
A jogsértő oldalakat bünteti a Google A böngésző mint e-könyv olvasó

keresője Megszűnt az e-könyv exkluzivitása, 
egyáltalán nem szükséges ahhoz de-A találatok rangsorolásánál hátrább 
dikált e-olvasó, hogy valaki kiélvez-kerülnek azok a szájtok, melyekre sok 
hesse az elektronikus könyvek szerzői jogi panasz érkezik.
előnyeit.Dátum: 2012. 08. 13.
Dátum: 2012. 08. 21.

Már nem informatikai kérdés a biztonságItt a Windows 8, már készül a 9-es
A témáról már nem az IT-sek, hanem a 

Az új platform mától megkezdi 
döntéshozók tárgyalnak.

hódító útját, majd kiderül, hogy 
Dátum: 2012. 08. 21.

milyen sikerrel. A redmondiak már 
a következő kiadáson dolgoznak.

Dátum: 2012. 08. 15.

Kegyetlenül pusztít a Shamoon vírus
Miért a Hetes és miért nem a Nyolcas? Egy nagyon veszélyes és romboló vírus 
Néhány gondolat a két operációs kezdett terjedni az interneten. A bizton-
rendszerről, különbségekről, sajátos- sági cégek szerint elsősorban célzott tá-
ságokról – a tapasztalataim alapján. madásokban vesz részt, de azért minden-
(Mesant) kinek érdemes frissítenie a víruskeresőjét.
Dátum: 2012. 08. 19. Dátum: 2012. 08. 21.

Mit emelhetnénk ki az év nyolcadik hónapjának eseményei közül? Azt biztosan mindenki megemlítené, 
hogy rekkenő volt a hőség, és talán azt is, hogy összesen 17 érmet szerzett a magyar sportolói csapat a 
londoni olimpiai játékokon. 
S hogy mi történt az IT világban? Augusztusi válogatásomban olvashatnak a piacra kerülő Windows 8-
ról, biztonsági kérdésekről, a most pusztító Shamoon vírusról, a már szinte kihagyhatatlan Google és 
FaceBook újításokról, no meg a hotspottá változtatott szamarakról. Ez utóbbi mégis hogyan eshetett 
meg? Az alábbi cikkek közt megtaláljuk a választ.

Vitéz Veronika, rovatgazda
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 http://itcafe.hu/hir/google_search_kereso_szerzoi_jogsertes_bejelentes.html
http://nonstopuzlet.hu/itt-a-windows-8-mar-keszul-a-9-es-20120815.html
http://www.chiponline.hu/2012/08/19/miert-a-hetes-es-miert-nem-a-nyolcas/
http://www.dragonweb.hu/blog/a-bongeszo-mint-e-konyv-olvaso/
http://computerworld.hu/mar-nem-informatikai-kerdes-a-biztonsag-20120821.html
http://biztonsagportal.hu/kegyetlenul-pusztit-a-shamoon-virus-20120821.html


Érdekesség-WiFi-hotspottal felszerelt szamarak

Vezeték nélküli netet biztosítanak a 
hátasok egy izraeli történelmi parkban

Dátum: 2012. 08. 22.

Böngészőtesztet fejlesztett a Google
A cég szerint a korábbi mérőprogramok 
nem adnak valós képet a JavaScript-
feldolgozás teljesítményéről.
Dátum: 2012. 08. 22.

+ Olimpiai Google Doodle-k
Hogyan jelenítsük meg az Intéző részletes nézetében http://www.google.com/doodles/opening-ceremony-
az összes tartalmat? 2012
A Windows 7 és 8 Intézője sok esetben http://www.google.com/doodles/archery-2012
hasznos nézetbeállításokat kínál.

http://www.google.com/doodles/diving-2012
Dátum: 2012. 08. 23. http://www.google.com/doodles/fencing-2012

http://www.google.com/doodles/rings-2012

http://www.google.com/doodles/field-hockey-2012
Megújulnak Facebookon az üzenetek http://www.google.com/doodles/table-tennis-2012
Eleinte, szokás szerint, várhatóan http://www.google.com/doodles/shot-put-2012
felhasználói ellenállás fogadja majd a http://www.google.com/doodles/pole-vault-2012
Facebook üzenetes részlegének 

http://www.google.com/doodles/synchronized-swimming-2012
megújítását, pedig a felület is remekül 

http://www.google.com/doodles/javelin-2012sikerült.
http://www.google.com/doodles/hurdles-2012Dátum: 2012. 08. 23.
http://www.google.com/doodles/basketball-2012

http://www.google.com/doodles/slalom-canoe-2012

http://www.google.com/doodles/soccer-2012

http://www.google.com/doodles/rhythmic-gymnastics-2012

http://www.google.com/doodles/closing-ceremony-2012
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http://www.technet.hu/hir/20120822/wifi-hotspottal_felszerelt_szamarak/
http://pcworld.hu/bongeszotesztet-fejlesztett-a-google-20120822.html
http://pcworld.hu/hogyan-jelenitsuk-meg-az-intezo-reszletes-nezeteben-az-osszes-tartalmat-20120823.html
http://hvg.hu/Tudomany/20120823_facebook_uzenetek

