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Kedves KLIKKelők! 

E havi válogatásomban most nem egy konkrét témát járok körül. Ezúttal laptopok, projektorok, 
képszerkesztők, a Globe Színház és egyéb érdekességek, ötletek, valamint hasznos tanácsok várják az 
olvasókat. 

Hasznos böngészést kívánok!   

                                                                                                                         Vitéz Veronika, rovatgazda 

 

Aktuális hírek az IT világából 

Vitéz Veronika  

2014 legjobb laptopjai 

Mutatunk hat olyan notebookot 2014-ből, 
amelyek igazán figyelemreméltóak. Az egyik 
legnagyobb kihívás az, amikor 
új laptopot választunk magunknak: a márkák és a 
specifikációk végeláthatatlan tengerében nem 
könnyű megtalálni a számunkra legjobbat, még 
az összes tesztet elolvasva sem. Vajon szép a 
kijelző? Sokáig bírja az akku? Elég erős a 
processzor? 

Forrás: http://pcworld.hu/macworld/2014-legjobb-laptopjai.html 

 

Cserélj izzót projektorodban 5 perc alatt 

A projektorizzó-csere messze nem olyan 
bonyolult, mint azt néhányan gondolják. Így 
csináld otthon. Kritikus eleme az izzó a 
projektoroknak, és sajnos hajlamos el is 
használódni. Kétségbe esni azonban nem szabad, 
mert a projektort nem kell eldobni csak azért, 

mert kiégett az izzó vagy jelez a készülék, hogy 
ideje a cserének – ki is cserélhetjük azt. Aki 
otthon szeretné ezt elvégezni, nem kell óriási 
munkára számítania – feltéve persze, ha 
odafigyel a lépésekre. Megmutatjuk, hogyan 
lehet biztonságosan és gyorsan izzót cserélni. 
Forrás: http://pcworld.hu/projektorboltblog/cserelj-izzot-projektorodban-5-

perc-alatt.html 

Pixelitor: többplatformos képszerkesztő 

ingyen 

Rétegeket is kezel az egyszerűen használható 
alkalmazás. Dunát lehetne rekeszteni a 
méretezésre, konvertálásra és effektezésre 
egyaránt használható fotónézegető és képrendező 
alkalmazásokkal, éppen ezért is meglepő, hogy 
specifikusan képszerkesztésre kitalált 
programokból nincs túlságosan sok. A profi 
grafikusok többnyire az Adobe Photoshopot 
használják, a fizetős ügyfelek kisebb tábora a 
Corel Paint Shop Pro híve, míg az otthoni 
felhasználók többnyire az ingyenes GIMP 
vagy Paint.NET programokat preferálják. Forrás:  
http://pcworld.hu/tippek/pixelitor-tobbplatformos-kepszerkeszto-ingyen.html 

 



A magyarok alig használnak mobilbanki 

szoftvert 

A magyar lakosság 4 százaléka használ csak 
mobilbanki alkalmazásokat, de jelentős 
növekedés várható ezen a területen. Az USA-ban 
a 10 legnépszerűbb alkalmazás közé tartoznak a 
pénzügyi applikációk. Forrás:  
http://sg.hu/cikkek/109003/a-magyarok-alig-hasznalnak-mobilbanki-szoftvert 

 

Böngészőbe költözik a Skype 

Webes felületen is elérhetővé teszi a Skype-ot a 
Microsoft. A vállalat egyelőre csak meghívásos, 
béta verzióban jelenteti meg az üzenetküldő 
böngészős változatát, amelyet aztán a következő 
néhány hónapban fokozatosan ad ki világszerte. 
Forrás:  
http://www.hwsw.hu/hirek/53179/skype-bongeszo-microsoft-chat-video-webrtc.html 

 

Alig változott valami a Top500 listán 

Frissült az évente kétszer, tavasszal és ősszel 
aktualizált Top500 lista, amely a világ 
legnagyobb teljesítményű számítógépeit 
rangsorolja. Az új kiadásban alig változott 
valami. Forrás: 

http://www.hwsw.hu/hirek/53183/top500-szuperszamitogep-intel-xeon-phi-

nvidia-tesla-amd-firestream-opteron.html 

Online elérheti a világ egyik legjobb színházát 

Van néhány igazán kultikus színház a világon, és 
az újraépített Globe Színház vitathatatlanul ezek 
közé tartozik. Most már bárki, akár a 
karosszékéből is megnézheti az angol nyelvű 
Shakespeare-előadásokat. Forrás: 
http://hvg.hu/tudomany/20141118_Online_elerheti_a_vilag_egyik_legjobb_szi#rss 

 

Megoszthatók lesznek a Keep jegyzetek 

Az eddig inkább a felhővel összekötött 
jegyzetfüzetként funkcionáló Google Keep 
csoportmunka-funkciókat is kap. Forrás: 
http://www.geeks.hu/hirek/141118_megoszthatok_lesznek_a_keep_jegyzete

k?utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso 

 

Az egyik novemberi Google Doodle 

Forrás: http://www.google.com/doodles/25th-anniversary-of-the-

fall-of-the-berlin-wall 

 


