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Kiemelt cikkünk

Hétvégi ajánló: The Settlers 7: Paths to a Kingdom
Közel három évnyi szünet után ismét visszatér a német BlueByte és a UbiSoft egyik legnépszerűbb és
legsikeresebb sorozata, az eddig hat részt és számos kiegészítőt megélt The Settlers. A hetedik résznek
vérmes reményekkel vágtak neki a stúdió munkatársai, igazi reformokat ígértek, de az igazi áttörés
egyelőre várat még magára.
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A nyílt forráskódú fejlesztőközösség barátjává
válna a Microsoft

Tudomány

Kereszteződtek az emberek és a
neandervölgyiek
A neandervölgyi DNS szerint a faj
kereszteződött a modern emberrel, és az
összes nem afrikai ember genetikai
kódjában találhatók géntöredékek.

A Microsoft hajlandó változtatni korábbi álláspontján és
igyekszik együttműködni a nyílt forráskódú szoftverek
fejlesztőivel. A vállalat sokkal nyitottabb annál, mint azt
sokan hiszik.
Kényelmi szempontok motiválják az illegális
letöltőket

Aszteroidára küldenék az Ad Astra
plazmahajtóművét
Új célpontot kaphat az a VASIMR hajtómű,
amit a Nemzetközi Űrállomásra szánt
kísérleti darab tartalékaként építettek. 40
nap lehet az út a Marsra.

Egy ausztrál kutatás szerint az illegális letöltőket inkább olyan
kényelmi szempontok motiválják, mint a könnyű, egyszerű és bármikor
elérhető hozzáférés, mint a tartalmak ingyenessége.
15, illetve 17 eurós jogdíjak terhelnék a német
PC-ket
A német Szövetségi Közlönyben hivatalosan is
megjelentek az asztali számítógépekre kivetett szerzői
jogi díjak. Az eszközök árába már most, külön-külön is be
van építve jogdíj.

Elismerte felelősségét a BP
Életmentő lehet a sóbevitel csökkentése
Mobil

Egyre gyorsabban terjed a Wi-Fi
Egyre több, a nappaliban használt eszköz
támaszkodik a vezetéknélküli elérésre, ami
már négy éven belül komoly növekedést
eredményezhet e területen.

Clamcase, ami az iPadot laptoppá varázsolja
A Clamcase valószínűsíthetőleg az első azok közül a kiegészítők
közül, amit az iPadhoz terveztek. A tokban integrált bluetooth
billentyűzet, valamint egy tartó is van az iPadhoz.

Intel: túl lassú a Windows Phone 7
T-Mobile: érkezőben a MyTouch 3G Slide

2030-ra egy teljesen digitális világban fogunk élni
A nem mindennapi felvetés Ray Hammond jövőkutató
nevéhez fűződik. Szerinte 20 év múlva minden ember és
tárgy össze lesz kötve egymással, és állandó kapcsolat
alakul ki közöttük.

DVD, Film

Párterápia - A flúgos éjszaka
Mi történik, ha Hollywood két legviccesebb
színészét összeeresztjük egy félreértéseken
alapuló komédiában? És, ha Mark Wahlberg
beszáll harmadiknak?

ARiSE - új platform biztonságos rendszereknek
A szakemberek célja, hogy különböző matematikai vizsgálati eljárások
segítségével a jelenlegieknél jobb szoftvereket fejlesszenek ki,
amelyek egyre kevesebb hibát tartalmaznak.

Stephen King tévésorozatban fog szerepelni
Pornósztárral dobják fel a leglazább sorozatot
Finom képek az új Tron-filmből

Módosult a Google keresési felülete
Megváltoztatta a keresések találati listáját a Google, így
az most meglehetősen hasonlít a Microsoft Bingre. Az
eredmények csoportosíthatók, rendszerezhetők, és idő
szerint rendezhetőek.
Nyílt videofeliratozó projektet támogat a Mozilla

Minden idők legdrágább magyar filmje készül
The Rock a Halálos iramban 5-ben?
Kiszivárgott az év legtitokzatosabb filmelőzetese
Batman és Pókember ellen a Jégkoszak 4
Digicam

Omni-focus, az objektív forradalma

Független szakemberek létre akarnak hozni egy nyílt videofeliratozó
szabványt, mely képes bármelyik webes videót feliratokkal ellátni
anélkül, hogy a felvételt újra kellene kódolni, szerkeszteni vagy ismét
fel kellene tölteni a világhálóra.
Ki fizesse a testszkennerek bevezetését?
A legtöbb európai uniós tagországban továbbra is komoly
vita van arról, hogy egyáltalán szükség van-e a repülőtéri
testszkennerekre, illetve, hogy kikre háruljanak a
bevezetési és működtetési költségek.

