
IT mazsolák
Szupergyors laptopot szinte bárki megvásárolhat, az 

Kedves Ínyencek! igazi művészet, jó áron vásárolni ütős konfigurációt. 
Az áprilisi számba főként Windows-zal, Cikksorozatunk első darabjában az Asus hatalmas, a 
laptopokkal, böngészőkkel, e-könyvekkel Dell közepes és a Toshiba kompakt méretű laptopját 
ízesített mazsolákat csomagoltam. Köszönöm a mutatjuk be.
küldött hozzávalókat. Dátum: 2011. 04. 06.

Jó étvágyat kívánok!
Vitéz Veronika, rovatgazda

Cikksorozatunk folytatásában három újabb, gyártója 
szerint kitűnő vételnek számító laptopot mutatunk be. 
Cikkünkből megtudhatja, hogyan szerepelt a 
kínpadon a Samsung remek felszereltségű behemótja, 
a Lenovo kövér törpéje, és valóban bírja-e egy töltéssel 
nyolc órán át az ultrakönnyű Acer TimelineX?
Dátum: 2011. 04. 13.

Dátum: 2011. 04. 14.
Erőgép laptop full extrás és lecsupaszított 
változatban: a legjobb vételnek számító notebookokat 
felvonultató cikksorozatunk utolsó részében két 
izgalmaktól mentes eszköz, a HP nappaliba szánt 
multimédiás, dizájnos modellje, és a Fujitsu olcsó 
konfigurációja mutatkozik be.
Dátum: 2011. 04. 20.Dátum: 2011. 04. 19.

össze még többet
lehet

Megéri a pénzét? A legjobb laptopok - 1. rész

Megéri a pénzét? A legjobb laptopok - 2. rész

Az öt legjobb Windows-alkalmazás helyettesítő

Megéri a pénzét? A legjobb laptopok - 3. rész

Irányítsa Windowsát, ahogyan még soha

Gmail mesterkurzus - 2.rész Magunkkal vihetjük majd a Windows 8-at

A cím talán egy kis magyarázatra szorul: mit is 
helyettesítünk, mivel? Nos, a Windowsban 
alapkiszerelésben megtalálható alkalmazásokat fogjuk 
helyettesíteni, még jobb alkalmazásokkal!

Egyetlen mozdulattal állíthatja le PC-jét, nyithatja ki a 
CD/DVD-lejátszó ajtaját, vezérelheti a Winampot és 
még sok más egyebet megtehet egy ügyes, ingyenes 
program segítségével. Uralja végre igazán a Windowst!

USB-s merevlemezről és pendrive-ról is futtatható 
lesz a Windows következő verziója, így a rendszer akár 
több számítógép között is hordozható lesz - derítette 
ki az Engadget amerikai kütyüblog a készülő operációs 
rendszer tesztverzióját vizsgálva.
Dátum: 2011. 04. 18.

Haladó kurzusunkon a leghasznosabb levelező 
kiegészítőket gyűjtöttük , amelyekkel   

 kihozni a Google rendszeréből.
Dátum: 2011. 03. 29.

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu
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http://techline.hu/tudastar/20110413_windows_letoltes.aspx
http://techline.hu/kiprobaltuk/20110417_zenkey.aspx
http://www.origo.hu/techbazis/szamitogep/20110418-magunkkal-vihetjuk-majd-a-windows-8at.htm
http://www.origo.hu/techbazis/szamitogep/20110406-megeri-a-penzet-a-legjobb-vetelnek-szamito-laptopok-1.html
http://www.origo.hu/techbazis/szamitogep/20110412-megeri-a-penzet-a-legjobb-laptopok-2-resz.html
http://www.origo.hu/techbazis/szamitogep/20110419-megeri-a-penzet-a-legjobb-laptopok-3-resz.html
http://pcworld.hu/gmail-mesterkurzus-2resz-20110329.html


Mekkora az internetes lábnyomod?

