
1. Internet Explorer 9: 2,3 millió letöltés egy nap alatt http://techline.hu/szubjektiv/20110318_tavsegitseg
Egyelőre kiválóan teljesít a Microsoft új böngészője. .aspx  ---techline.hu
Megérkezett az Opera 11.10 első bétája is. Dátum: 2011. 03. 19.

Forrás: http://nonstopuzlet.hu/internet-explorer-9-
4. Újdonsággal segíti a Google a keresést23-millio-letoltes-egy-nap-alatt-20110318.html   --- 
A Google új funkciót tett elérhetővé, mellyel a nonstopuzlet.hu
felhasználó maga állíthatja be, hogy melyik oldalakról Dátum: 2011. 03. 18.
érkező találatokat szeretné blokkolni. A fícsör része a 
Google által a linkfarmok ellen indított háborúnak.

2. Olvashatatlan Excel fájlok megjavítása Forrás: 
A véletlenül letörölt és elvesztett fájloknál csak egy http://www.technet.hu/hir/20110311/ujdonsaggal
rosszabb van: amikor önhibánkon kívül ,  _segiti_a_google_a_keresest/ ---www.technet.hu
olvashatatlanná válik egy-egy fontos dokumentum Dátum: 2011. 03. 11.
vagy táblázat.
Forrás:http://techline.hu/tudastar/20110315_excel 5. Hagyományos könyv: a vég kezdete
_fajlok_javitasa.aspx  ---techline.hu  Óriási növekedést produkált az e-könyvek piaca, míg 
Dátum: 2011. 03. 16. ezzel egyidejűleg a hagyományos, papíralapú könyvek 

piaca észrevehető zsugorodásnak indult.
3. Így tud válaszolni a távsegítség kérdéseire Forrás: 
 http://www.technet.hu/hir/20110319/robbanas_az
Ha a rokonságban van valaki, aki ért a számítógéphez, _e-
már egész jó esélyünk van arra, hogy probléma esetén 

konyvek_piacan_lefele_ivel_a_hagyomanyos_konyv
gyorsan, telefonon forduljunk valakihez. Csak aztán 

/  ---www. technet.hu
jönnek a keresztkérdések!

Dátum: 2011. 03. 19.
Forrás:

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu

mazsolák

Kedves Mazsolázók!
Köszönöm az érdekes cikkeket és az észrevételeket, amiket a rovathoz küldtetek.

Íme, a márciusi finomságok.

Jó étvágyat hozzá!                                             Vitéz Veronika, rovatgazda
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6. Visszaszoktatnak az olvasásra az e-könyvek 9.  Japán: a Google segít megtalálni a katasztrófák 
A januári adatok alapján az USA-ban több mint során eltűnt embereket
duplájára nőtt az e-könyvekből származó összbevétel A Google - blogjában - arra kéri a menhelyeken lévő 
– derül ki az Egyesült Államok kiadóit tömörítő embereket, hogy készítsenek fényképet a kézzel írt 
szervezet felméréséből. Ami még érdekesebb, hogy a listákról, és küldjék el e-mailben 
részletes adatokból az is kiderül, a digitális technológia 
elterjedése már olyan fokú, ami képes kompenzálni a Forrás: 
hagyományos könyveladások kieső bevételeit. http://hirek.prim.hu/cikk/2011/03/18/japan-
Forrás _a_google_segit_megtalalni_a_katasztrofak_soran_e
http://www.bitport.hu/trendek/visszaszoktatnak- ltunt_embereket  ---hirek.prim.hu
az-olvasasra-az-e-koenyvek Dátum: 2011. 03. 18.
Dátum: 2011. 03. 21.  ---www. bitprot.hu

7.  Hogyan írjunk sikeres blogposztot? 10.  A YouTube segít a japánoknak
Ki ne szeretne címlapra kerülni a saját 
blogbejegyzésével? Ki utasítaná vissza, hogy a A Youtube segít azoknak a japánoknak, akik a 
blogposztjára sokan hivatkozzanak, miközben földrengés és szökőár után keresik hozzátartozóikat: 
elismerően osztják meg a linkjét az internetes a videomegosztó egyik csatornáján a túlélőkről 
ismerőseik körében? Az alábbiakban röviden készült videók láthatók. 
összefoglaljuk, hogy hogyan készíthetünk sikeres Forrás: 
blogposztot, illetve konkrét tippeket, témaötleteket is http://www.kreativ.hu/interaktiv/cikk/a_youtube_s
adunk, amikkel fel lehet hívni egy-egy bejegyzésünkre egit_a_japanoknak ---www.kreativ.hu
a figyelmet. Dátum: 2011. 03. 11.
Forrás: http://netidok.postr.hu/hogyan-irjunk-
sikeres-blogposztot  ---netidok.postr.hu 11. Mindig meglesznek a jelszavai az új 
Dátum: 2011. 03. 11. Firefoxszal

8. A magyarok elsősorban hírolvasásra A Firefox olyan, mint egy rossz barátnő: többször is 
használják a netet lekéste a randit, de legújabb verziója új funkcióval 
A magyarok elsősorban olvasásra, tájékozódásra tenné jóvá bűneit. A négyes verzió felturbózott 
használják az internetet, de az online vásárlás is sebességgel, kissé túlbonyolított jelszószinkronizáló 
jelentős - derül ki a Vatera és a Medián Közvélemény- funkcióval, barátságos kezelőfelülettel akarja 
és Piackutató Intézet országos reprezentatív jóvátenni egyévnyi mulasztásait.
felméréséből. Forrás: 

http://www.origo.hu/techbazis/internet/20110322-
Forrás: http://hirek.prim.hu/cikk/81048/  --- mindig-meglesznek-a-jelszavai-az-uj-firefoxszal.html  
hirek.prim.hu ---www.origo.hu/techbazis
Dátum: 2011. 03. 02. Dátum: 2011. 03. 22.

12.  A legjobb ingyenes zenekonvertáló
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14. Ingyenes e-könyvekkel népszerűsíti az IE 9-et 
Forrás: http://letoltendo.postr.hu/a-legjobb- a Microsoft
ingyenes-zenekonvertalo ---letoltendo.postr.hu

Szerző: Barna József  | Dátum: 2011-03-21 18:17 | 
Dátum: 2011. 03. 20.

Rovat: Szoftver | Forrás: IT café

A szoftvervállalat együttműködik a nyáron webes e-
13. Gmail mesterkurzus - 1. rész könyvesboltot indítani tervező Alexandrával is a 
A gazdag funkcionalitás miatt nem egyszerű böngésző promóciójában.
kiigazodni a Gmail felületén, így összegyűjtöttük a Forrás: http://itcafe.hu/hir/alexandra_e-
leghasznosabb tippeket, amelyekkel még többet lehet konyv_aruhaz_ingyenes_ie_9_microsoft.html  ---
kihozni a levelezőből. itcafe.hu
Forrás: http://pcworld.hu/gmail-mesterkurzus-1- Dátum: 2011. 03. 21.
resz-20110321.html ---pcworld.hu
Dátum: 2011. 03. 22.
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