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Maperia.pl to lokalizator internetowy, posiadający cechy serwisu społecznościowego, 
dzięki któremu użytkownicy mają możliwość zamieszczania zdjęć, filmów wideo oraz 
opinii na temat konkretnych obiektów. 

Serwis maperia to lokalizator internetowy 
tworzony przez internautów. Każdy użytkownik
sieci może bowiem założyć tam swój profil i 
zamieszczać na mapie ulubione miejsca i 
obiekty wraz z ich zdjęciami oraz filmami wideo.
Maperia.pl to także miejsce spotkań ludzi z 
danego miasta i regionu. 

Maperia posiada oczywiście podstawowe 
funkcjonalności, do których należą: możliwość 
wyszukiwania wskazanych obiektów, przy 
użyciu słów kluczowych i adresów, w bazie 
punktów użyteczności publicznej (szkoły, banki,
restauracje, etc.), obserwacja mapy w kilku 
trybach widoku: mapa drogowa, hybryda i 
zdjęcia satelitarne oraz wyznaczanie trasy ze 
wskazanego punktu początkowego do 
końcowego. 

 

Dodatkowo cechuje go między innymi możliwość wyszukiwania obiektów znajdujących się w pobliżu 
poszukiwanej lokalizacji, po określeniu konkretnej odległości (np. w promieniu 10 km). Uzupełnia 
widok mapy zdjęciami i filmami wideo, dodanymi przez użytkowników portalu. Ponadto jego ważną 
cechą jest większa dokładność zamieszczonych map, dzięki której na zdjęciach satelitarnych dużych 
miast można rozpoznać konkretne domy i inne obiekty. Jednak to co jest w Maperii najbardziej 
unikalne, to stworzona wokół niej bardzo zróżnicowana społeczność. 

Profil na portalu założyć może każdy, zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Maperia.pl umożliwia 
zamieszczanie ofert, cenników usług i innych informacji handlowych. Jest to swego rodzaju platforma 
umożliwiająca publikację darmowej reklamy. Oprócz samego zaistnienia w wyszukiwarce, firma, która
utworzy swój profil może bowiem zaprezentować się na nim w wybrany przez siebie sposób. 

Maperia to nie tylko internetowe narzędzie lokalizacyjno–społecznościowe, ale też serwis mobilny, 
przeznaczony dla osób, często korzystających z telefonów komórkowych i laptopów. Wyszukiwanie 
obiektów za pomocą tej aplikacji polega na wpisaniu nazwy i preferowanego zasięgu. Mobilna wersja
Maperii pozwala łatwo odnaleźć interesujące nas miejsca, przejrzeć ich zdjęcia, przeczytać 
podstawowe informacje oraz opinie i komentarze dodane przez użytkowników. 

Twórcy Maperii wciąż pracują nad nowymi funkcjonalnościami serwisu. Do stworzonej niedawno 
personalizacji dla każdego regionu, umożliwiającej wyszukiwanie obiektów i osób z danego 
województwa, dołożone zostaną rozbudowane funkcje społecznościowe oraz informacyjne. Przede 
wszystkim będzie można dołączyć do grup skupionych wokół konkretnych zainteresowań. 
Użytkownicy będą mieli możliwość wyszukiwania i poznawania ludzi z najbliższej okolicy. Dodatkowo 
na portalu pojawi się także lista ciekawych wydarzeń w wybranym przez nas regionie lub mieście. 
Niewykluczone też, że do każdego z regionów dodane zostaną najświeższe wiadomości lokalne. 

