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1. Teljes verziós PC optimalizáló szoftver felüdülés ezt leírni: letölthető az Internet Explorer 9 
letöltése, ingyen! RC verziója.
 Az Avanquest szoftverével gyorsíthatjuk a PC-t, Forrás: http://techline.hu/hirek/20110210_ie9_rc.aspx   
kijavíthatjuk a Registry hibáit, törölhetjük a felesleges ---techline.hu
fájlokat. Eddig ezért fizetnünk kellett, most viszont Dátum: 2011. 02. 11.
átmenetileg ingyen juthatunk a regisztrációs kódhoz!
Forrás: 4. Hogyan akadályozzuk meg az IE9 
http://techline.hu/hirek/20110211_pc_speed_opt.aspx   automatikus telepítését?Bár az Internet Explorer 9 
--- techline.hu a jelek szerint jól sikerült, ettől még közel sem biztos, 
Dátum: 2011. 02. 11. hogy mindenki azonnal szeretné telepíteni, 

különösen nem automatikusan, egy rendszer-
2.  Szöveg kivonása képekből, a legegyszerűbben frissítéssel.

Forrás: Az OCR (optikai karakterfelismerő) programok nem 
http://techline.hu/szubjektiv/20110215_ie9_blocker.asptartoznak az olcsó szoftverek közé. Szerencsére ma 
x    ---techline.humár számos ingyenes lehetőség közül válogathat az, 
Dátum: 2011. 02. 16.akinek csak a szövegre van szüksége, például egy 

képállományból.
Forrás: 5. Így készíthetünk látványos Facebook 
http://techline.hu/kiprobaltuk/20110216_ocr.aspx   profilképet, egyszerűen
---techline.hu A Facebook folyamatos átdolgozásának 
Dátum: 2011. 02. 17. köszönhetően mindig kapunk valami extra 

lehetőséget. A mostani elrendezés például kiváló 
3. Letölthető az Internet Explorer 9 RC változata arra, hogy kicsit látványosabb Facebook oldalt 

kreáljunk magunknak.Már olyan unalmas volt minden héten beszámolni 
egy újabb Firefox 4 bétáról, hogy kifejezetten 

Kedves Ínyencek!
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a februári termésből válogatott szőlőszemeket.

Továbbra is várom az általatok érdekesnek és hasznosnak talált cikkeket 
a vitez.veronika@jamk.hu címre!

Jó mazsolázást kívánok!                                             Vitéz Veronika, rovatgazda
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Forrás: 9. 
http://techline.hu/tudastar/20110217_facebook_profil.a
spx   ---techline.hu
Dátum: 2011. 02. 18.

6. Összekapcsolták az MSN-t és a Facebookot Forrás: 
Külföldön már eddig is volt, Magyarországon csak http://www.technet.hu/hir/20110216/a_vilagon_minde

n_masodik_gep_fertozott/   ---www.technet.humost tették elérhetővé, hogy a Windows Live 
Dátum: 2011. 02. 16.Messengert használók beszélgethessenek a 

Facebook-ismerőseikkel is.
Forrás: 10. 
http://www.kreativ.hu/cikk/osszekapcsoltak_az_msn_t_

es_a_facebookot

 ---www.kreativ.hu
Dátum: 2011. 02. 04. 

Forrás: 7. Új szolgáltatás a Google-től
http://www.technet.hu/hir/20110203/mar_a_repulon_s

A digitális újság- és magazintartalmak értékesítését 
em_maradhat_facebook_nelkul/   --- www.technet.hu

könnyítő szolgáltatást vezet be a Google. A One Dátum: 2011. 02. 03.
Pass áráról egyelőre nincs információ.
Forrás: 

11. 
http://www.kreativ.hu/cikk/uj_szolgaltatas_a_google_tol  
---www.kreativ.hu
Dátum: 2011. 02. 17.

8. A kiadók még nem, a szerzők már 
Forrás: látnak fantáziát az e-könyvekben
http://www.technet.hu/hir/20110218/a_nok_jelszavait_Anyagi, világnézeti okai is vannak annak, hogy lassan 
konnyebb_feltorni/ ---www.technet.huterjednek el Magyarországon az elektronikus 
Dátum: 2011. 02. 18.könyvek – derül ki az sg.hu beszámolójából. A 

magyar társadalom olvasási szokásairól, az e-könyvek 
12. elterjedésének hazai lehetőségeiről könyvtárosok, 

kiadói szakemberek és társadalomkutatók 
beszélgettek.
Forrás: 
http://www.mmonline.hu/cikk/a_kiadok_meg_nem_a_s
zerzok  ---www.mmonline.hu
Dátum: 2011. 02. 10.

