
Novemberi top-tippek 7. Viszlát, optikai meghajtók!
Egyre több új notebook kerül úgy a boltokba, hogy a felhasználók szinte 

Íme, néhány valóban alkalmazható tipp és tanács, valamint sok érde- csak otthon veszik észre: a hosszú évek óta megszokott CD/DVD-
kesség az informatikai, számítástechnikai oldalak novemberi meghajtó már "nem divat", és lemaradt az eszközről. Aztán lassan a 
gyöngyszemei közül. többség ráébred, hogy valójában nem is hiányzik.
Hasznos böngészést kívánok! Dátum: 2011. 11. 21.

Vitéz Veronika, rovatgazda
8. 8 dolog, amit a Windows 8-ról tudnod kell
Ha minden jól megy, már egy év sincs hátra a Windows következő 

1. Hogyan csináljunk fénymásolót a szkennerünkből és a nyomta- verziójának megjelenéséig. Megnéztük, hogy jelenleg miket lehet tudni 
tónkból? róla.
Az ingyenes iCopy egy kattintással végzi feladatát. Dátum: 2011. 11. 21.
Dátum: 2011. 10. 31.

9. Google+: így társalogjunk!
2. Felfrissítették a Google keresőjét Nemrég indulhattak el a céges oldalak a Google közösségi szolgáltatásán. 
Úgy módosította keresőmotorját a Google, hogy az mindig az aktuális, Mivel üzleti szempontból is sok lehetőséget rejt a Google+ Társalgó 
vagy a legutóbb frissített tartalmakat helyezze a találati oldalak elejére. szolgáltatása, most lépésről lépésre megmutatjuk, hogy kell használni.
Dátum: 2011. 11. 04. Dátum: 2011. 11. 24.

3. Hogyan deríthetjük ki, hogy feltörték-e az e-mail fiókunkat? 10. Hatékonyabb mindennapi közös munka felhő-alapú eszközök-
Milyen gyakran változtatjuk jelszavainkat? Előfordulhat, hogy már kel támogatva
feltörték a fiókunkat? Csak egy Office 365 előfizetés kell hozzá, hogy a cége dolgozói mindig 
Dátum: 2011. 11. 06. minden munkát az eddiginél átláthatóbban, egymást is hatékonyabban 

segítve végezzenek el.
4. Hogyan szabadítsunk fel memóriát sok megnyitott oldalnál Dátum: 2011. 11. 24. 
Firefox alatt?
A Dormancy egy beállított időköz után magától zárja be a füleket. 11. Látogatói visszajelzés egy egészen eredeti módszerrel
Dátum: 2011. 11. 10. Aki weboldalt vagy blogot üzemeltet, annak fontos tudni, mit gondolnak 

arról a látogatók. A vélemények és a kívánságok megismerésének egy 
5. Telefonáljunk ingyen! egészen eredeti módját kínálja a Wishbox.
Nehéz időket élünk. Az adók csak szaporodnak, a hitelek nyomása egyre Dátum: 2011.11.25.
csak nő, így minden apró megtakarítás fontos.
A telefonhívások terén különösen könnyű spórolni, amihez elegendő, ha 12. Látványos online képkereső, extra lehetőségekkel
még tárcsázás előtt gondolkodunk egy kicsit. Az oSkope egy egészen szokatlan online képkereső szolgáltatás. 
Dátum: 2011. 11. 10. Segítségével az Amazon, eBay, Flickr, Fotolia és a Youtube szerverein 

keresgélhetünk a fotók után, egészen szokatlan, viszont látványos 
6. Ashampoo Magical Defrag 3 felületen.
Nyűg állandóan elindítani a töredezettség-mentesítést, esetleg Dátum: 2011. 11. 25.
ellenőrizni, hogy a Windows feladatütemezője elvégezte-e azt 
helyettünk? 13. Kapcsolja le a wifit, ha nincs rá szüksége!
A Magical Defrag 3 leveszi a vállunkról a terhet, teljesen a háttérben végzi Főleg hordozható gépeknél fordul elő, hogy folyamatosan működik rajta 
a műveletet, amikor nem használjuk a számítógépünket. a wifi (és meríti az akkumulátort), még akkor is, amikor vezetékes 
Dátum: 2011. 11. 15. hálózatba kapcsoljuk a készüléket. Az ilyen esetekben a vezeték nélküli 

kapcsolatot egy kis segédprogrammal, a BridgeCheckerrel tudjuk 
automatikusan lekapcsolni.
Dátum: 2011. 11. 25.

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu
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14. Hordozható, ingyenes fájlkezelő a Windows 7-hez, Total 16. A nagyik is szeretik a közösségi oldalakat
Commander stílusban Téved, aki úgy gondolja, hogy a Facebook vagy az iwiw világa a fiataloké, 
A MyCommander (MyCO) gyakorlatilag szakasztott mása a Total hiszen, amint az az Ithaka ötven év felettiek újmédia- és 
Commandernek, viszont teljesen ingyen használhatjuk, ráadásul internethasználatáról szóló kutatásából is kiderült, minden második 
telepíteni sem kell, amint letöltjük, rögtön elindítható, és ha arra van netező szenior fent van a közösségi oldalakon.
szükségünk, magunkkal vihetjük egy pendrájvon is. Dátum: 2011. 11. 26.
Dátum: 2011. 11. 25.

15. Tipp: képek vagy fotók kinyerése Word dokumentumokból
Ha képet találunk egy Word dokumentumban, két lehetőség van: 
örülünk vagy kitépjük a hajunkat mérgünkben.
Dátum: 2011. 11. 26.
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