Az omni-focus (összfókuszú) lencsézéssel
valós időben, egyidejűleg és nagy
felbontásban fókuszálhatók mind a távoli,
mind a közeli képelemek.
Játék

Csak 2011-ben jön a RAGE
Rossz hír érkezett az id Software berkeiből.
A már eddig is sokat csúsztatott RAGE ismét
késik és idén már biztosan nem jelenik meg.

Új külső merevlemezek a Seagate-től
Következő generációs külső HDD-családot mutatott be a Seagate. A
FreeAgent GoFlex legnagyobb előnye a rugalmasan alakítható
csatlakozórendszer és a folyamatos mentési lehetőség.

Dührohamot kapott egy Wii játék miatt
Megjöttek az első XCOM képek
Darkspore címen folytatódik a Spore?
GTA lesz a Monopolyból?
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Készül az Alpha Centauri 2 és a Railroad Tycoon 3?

Korábbi hírek: 2010.05.06. - 2010.05.05. - 2010.05.04.
Állásajánlataink

PC-n a legsikeresebb a Metro 2033

Rövidhírek, Sajtóközlemények

Friss letöltések

Szenior PHP fejlesztő

05.06. Feljelentésözön egy internetes videó miatt

05.03. A szép szörnyeteg

Senior JavaScript Developer

05.06. Egységesíti a frekvenciák kiosztásának szabályait az EU

05.03. Nagyfiúk

Senior Tesztmérnök (Energy)

05.06. A Nokiának nincs válasza az iPhone-ra

Test Automation Engineer

05.06. Nyilvánosságra kerültek a Facebook-csevegések

05.03. Micmacs - (N)Agyban megy
a kavarás

Applikációs menedzser

05.06. Már 1,8 millió háztartás fizet elő szélessávra

05.03. StreetDance 3D

További ajánlatok >>

05.05. Videokonferencia-lehetőséggel bővül a Skype

05.03. Ragadozók

05.05. Tesztverzióban már elérhető a BKV új honlapja

05.03. Brooklyn mélyén

Risztov Éva 6. lett

05.05. Peking megszüntetné a névtelen hozzászólásokat

05.03. Emlékezz rám

Schmitt: 1 milliárd hiányzik

05.05. Megjelent az első közös Microsoft-Nokia szoftver

05.03. Ízek, imák, szerelmek

Hazaengedték Stohlt

05.05. Villanykutak lesznek a telefonfülkékből?

04.23. Nero Multimedia Suite 10 1

05.05. Július végén kezdi az e-könyvek árusítását a Google

04.23. Everest Ultimate Edition 5.5

05.05. Futurisztikus színházi előadás számítási felhővel

04.23. Partition Wizard Home
Edition 5.0

FN.hu hírek

PROHARDVER!

Mindjárt itt a Phenom II X6
Az AMD legújabb csúcsprocesszora
mellett hozzá való alaplapokat,
érdekes Acer monitorokat és egyéb
érdekességeket tálalunk a
hardverpiacról.

05.05. Megszüntették a nyomozást a kormanyszovivo.hu ügyében
05.05. Kivonul Magyarországról a japán TDK

04.23. Virtual DJ 6.0.8

05.05. Interneten árulják az izlandi Eyjafjöll hamuját

04.23. Daemon Tools Pro 4.36

05.05. Harmadával csökkent a Telenor profitja
05.04. Egységes digitális tananyag informatikus hallgatóknak
05.04. Eladó a Hírszerző, az összes dolgozónak felmondtak

04.23. GOM Media Player 2.1.25
04.23. Smart Defrag 1.45
04.23. TeamViewer 5.0.8232

05.04. Virtuális billentyűzet segíti a Google használóit

Főoldal

04.23. Spyware Doctor 2010 7.0

05.04. Internetes adatbázis a kígyóméreg ellenszérumairól

04.13. The Witcher 2: Assassins of
Kings videó

05.04. Interneten foglalhatnak időpontot a házasulandók

04.13. Crysis 2 videó
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