Minden második gép fertőzött

A Panda Security egész világra kiterjedő januári 
felmérése alapján a vizsgált számítógépek fele 
fertőzött volt - többnyire trójai programokkal. 
Magyarország viszonylag jó helyezést ért el.

Már a repülőn sem maradhat Facebook 
nélkül!

Eleddig sajnos nélkülözni kellett a Facebook fiókunk 
egyengetését a hosszas repülőutak alatt – avagy a 
másik oldalról megfogalmazva: nyugtunk volt tőle. 
Mindez azonban változik.

Magyar jelszavak: veszélyesen egyszerűek

Az internetező nők közel egyharmada egy egyszerű 
szót vagy számsort használ levelezésének védelmére. 
A férfiak 4%-a viszont a jelszavát sem tudja, mert azt 
a számítógépe memóriájára bízta.

Egyetlen jelszó is elég a biztonságos 
netezéshez

Február nyolcadikán tartják az Európai Unióban a 
Biztonságos Internet Napját. Ennek kapcsán 
utánajártunk, mit tehetünk azért, hogy böngészésünk 
ne nyitott könyv legyen az utánunk leskelődőknek. 
Biztonságosabb csevegés, titkosított keresés és 
elrejtett ismerősök.
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Forrás: meg a mindennapi használatot
http://index.hu/tech/2011/02/08/gyakorlati_tanac Forrás: http://www.origo.hu/techbazis/20110207-amit-

erdemes-a-google-chromeban-kiprobalni.html   sok_biztonsagos_internetezeshez/
Dátum: 2011. 02. 08.Dátum: 2011. 02. 08.

17.  A festmények Street View-ját készítette el a 
13. Office Web Apps: magyarul is használható Google
az ingyenes szolgáltatás Street View-szerűen járhatunk körbe a világ tizenhét 
Február elejétől már Magyarországon is elérhető az jelentős múzeumában a Google legújabb 
Office Web Apps webes irodai szoftverszolgáltatás, kezdeményezésének eredményeképpen. A Google 
amely segítségével a böngészőből hozhatunk létre, Art Project  oldalán nem csak az egyes 
szerkeszthetünk és oszthatunk meg különböző intézményekben lehet szétnézni, a kiállított 
dokumentumokat. festményekbe bele is nagyíthatunk, sőt saját 

gyűjteményt is készíthetünk a műkincsekből.Forrás: http://www.bitport.hu/kkv/office-web-
apps-magyar-verzio-ingyen  --- www.bitport.hu Forrás: 

http://www.origo.hu/techbazis/internet/20110201-Dátum: 2011. 02. 03.
a-festmenyek-street-viewjat-keszitette-el-a-
google.html  ---www.origo.hu/techbazis

14. Ingyenes e-könyv honlapépítéshez
Dátum: 2011. 02. 01.

Microsoft WebMatrix - akár kezdők is létrehozhatják 
és megtervezhetik az elképzeléseiknek megfelelő 

18. honlapokat.
Forrás: 
http://terminal.hu/Hirek/Multimedia/Bejegyzes/64070
/Ingyenes-e-konyv-honlapepiteshez   ---terminal.hu

Dátum: 2011. 02. 06 http://vehir.hu/eloadasok_projektinformaciok/2011-02-
12/egyedulallo_nyomtatot_fejlesztettek.html  ---vehir.hu

15. Pofozzuk ki a Windows 7-et - tippek A-tól Z-ig 2011. 02. 12.
Összegyűjtöttük az operációs rendszerrel kapcsolatos 
összes tippet és trükköt, amelyekkel ráncba És végül egy kis környezetvédelem…
szedhetjük a Windows 7-et.
Forrás: http://nonstopuzlet.hu/pofozzuk-ki-a-windows- 19.  A Fujitsu bemutatja a világ első biológiailag 
7-et-20110207.html ----nonstopuzlet.hu lebomló számítógépes egerét
Dátum: 2011. 02. 07. Az ECO billentyűzet sikerére építő, új egér 

bebizonyítja, hogy a jó minőségű perifériák 
16. Amit érdemes a Google Chrome-ban készítéséhez nem kell műanyag. 
kipróbálni Forrás: http://www.laptopkalauz.hu/?nid=830   ---
A Google Chrome 3D-s grafikus képességekkel és www.laptopkalauz.hu
gyorsabb webkeresővel gazdagodott a legújabb Dátum: 2011. 02. 07.
kiadásban. Emellett számos apró trükkje könnyíti 

   

Egyedülálló nyomtatót fejlesztettek
Világújdonság a Pannon Egyetem Műszaki 
Informatikai Karának fejlesztésében: a világon 
egyedülálló nyomtatót hoztak forgalomba.
Forrás: 

Dátum: 
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