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Kimaradtak a magyarok az Facebook Megházasodott Mark Zuckerberg
IPO-ból Az embereket láthatóan sokkal 
Nemhogy Magyarországon, de a teljes jobban érdekelte hétvégén az a hír, 
régióban sem tudott szinte senki Facebook- hogy a Facebook első ember az oltár 
papírt vásárolni a tőzsdei bevezetés előtt. elé állt, mint az, hogy a cég közben 
Dátum: 2012. 05. 22. tőzsdére ment, Zuckerberg pedig 

milliárdos lett.
Plágiumvadászat: jobb félni... Dátum: 2012. 05. 21.
A plágiumok ugyan hosszú 
ideje jelen vannak az emberi-
ség történetében, de azóta 

A Facebook és a Google+ után égető szükségét éreztem különösen komoly gondot 
egy új közösségi hálózatnak. Oké, hazudtam: nem igazán… okoznak, hogy a világhálón az 
De ez csak az én véleményem: lehet, hogy sokan örülnek, emberi tudás igen jelentős 
hogy a Facebook és a Google után az MS is beszáll a része közvetlenül hozzáfér-
„bejelöllek-lájkollak” bizniszbe, tegnap elindult ugyanis a hető, s pár gombnyomással, 
Microsoft közösségi hálózata.kattintással megszerezhető a 
Dátum: 2012. 05. 21.kívánt szellemi termék. 

A plagizálás terjedését a plágiumok utáni (informatikai 
eszközökkel is megtámogatott) kutatás megerősödése 
követte.
Dátum: 2012. 05. 21.

Elindult a Microsoft Facebook-klónja

Kedves Olvasók!

Új köntösben, de a régi tartalmi formával jelentkezem. A májusi válogatás talán kissé bulváros lett, de nem hagyhatom 
ki azokat a híreket, amiktől hangos volt az IT világ az elmúlt hónapban. Ennek megfelelően olvashatnak a FaceBook 
háza tájáról: Zuckerberg esküvőjéről és eladott részvényekről, plágiumkereső szoftverekről, böngésző népszerűségi 
indexekről, a Windows 8-ról, e-könyvekről, mindezt pár hasznos tippel fűszerezve.
Az új rovatcím senkit se zavarjon meg. Ahogyan eddig is, bátran KLIKK-eljenek rá, az érdekesnek tűnő cikkekre!

Üdvözlettel: 
Vitéz Veronika, rovatgazda
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A Google Chrome a legnépszerűbb böngésző a Amivel az iPad sem tud versenyezni  A világító könyv
világon Világító könyv? Ki hallott már ilyet? Pedig ha belegon-

A StatCounter - mely a világ egyik dolunk, nem is olyan rossz ötlet: 
legnagyobb webes anali-tikai cége - körülöttünk sötét, vagy legalábbis 
kimutatta, hogy az Internet Explorer, a olvasáshoz szemrongáló félhomály, 
hosszú lejtmenet végeredményeként egyedül a kezünkben tartott könyv 
elvesztette vezető pozícióját, azt “lapját” világítja meg pontosan az a 
átadva a hirtelen hatalmas sikereket színhőmérsékletű és erősségű fény, 
elérő Google Chrome-nak. hogy kényelmes legyen az olvasás. 
Dátum: 2012. 05. 21. Nem, ez nem egy iPad vagy valamiféle 

táblagép, hanem egy e-könyvolvasó, 
ami hetekig bírja akkuval és tűző napsütésben is 
kifogástalanul olvasható.

Okosabb keresési formával újít a Google Dátum: 2012. 05. 13.
A kontextusfüggő, a felhasználói szokásokra 
is alapozó Knowledge Graph újabb lépés Az automatikus karbantartás a Windows 8-ban
egy intelligens kereső felé. A Windows 8 újításairól már sokat beszéltek különböző 
Dátum: 2012. 05. 17. fórumokon: a külsejéről, arról, hogy mi hiányzik belőle, 

ami a Hetesben megvolt stb.
Van azonban egy-két olyan Ingyenes szoftver a biztonságosabb internetezéshez
újítás a Windows 8-ban, 

Az OpenDNS kiadta a Windows 
amely kifejezetten a rendszer 

kompatibilis titkosító alkalmazá-
biztonságát hivatott javítani, 

sát, amellyel a DNS-lekérdezések, 
ebből az egyik a Defender, 

és ezáltal az internetezés tehető 
amely egybeolvadt a Security Essentials-szal, a másik az 

biztonságosabbá.
egyedülálló automatikus karbantartás, azaz az Automatic 

Dátum: 2012. 05. 16. Maintenance.
Dátum: 2012. 05. 11.

PowerPoint tipp: bemutatók a felhőben

Az elkészült prezentációkat a feladatnak Terjeszkedik Európában a Google e-könyvesboltja
megfelelően többféle módon és formában Az angolszász országok után elsőként 
menthetjük el. Akár a felhőbe is felküld- Olaszországban vált elérhetővé a Books on 
hetjük, egy YouTube videón keresztül Google Play.
beágyazhatjuk oldalunkba, valamint Dátum: 2012. 05. 09.
optikai lemezen is megoszthatjuk azokat.

Dátum: 2012. 05. 14.

+1 Doodle májusból
Google doodle - Anyák napjára (2012)

Dátum: 2012. 05. 06.
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