Tagi: maperia, mapy internetowe, web 2.0, witryny internetowe  
 

0 komentarzy  

Poprzedni news

Unia Europejska reguluje prawne kwestie z Google Widok Ulicy  

 

Oceń artykuł 1 6  (0/6) (0 głosów) Wydrukuj Poleć znajomemu Na górę

Dodaj komentarz

Dostęp do Internetu, Dyski internetowe i serwery, E-
handel, Galerie zdjęć, Komunikacja, Mapy internetowe, 
Media strumieniowe, Przeglądarki internetowe, Sieci 
P2P, Telefonia , Tworzenie stron WWW, Witryny 
internetowe, Wyszukiwarki internetowe, Łączność 
bezprzewodowa  

Wszystkie galerie » Wszystkie filmy »  

Planon DocuPen R700 

Dostępny w 1 sklepach 

Sprawdź AKTUALNE CENY tego produktu 

Sony HDR-CX6 

Dostępny w 1 sklepach 

Sprawdź AKTUALNE CENY tego produktu 

Samsung C520 

Dostępny w 1 sklepach 

Sprawdź AKTUALNE CENY tego produktu 

Nokia 1209 

Dostępny w 88 sklepach 

Sprawdź AKTUALNE CENY tego produktu 

HP Compaq Pavilion DV6-1220ez AMD Turion 

64 X2 4GB 500GB 15,6'' HD4650 Blu-ray 

Combo (VB355EA) 

Dostępny w 1 sklepach 

Sprawdź AKTUALNE CENY tego produktu 

Światowy Dzień Porno na YouTube  

10 najpopularniejszych filmików 2009 
roku na YouTube'ie!  

Onet.pl uruchomił serwis „wideo na 

ż ądanie” we współpracy z TVN i Warner Bros. 

Entertainment  

Wielka premiera iPada - "magicznego" 

tabletu Apple'a za 499 dolarów!  

Kupiłeś Windows 7 OEM? Oznacza to, że  

jesteś piratem  

Będzie śledztwo FBI w sprawie 

podglądania uczniów przez kamery internetowe  

Top 50 najpiękniejszych tapet na pulpit - 

za darmo!  

Prawdziwy powód, dla którego Apple nie 
chce Flasha  

Pierwsze spojrzenie na system Symbian 

S^3  

Przeciek: Vedia zaczyna przygodę  z 

netbookami  

1 19780

2 18434

3 14993

4 9292

5 7641

6 7624

7 7503

8 6806

9 5377

10 5201

Newsy Artykuły Testy Blogi Galerie Chip TV

Zaloguj się Zarejestruj się  

Zgłoś uwagę 

Reklamy Google MAPY Zdjęcia Satelitarne Pobierz Internetowe Radio Darmowe Zdjęcia 

News

 

maperia

 

« »

Kategorie

Multimedia

Sikory i myszołowy
 

Trznadle ,sojki i ... 
 

Zachody i wschody 
 

Idziemy na całość! . Przyjaciele twojeg Asus 1201N. ...  