Már letölthető az Internet Explorer 10 első 
változata

Régi diafilmek a neten

A Vista kevés lesz az IE 10-nek

Networkshop 2011 konferencia

Az áfán bukik az e-könyvüzlet

Indul a könyvtári kölcsönzés az Amazon Kindle-
ön

Könyvkonnektor: A kulturális-örökség-gép és az 
e-könyv olvasó

A web nyílt és zárt adatbázisai nem felejtenek, s 
rengeteg információt tárolnak rólunk. Mivel  
adatmorzsák bármikor összeállhatnak,  az ideje, 

 egy komplett online háttérelemzést végezzünk 
 magunkon!

Dátum: 2011. 04. 20.

A Könyvkonnektor blog legújabb bejegyzése idézi a 
Google egy évvel ezlőtti számításait, mely szerint a 
glóbuszon egész pontosan 129.864.880 könyv (nem 
kötet, hanem ennyi írásmű, egymástól eltérő tartalom) ezen
sorakozott a polcokon. Mivel vannak ennél nagyobb itt
becslések is, meg el is telt azóta egy kis idő, így ha hogy
kerekítünk 150 millióra, akkor nem tévedhetünk saját
nagyot, ráadásul ezt a számot könnyű összevetni a 
G o o g l e  B o o k s  m e n e d z s e r é n e k  a z  i d e i  
Könyvfesztiválon tartott előadásával, amelyben 
elhangzott: a földkerekség könyvállományából eddig 
mintegy 15 milliót digitalizáltak.Fejlesztői konferenciáján a Microsoft bemutatta az új, 
Dátum: 2011: 04. 20.tízes Internet Explorer első, preview változatát. A 

kilencesben megkezdett fejlesztési vonalra épülő IE10 
első változata már le is tölthető.

Több ezer kereshető diafilmet digitalizált az OSA. A Dátum: 2011. 04. 13.
gyűjteményben ifjúsági, politikai és képzőművészeti 
témák is szerepelnek.
Dátum: 2011. 04. 15.

https://nws.niif.hu/nws2011/

Még idén elérhetőek lesznek az elektornikus Tisztelt Előadók!
könyvtárakból kölcsönözhető e-könyvek a 
legnépszerűbb e-book-olvasón, amely a népszerűbb A hagyományoknak megfelelően a konferencia 
készülékek közül egyedüliként nem volt képes erre. előadásait az interneten közvetítjük, amely az alábbi 
Dátum: 2011. 04. 21. címen lesz látható:

http://videotorium.hu/hu/live/details/379,Networ
kshop_2011_konferencia

A Microsoft megerősítette: a böngésző új verziója 
nem fog futni a Windows 7-nél régebbi rendszerein.
Dátum: 2011. 04. 15.

Az elektronikus könyveket sokan még élből 
elutasítják, de az Egyesült Államokban és Nagy-
Britanniában már beindult az áttörés. Nálunk 
leginkább a magasabb áfa és a kiadók óvatossága miatt 
döcög a piac.
Dátum: 2011. 04. 15.

Konferencia, 2011. április 27 - 29.
 

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési 
Intézet (NIIFI), a HUNGARNET Egyesület és a 
Magyar Internet Társaság 2011-ben ismét megrendezi 
országos Networkshop konferenciáját. Az évek során 
ez a rendezvény a hazai számítógép-hálózati 
informatikai  élet (Internet) leg rangosabb 
találkozójává nőtte ki magát. Itt találkozhatnak e 
rohamosan fejlődő terület technológiájának kutatói, 
fejlesztői, a gyártók, a szolgáltatók és a felhasználók. A 
rendezvénynek idén a Kaposvári Egyetemen ad helyt.
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http://pcworld.hu/mekkora-az-internetes-labnyomod-20110420.html
http://www.technet.hu/notebook/20110413/letoltheto_az_internet_explorer_10_preview/
http://itcafe.hu/hir/microsoft_windows_vista_7_internet_explorer_ie_10.html
http://www.fn.hu/kultura/20110414/e_konyv_iden_meg/
http://www.origo.hu/techbazis/20110421-indul-a-konyvtari-kolcsonzes-az-amazon-kindleon.html
http://hirek.prim.hu/cikk/2011/04/20/konyvkonnektor-_a_kulturalis-orokseg-gep_es_az_e-konyv_olvaso
http://www.kreativ.hu/interaktiv/cikk/regi_diafilmek_a_neten
http://videotorium.hu/hu/live/details/379,Networkshop_2011_konferencia

