásában több témában -Wikipédia bejegyzések, a legjobb tech cuccok, netes átverések, notebookok- is visszatekintünk az 

óévre. A tavalyi összefoglalók mellett azonban idénre is hasznos tanácsokkal szolgálnak az összegyűjtött IT-cikkek (pl.: Tíz ajánlott újévi 

biztonsági fogadalom).

Hasznos böngészést és boldog új évet kívánok!

Vitéz Veronika, rovatgazda

Kipróbálható a Microsoft közösségi oldala, a Socl TOP 10 felhőkockázat

A rendelkezésre álló információk A Coalfire IT-audit cég értékékelése 

szerint a projekt még igen képlékeny, a szerint jól azonosítható a tíz leg-

jövőben akár még koncepcionális vál- nagyobb fenyegetés, amely a számítá-

toztatások is lehetségesek. si felhőket igénybe vevő cégekre 

Dátum: 2012. 12. 05. leselkedik. A felsorolásból kiviláglik, 

hogy a biztonság érdekében keményen kell fogni a gyeplőt.

Dátum: 2012. 12. 26.

Teljesen megújult, okosabb lett 

Magyarország Google-térképe

A vállalat fejlesztési projektje mérföld- Az idei év legolvasottabb Wikipédia bejegyzései

kőhöz érkezett nálunk is: az eddigi A Wikipédia egy hatalmas tudásbázis, 

legpontosabb térképüket készítették el ahol idén legtöbben a Facebook-ra keres-

az országról. tek rá, de az is érdekelte az embereket, 

Dátum: 2012. 12. 06. hogy kik haltak meg idén.

Dátum: 2012. 12. 29.

Kémkedési lehetőség az Internet 

Explorer összes verziójában Top 10: a legjobb tech cuccok 2012-ben

A kurzorfigyelés sikeressége több feltétel- Szubjektív összeállítás arról, hogy sze-

hez kötött, de nem szabad semmibe venni rintünk melyek voltak a legizgalma-

a lehetséges veszélyeket. sabb, a piacot legjobban befolyásoló 

Dátum: 2012. 12. 12. készülékek, termékek idén.

Dátum: 2012. 12. 31.
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http://itcafe.hu/hir/microsoft_socl_beta_nyilvanos.html
 http://itcafe.hu/hir/google_map_terkep_magyarorszag_update_frissistes.html
 http://itcafe.hu/hir/microsoft_internet_explorer_kurzor.html
http://techcorner.hu/cio/top-10-felhokockazat-20121222.html
http://techcorner.hu/digitalis-elet/az-idei-ev-legolvasottabb-wikipedia-
http://www.technet.hu/teszt/20121231/top_10_a_legjobb_tech_cuccok_2012-ben/


2012 legnagyobb netes átverései Biztonságosabb ingyen Wi-Fi

Az idei év a nagy visszatéréseké volt: Igen, veszélyes, de keresett a nyil-

minden eddiginél több, már magyarul is vános Wi-Fi hozzáférés. Tippek a 

megcáfolt tévhit, legenda, hoax támadt túléléshez.

fel újra és újra, többek között a Facebook- Dátum: 2013. 01. 02.

lájkoknak és - megosztásoknak köszön-

hetően. Most felidézheti a legnagyobb netes átveréseket.

Dátum: 2012. 12. 31. Ilyen volt 2012 notebook-fronton

Tavaly menő volt az 

ultrabook kategória, 

Tíz ajánlott újévi biztonsági fogadalom legalábbis sokan 

Jó hír, hogy ha kütyüs minden- vágytak rá, de a vé-

napjainkat szeretnénk jobbá kony MacBook Air-

tenni, akkor nem kell magun- klónok még mindig nem robbantottak bankot. A Windows 

kat megváltoztatnunk, csak 8 érkezése viszont itt is felforgatta a trendeket, note-

végre elvégezni néhány alap- bookokon sem idegen már az érintőkijelző, de ha az nincs, 

vető műveletet és betartani pár egymultitouch érintőpad a minimum.

egyszerű szabályt, így aztán jó tanácsokkal szolgálunk, Dátum: 2013. 01. 02.

amiket jó, ha megfogad minden PC, Mac és okostelefon 

felhasználó 2013-ban is.

Dátum: 2013. 01. 01.
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http://hvg.hu/Tudomany/20121231_2012_legnagyobb_netes_atveresei
http://techcorner.hu/digitalis-elet/tiz-ajanlott-ujevi-biztonsagi-fogadalom.html
http://techcorner.hu/pcworld/biztonsagosabb-ingyen-wi-fi.html
 http://www.bitport.hu/mobilitas/ilyen-volt-2012-notebook-fronton