Kup najtaniej

Najpopularniejsze

http://www.chip.pl/
http://www.chip.pl/password_reset_login_form
http://www.chip.pl/login_form
http://www.chip.pl/register_form
http://www.chip.pl/logout
http://www.chip.pl/newsletter_subscribe_form
http://www.chip.pl/RSS
http://www.chip.pl/search_form
http://www.chip.pl/
http://www.chip.pl/problem_register_form
http://www.chip.pl/news
http://www.chip.pl/artykuly
http://www.chip.pl/testy
http://www.chip.pl/download
http://www.chip.pl/blogi
http://www.chip.pl/forum
http://www.chip.pl/ranking
http://www.chip.pl/galerie
http://www.chip.pl/chip-tv
http://www.chip.pl/zakupy
http://www.chip.pl/konkursy
http://www.chip.pl/miesiecznik-chip
http://www.chip.pl/news/wydarzenia
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci
http://www.chip.pl/news/oprogramowanie
http://www.chip.pl/news/sprzet
http://www.chip.pl/news/bezpieczenstwo
http://www.chip.pl/news/rozrywka
http://www.chip.pl/
http://www.chip.pl/news
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe
http://www.wykop.pl/dodaj?url=http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy&title=Maperia - społecznościowy lokalizator internetowy
http://nasza-klasa.pl/sledzik?shout=http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy&t=Maperia - społecznościowy lokalizator internetowy
http://blip.pl/dashboard?body=http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/unia-europejska-reguluje-prawne-kwestie-z-google-widok-ulicy
http://www.chip.pl/images/internet/formularz_dodawania_lokalizacji.jpg/image_preview/formularz_dodawania_lokalizacji.jpg
http://www.chip.pl/images/internet/profil_uzytkownika.jpg/image_preview/profil_uzytkownika.jpg
http://www.chip.pl/images/internet/strona_galerii.jpg/image_preview/strona_galerii.jpg
http://www.chip.pl/images/internet/strona_galerii_prezentacja.jpg/image_preview/strona_galerii_prezentacja.jpg
http://www.chip.pl/images/internet/strona_komentarzy.jpg/image_preview/strona_komentarzy.jpg
http://www.chip.pl/images/internet/strona_lokalizacji.jpg/image_preview/strona_lokalizacji.jpg
http://www.chip.pl/images/internet/strona_mobile_wyniki.jpg/image_preview/strona_mobile_wyniki.jpg
http://www.chip.pl/images/internet/strona_wybor_mobile.jpg/image_preview/strona_wybor_mobile.jpg
http://www.chip.pl/images/internet/wyniki.jpg/image_preview/wyniki.jpg
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#
http://www.maperia.pl/
http://www.chip.pl/tag/?tag=maperia
http://www.chip.pl/tag/?tag=mapy internetowe
http://www.chip.pl/tag/?tag=web 2.0
http://www.chip.pl/tag/?tag=witryny internetowe
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/rate
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/print
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/sendto_form
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/discussion_reply_form
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/dostep-do-internetu
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/dyski-internetowe-i-serwery
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/e-handel
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/galerie-zdjec
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/komunikacja
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/media-strumieniowe
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/przegladarki-internetowe
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/sieci-p2p
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/telefonia
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/tworzenie-stron-www
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/witryny-internetowe
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/wyszukiwarki-internetowe
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/lacznosc-bezprzewodowa
http://www.chip.pl/chip-tv
http://www.chip.pl/galerie/autor/warmiak
