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Köszönet az Olvasónak! 

2016 februárjában az idei második, azonban számomra az utolsó KLIKK-et állítottam össze. Márciustól már nem a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár munkatársaként dolgozom, így megragadnám az alkalmat, hogy 

elköszönjek Önöktől/Tőletek. Köszönöm, hogy 2011-től együtt klikkelhettünk, illetve, hogy 2013-ban két lapszám 

erejéig, főszerkesztői mivoltom alatt is találkozhattunk.  Remélem, hogy hasznos, olykor vicces, és a mindennapok 

megszokását színesebbé tevő cikkeket tudtam kínálni a válogatásaimban. Ezúton kívánok minden jót, további 

hasznos böngészést az IT világban! Fogadják érdeklődéssel az utolsó KLIKK-emet!    

            Vitéz Veronika  

                                                                                                                

A mobilszám szeretne az új aláírás lenni 

A digitális identitás biztonságáról tartott 

előadásokat több prominens cég vezére kedd 

reggel a barcelonai Mobil Világkongresszuson 

(MWC). A közös pont, hogy a Dolgok Internete 

mindenki szerint úgy tör fel, mint a talajvíz, ami 

persze szuper, csak közben mindenki attól tart, 

hogy ha nem figyelünk, minden elönt a biztonsági 

réseken beömlő hekkeráradat. Forrás: 

http://index.hu/tech/cellanaplo/2016/02/24/a_mobilszam_

szeretne_az_uj_alairas_lenni/ 

 

Jön a szupertakarékos, passzív vezeték nélküli 

internet 

Amerikai kutatók kidolgozták a Wi-Fi egy olyan 

változatát, ami nem, hogy hagyományos társánál, 

de még a legújabb, energiatakarékos Bluetooth 

szabványnál is kevesebb energiát fogyaszt. 

Forrás: http://pcforum.hu/hirek/18049/jon-a-

szupertakarekos-passziv-vezetek-nelkuli-internet 

 

 

Volt valami furcsa ma reggel a Google 

keresőjén? Igazad volt! 

A szemfülesebb webezőket a hétvégén valami 

furcsa érzés keríthette hatalmába, amikor a 

Google találati oldalait böngészték − bár 

vélhetően nem tudták megmondani, hogy mi is 

volt az oka. Ennek ellenére megérzésük helyes 

volt − a keresőóriás ugyanis tényleg változtatott 

weblapja kinézetén, aminek lényegét azonban 

vélhetően csak kevesek tudták elsőre kiszúrni. 

Forrás: http://pcforum.hu/hirek/18028/volt-valami-

furcsa-ma-reggel-a-google-keresojen-igazad-volt 
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Tipikus magyar PC tipikus hibái 

A gépépítésnek mindenki más-más formáját űzi: 

van, aki csak kicsapja az asztalra egy próbakörre, 

majd félév után ráeszmél, hogy még mindig az 

alaplap dobozán fekszik a PC belseje, amit napi 

10 órát használ aktívan. Van olyan is, aki 

akkurátusan összeépíti, majd 5 év múlva bontja 

meg, és akkor látja, pontosan milyen jó porszívó 

is egy PC. Forrás:  

http://pcworld.hu/hardver/tipikus-magyar-pc-tipikus-hibai.html  

 

Az eddigi egyik legveszélyesebb androidos 

vírus terjed 

A valaha látott egyik legveszélyesebb androidos 

banki trójait fedezte fel a Kaspersky Lab – derül 

ki a kutatócsoport sajtóközleményéből. Az 

Acecard kártevő a Google Play Áruház biztonsági 

rendszerén is átjut. Forrás: 

http://www.origo.hu/techbazis/20160224-az-egyik-

legveszelyesebb-androidos-trojait-fedeztek-fel.html 
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