Terra Informática

wysiwyg://frame b.75/http://www.terra.com.br/informatica/informatica2.htm

INFORMÁTICA
sexta, 9/6/2000
» Notícias
» Download
» Games
» Shopping

Colunistas
» Sandra Pecis

ESPECIAIS
Tutorial multimídia | I Love You | InstanTerra | Vendas online
SEGURANÇA
Novo vírus converte
computadores em "zumbis"
Novo vírus apresenta-se como vídeo ou outro
arquivo descartável que, ao ser aberto, deixa o
computador sob o controle dos piratas da rede.
Leia mais

Istoé

Editoras e autores se
rendem aos encantos
da literatura digital

» Nepomuceno
» Silvio Meira
» Carlos Orsi
» Michael
Stanton

Canais
» Estilo Web
» Macmania
» Personal Web
» MP3Box

TUTORIAL 1
Como organizar
o disco rígido
Você já deve ter
ouvido falar em
desfragmentar o
disco. Apesar de
ser quase
palavrão, a
operação só
tem lados positivos.
Leia mais

TUTORIAL 2
Para que serve o
agendador de tarefas
Se você
esquece coisas
obrigatórias em
seu micro, como
passar o
antivírus, por
que não usar
uma ferramenta que vem no
Windows?
Leia mais

» e-life

Busca
digite + enter
» Terra Busca
» Metabusca

MICROSOFT
Ballmer está disposto a conversar com governo
O executivo-chefe da Microsoft, Steve Ballmer, Reuters
disse que está disposto a conversar com o
Departamento de Justiça dos EUA com o
objetivo de chegar a uma solução conjunta em
sua disputa antimonopólio.
Leia mais
» Ballmer está disposto a conversar
» Microsoft pede a suspensão da sentença
» Gates cogita se depoimento mudaria
Ballmer acha
sentença
que preço do PC
» Divisão aumenta liberdade no mercado
vai aumentar
» MS se apresenta como o mártir do
com a divisão
liberalismo
» Justiça dos EUA está pronta para conversar

Enquete
Você pretende
comprar música pela
Internet?
Sim
Não

Michael Stanton
Dores de cotovelo
causadas pelo verme
de amor

Download

Nova versão do Opera
e mais 40 mil
arquivos!!!

Dinheiro na Web
» Compra-se lugar na
rede
» Radicais fazem a
festa na Web

Deixe a sua opinião sobre a divisão da Microsoft
MP3
Warner e MP3.com fecham acordo sobre direitos autorais
O acordo permitirá à MP3.com incluir músicas com o selo Warner Music
em seu banco de dados da Internet.
Leia mais
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
11h47min » Ballmer da Microsoft está disposto a conversar com
governo
10h13min » Vírus converte computadores em "zumbis" controlados por
piratas
10h04min » MP3.com e Warner Music fecham acordo sobre direitos
autorais
09h58min » Site sobre Linux estréia esta semana
09h52min » BSA mobiliza gigantes para esmagar pequenos piratas
09h44min » IdeiasNet lançará portal na área de comércio exterior
21h23min » Microsoft pede a suspensão da sentença judicial
20h03min » Gates cogita se depoimento pessoal mudaria sentença
18h23min » Empresas de Internet inventam o Chief Music Officer
18h18min » Gnutella Brasil em nova versão compete com Hagelslag e
JNapster
MP3BOX
Casio lança relógio
com MP3
Player é
ideal para
quem gosta
de ouvir música
enquanto pratica
esportes. Leia mais

GAMES
Da Pac Man a
Ataque UFO
O Terra Games
aumentou para 30 o
número de jogos em
Java e Flash na
seção Passatempos.
Leia mais

Shopping

Conectiva Linux 5.0:
mais de mil aplicativos

Contato
terrainfo@terra.com.br

E-LIFE
Promova
sua ".com"
São dezenas de
estratégias, que vai
da escolha do nome
e do tipo de domínio
para o site até a
definição de
parcerias. Leia mais
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