http://www.chip.pl/galerie/zwierzeta/sikory
http://www.chip.pl/galerie/autor/warmiak
http://www.chip.pl/galerie/zwierzeta/trznadle-sojki-i-inne
http://www.chip.pl/galerie/autor/warmiak
http://www.chip.pl/galerie/pejzaz/zacody-i-wschody-slonca
http://www.chip.pl/chip-tv/2009/08/bieszczady
http://www.chip.pl/chip-tv/it/2009/12/przyjaciele-twojego-netbooka-zewnetrzny-dvd-rw-i-hdd-od-lg
http://www.chip.pl/chip-tv/it/2009/12/asus-1201n-netbook-jaki-netbook
http://www.chip.pl/galerie
http://www.chip.pl/chip-tv
http://s4.hit.stat24.com/hitredir/id=ncnqv3_EY5hwJKFwqMmi7LeP3yiw5W8eOE5MOshLOVT.07/url=www.ceneo.pl/174517?utm_source=chip200&utm_medium=xml
http://s4.hit.stat24.com/hitredir/id=ncnqv3_EY5hwJKFwqMmi7LeP3yiw5W8eOE5MOshLOVT.07/url=www.ceneo.pl/174517?utm_source=chip200&utm_medium=xml
http://s4.hit.stat24.com/hitredir/id=ncnqv3_EY5hwJKFwqMmi7LeP3yiw5W8eOE5MOshLOVT.07/url=www.ceneo.pl/637967?utm_source=chip200&utm_medium=xml
http://s4.hit.stat24.com/hitredir/id=ncnqv3_EY5hwJKFwqMmi7LeP3yiw5W8eOE5MOshLOVT.07/url=www.ceneo.pl/637967?utm_source=chip200&utm_medium=xml
http://s4.hit.stat24.com/hitredir/id=ncnqv3_EY5hwJKFwqMmi7LeP3yiw5W8eOE5MOshLOVT.07/url=www.ceneo.pl/927095?utm_source=chip200&utm_medium=xml
http://s4.hit.stat24.com/hitredir/id=ncnqv3_EY5hwJKFwqMmi7LeP3yiw5W8eOE5MOshLOVT.07/url=www.ceneo.pl/927095?utm_source=chip200&utm_medium=xml
http://s4.hit.stat24.com/hitredir/id=ncnqv3_EY5hwJKFwqMmi7LeP3yiw5W8eOE5MOshLOVT.07/url=www.ceneo.pl/1547172?utm_source=chip200&utm_medium=xml
http://s4.hit.stat24.com/hitredir/id=ncnqv3_EY5hwJKFwqMmi7LeP3yiw5W8eOE5MOshLOVT.07/url=www.ceneo.pl/1547172?utm_source=chip200&utm_medium=xml
http://s4.hit.stat24.com/hitredir/id=ncnqv3_EY5hwJKFwqMmi7LeP3yiw5W8eOE5MOshLOVT.07/url=www.ceneo.pl/3316775?utm_source=chip200&utm_medium=xml
http://s4.hit.stat24.com/hitredir/id=ncnqv3_EY5hwJKFwqMmi7LeP3yiw5W8eOE5MOshLOVT.07/url=www.ceneo.pl/3316775?utm_source=chip200&utm_medium=xml
http://www.chip.pl/news/bezpieczenstwo/dzieci-w-sieci/2009/05/swiatowy-dzien-porno-na-youtube
http://www.chip.pl/news/wydarzenia/statystyka/2009/12/10-najpopularniejszych-filmikow-na-youtubeie
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/media-strumieniowe/2010/02/onet-pl-uruchomil-serwis-201ewideo-na-zadanie201d-we-wspolpracy-z-tvn-i-warner-bros-entertainment
http://www.chip.pl/news/sprzet/notebooki_i_netbooki/2010/01/wielka-premiera-ipada-magicznego-tabletu-applea-za-499-dolarow
http://www.chip.pl/news/oprogramowanie/systemy-operacyjne/2009/11/kupiles-windows-7-oem-oznacza-to-ze-jestes-piratem
http://www.chip.pl/news/bezpieczenstwo/dzieci-w-sieci/2010/02/bedzie-sledztwo-fbi-w-sprawie-podgladania-uczniow-przez-kamery-internetowe
http://www.chip.pl/news/rozrywka/download/2009/08/top-50-najpiekniejszych-tapet-na-pulpit-za-darmo
http://www.chip.pl/news/wydarzenia/trendy/2010/02/prawdziwy-powod-dla-ktorego-apple-nie-chce-flasha
http://www.chip.pl/news/oprogramowanie/systemy-operacyjne/2010/02/pierwsze-spojrzenie-na-system-symbian-s-3
http://www.chip.pl/news/sprzet/notebooki_i_netbooki/2010/03/przeciek-vedia-zaczyna-przygode-z-netbookami-i-czytnikami-e-bookow
http://www.chip.pl/artykuly/porady/2009/01/10-darmowych-narzedzi-do-edycji-zdjec
http://www.chip.pl/artykuly/recenzje/2010/03/intel-core-i7-980x
http://www.chip.pl/artykuly/porownania/2010/02/najlepszy-system-mobilny-to
http://www.chip.pl/artykuly/foto-wideo/2009/06/najnowsze-i-darmowe-programy-do-obrobki-zdjec
http://www.chip.pl/artykuly/porownania/2010/02/porownanie-przegladarek-stron-www
http://www.chip.pl/artykuly/recenzje/2010/03/chipset-890gx-nowa-inegra-od-amd
http://www.chip.pl/artykuly/porady/2010/03/14-sposobow-na-lepsze-portrety
http://www.chip.pl/artykuly/porady/2010/03/z-internetu
http://www.chip.pl/artykuly/trendy/2010/03/tragedie
http://www.chip.pl/artykuly/porady/2010/02/wielkie-sprzatanie-dysku-twardego
