
Az idei év első IT-válogatását ajánlom az érdeklődők figyelmébe. Bízom 7. Ingyen játékkal népszerűsítik az IE9-et 
benne, hogy az alább található cikkek, hírek, blogbejegyzések - melyek a (2012.01.11.)
képekre kattintva érhetőek el -, aktualitásaik mellett hasznosnak is Bár nem kötelező letölteni, az Internet Explorer 9-es 
bizonyulnak. változatának telepítésével lehet igazán élvezni a 

Világi Orsolya népszerű logikai játékot, amelyet mától ingyenesen 
lehet elérni

1.  2011. legjelentősebb IT eseményei (2011.12.29.)

8. Hogyan kényszerítsük a Firefox-ot az inkompatibilis 
kiegészítők elfogadására? (2011.12.30.)

2. Hogyan jussunk be a G8 csúcs gálavacsorájára? (2011.11.16.) Ha a kedvenc addonunk nem működik, nem muszáj 
Mit tehet két informatikus, ha együtt akar vacso- visszaváltanunk egy korábbi verzióra.
rázni Barack Obamával? A Miamiban megren-
dezett, 2011-es Hacker Halted konferencián két 
magyar szakértő, Barta Csaba (Deloitte), 9. Szemmel is lehet vezérelni a Windows 8-at (2012.01.09.)
valamint a mindössze 19 éves Tomcsányi A svéd fejlesztőcég a CES kiállításon demózza azt a 
Domonkos felvázolt egy lehetséges módszert. technológiát, amelynek köszönhetően a szemünkkel adhatunk 

utasításokat a számítógépnek.

3. Karácsonykor az online vásárlások közel ötöde 
mobilról történt (2012.01.03.) 10. Melyik a legjobb vírusirtó? (2011.12.02.)
Az IBM adatai alapján ebből 13 százaléknyi rendelés IT-körökben a legjobb vírusirtó kérdését nem érdemes 
iPhone-ról és iPadről érkezett. felhozni, csak vita lesz belőle. Mindenkinek megvan a 

maga választottja, és mindenki tud legalább egy tesztre 
hivatkozni, azonban nem lehet egy mérés alapján dönteni 

4. A mobilod lesz az orvosod (2012.01.06.) - több mint egy tucat alapján viszont talán igen.
Az okostelefonok többsége minden kiegészítő nélkül 
képes otthoni pulzusmérésre, az orvosoknak pedig tetszik 
az iPad. 11. Már épületen belül is navigálhat a Google Maps (2011.12.01.)

Sajnos egyelőre rendkívül kevés helyen érhető el a 
szolgáltatás.

5. Windowsra is megjelent a Facebook Messenger (2012.01.05.)
A facebook.com-on elérhető chat és a mobilokra kiadott 
Messenger után itt a Facebook Windows-on futó dedikált 
üzenetküldő alkalmazása.

6. Közösségivé válik a Google keresője (2012.01.11.)
Radikális változást vezetett be a Google a keresőjében: 
immáron nem csak a közösségi oldalán, hanem itt is felveszi 
a harcot a Facebook ellen a cég.
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