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Canais

DESTAQUES
Windows ME | Tamanho da rede | Travamento do PC | Fazer
MP3
INTERNET
MP3.com vai controlar distribuição de música
O sistema prevê o controle das gravadoras,
através de listas pré-aprovadas, das músicas
que podem ser baixadas pelos usuários do
MP3.com, alterando o preço do download de
acordo com a demanda de cada uma delas.
Leia mais
TUTORIAL 1
Proteja suas crianças do
conteúdo impróprio da rede
Um tutorial para
operar o Net Nanny,
o programa mais
popular para
controle de
navegação.
Leia mais

Download

Internet
Neighborhood:
FTP integrado ao
Windows

TUTORIAL 2
Como alterar a
resolução do vídeo
Quanto maior a
resolução do vídeo,
mais coisas cabem
virtualmente na
área de trabalho.
Leia mais

INTERNET
ONU quer todo o mundo conectado em 2005
Relatório encomendado a especialistas em tecnologia prevê ser
possível fazer com que, em 2005, todas as pessoas no mundo tenham
como acessar a Internet.
Leia mais
Intenção da ONU recebe críticas
ONU quer todo o mundo conectado em 2005

Enquete
Você procura
notícias sobre
qual assunto?
Clique nos itens para
mais detalhes
Computação
Internet
Mercado
Tecnologias
Telecomunicações
Outro

Dinheiro na Web

» Estilo Web
» Macmania
» Personal Web
» MP3Box
» E-life

Busca
digite + enter
» Terra Busca
» Metabusca

Contato
» E-mail

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
09h44min » PlayStation2 chega ao Brasil
09h38min » Justiça cria "execução fiscal virtual"
18h53min » Cibernética é realidade cada vez mais próxima
18h44min » Brasil é primeira opção de investidores americanos em
Internet
18h40min » Intenção da ONU de conectar todo o mundo até 2005
recebe críticas
18h21min » Novo KeyGhost grava até 500 mil toques do teclado
18h04min » Yahoo incorpora o Google como site de busca
17h34min » IdeasTrade será lançado na próxima semana
16h45min » IBM cria sistema que duplica memória de computadores
16h42min » MP3 cria sistema para distribuição controlada de música
MP3BOX
Primeiro discman
comercializado
MPTrip, já
disponível
para pronta
entrega, é identico
ao Genica MP3/CD.
Leia mais

GAMES
Exércitos de raças
fantásticas
Age of Wonders, que
chegou às lojas, traz
duas campanhas, 22
cenários, 12 raças e
mais de 100
unidades diferentes.
Leia mais

PERSONAL WEB
Curso online de
Excel 2000
Faça seu cadastro na
primeira escola de
Informática via
internet do Brasil e
garanta sua
passagem para um
novo mundo. Leia
mais

Internet vende e
não atrapalha as
lojas físicas

Shopping

Micro infinity
Celeron 533mhz
por R$ 1329,00
Informática no Shopping
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