http://www.chip.pl/testy/notebooki/netbooki/asus-eeepc-1201n
http://www.chip.pl/testy/podzespoly-pc/procesory/intel-core-i3-530
http://www.chip.pl/testy/notebooki/notebooki-duze/asus-k50ij-sx003a
http://www.chip.pl/testy/podzespoly-pc/karty-graficzne/gigabyte-radeon-hd-5770-1024mb-gddr5
http://www.chip.pl/testy/podzespoly-pc/procesory/amd-phenom-ii-x4-965-black-edition
http://www.chip.pl/testy/notebooki/notebooki-duze/hp-probook-4510s-nx428ea
http://www.chip.pl/testy/podzespoly-pc/karty-graficzne/msi-n275gtx-twin-frozr-oc-896mb-gddr3
http://www.chip.pl/testy/notebooki/notebooki-duze/lenovo-ideapad-y550
http://www.chip.pl/testy/foto-video/aparaty-cyfrowe-kompaktowe/fujifilm-finepix-s100fs
http://www.chip.pl/testy/akcesoria/odtwarzacze-multimedialne-z-dyskiem-twardym/novatron-ntr82-pvr
http://www.chip.pl/blogi/futureblog-blog-o-rozwoju-techniki/2009/01/kiedy-filmy-3d-obejrzymy-w-domu
http://www.chip.pl/blogi/hardware-blog-blog-o-sprzecie/2010/01/drogi-kliencie-mamy-cie-za-debila-zyczymy-udanych-zakupow
http://www.chip.pl/blogi/gameblog-blog-o-grach-komputerowych-i-konsolowych/2010/03/xbox-live-w-tym-roku
http://www.chip.pl/blogi/hardware-blog-blog-o-sprzecie/2010/02/nowy-ranking-2013-odtwarzacze-multimedialne
http://www.chip.pl/blogi/siecpospolita-polska/2009/11/call-of-duty-modern-warfare-2-najlepsze-filmy-akcji-wymiekaja
http://www.chip.pl/blogi/mobileblog-wszystko-o-sprzecie-mobilnym/2009/06/iphone-3gs-ico-ilipa
http://www.chip.pl/blogi/mobileblog-wszystko-o-sprzecie-mobilnym/2010/02/asus-g73j-notebook-stealth-zabojczo-szybki-zabojczo-cichy-zabojczo-czarny
http://www.chip.pl/blogi/mobileblog-wszystko-o-sprzecie-mobilnym/2010/02/ipad-wiele-halasu-o-jablko-zalety-wady-i-smiertelni-wrogowie
http://www.chip.pl/blogi/mobileblog-wszystko-o-sprzecie-mobilnym/2010/02/nvidia-optimus-transformers-ktory-przelaczy-grafike-za-ciebie
http://www.chip.pl/blogi/siecpospolita-polska/2010/01/o-tym-jak-redaktor-chip-a-zostal-zadeklarowanym-piratem-ogloszenia-parafialne
http://www.chip.pl/galerie/abstrakcja/tapety-tylko-full-hd-1920x1080
http://www.chip.pl/galerie/zwierzeta/sikory
http://www.chip.pl/galerie/makrofotografia/przyroda-w-makro
http://www.chip.pl/galerie/pejzaz/zacody-i-wschody-slonca
http://www.chip.pl/galerie/inne/tapety-na-pulpit-2560x1600-1
http://www.chip.pl/galerie/komputery/tapety-fullhd-i-wuxga
http://www.chip.pl/galerie/zwierzeta/jelenie-sarny-i-inne-zwierzeta
http://www.chip.pl/galerie/natura/barwy-jesieni-89
http://www.chip.pl/galerie/natura/ptaki-i-zwierzeta
http://www.chip.pl/galerie/natura/galeria-2009
http://www.chip.pl/chip-tv/it/2009/12/przyjaciele-twojego-netbooka-zewnetrzny-dvd-rw-i-hdd-od-lg
http://www.chip.pl/chip-tv/it/2009/12/asus-1201n-netbook-jaki-netbook
http://www.chip.pl/chip-tv/2009/08/bieszczady
http://www.chip.pl/chip-tv/it/2010/01/asus-eee-pc-1008p-karim-rashid-to-nie-jest-netbook-dla-nerdow
http://www.chip.pl/chip-tv/it/2009/11/acer-aspire-one-d250-androidowa-katastrofa
http://www.chip.pl/chip-tv/it/2009/11/aaaaa
http://www.chip.pl/chip-tv/it/2009/04/samsung-pixon-duzy-i-ciezki-telefon
http://www.chip.pl/chip-tv/it/2009/04/spb-shell-3-najlepszy-interfejs-mobilny
http://www.chip.pl/chip-tv/it/2009/04/diamentowy-palmofon-htc-diamond-2
http://www.chip.pl/chip-tv/it/2009/12/myphone-1070-chiro-babciofon-reaktywacja
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#nws
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#arty
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#test
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#blg
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#glr
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#tv
http://www.chip.pl/view_related?uid=36312fe59910ed04d648fb282eea348a&type=8
http://www.chip.pl/view_related?uid=36312fe59910ed04d648fb282eea348a&type=15
http://www.crn.pl/rss/open_art.rss


 

 

Copyright © 1993-2009 Burda Communications Sp. z o.o. 

Wszelkie prawa zastrzeżone Created by WebService  

   

Facebook zdominował Internet  

Flattr, czyli The Pirate Bay w wersji legalnej  

Astronauci udzielą  wywiadu internautom przez Twittera  

YouTube przesiada się  na standard IPv6  

Śledzik w komórce  

"Google Buzz był tworzony w zbyt dużym pośpiechu"  

Testy nowego menu Naszej Klasy  

YouTube przestanie dbać o kompatybilność ze starymi 

wersjami Internet Explorera  

YouTube usuwa i przywraca "Rickroll video"  

50 milionów "tweetów" dziennie  

Newsy Artykuły Testy Blogi Galerie Chip TV

eDsystem: cyfrowa lustrzanka Canona  

Epson: drukarki biznesowe  

HP: desktop dla małych firm  

ICom: kolejny SmartBook  

Sapphire HD 5830 

Czy obchodzisz Dzień Kobiet? 

Głosuj   Archiwum Sond  

nmlkj Tak

nmlkj Nie

 wenus 

12:13 
15.03.2010 

chyba jesteśmy wszyscy zgodni, że w 
takich sytuacjach nie pozostaje nic 
innego jak tylko kombinacja klawiszy 
ctrl + shift. Jak chcę coś szybciej ...  

Pomocy! Problem z klawiaturą

 zolka 

12:09 
15.03.2010 

Mamy przyjemność zaprosić 
wszystkich zainteresowanych do 
wzięcia udziału w indywidualnych 
rozgrywkach Call of Duty 4: Modern 

turniej w Call of Duty 4: Modern 
Warfare

 wenus 

12:09 
15.03.2010 

Też jestem ciekawa, jaką myszkę w 
końcu wybrałeś. Bo mnie też czeka 
taki wybór. Nie chciałabym zbyt dużo 
płacić za nową myszkę i zastanawiam 
się nad ...   

Nowa myszka bezprzewodowa

Mapa witryny Zgłoś uwagę Regulamin Kontakt

Na podobny temat 

Więcej

Aktualnośc i ArtykułyBiznes IT

Sonda

Forum

http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#nws
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#arty
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#test
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#blg
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#glr
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#tv
http://www.chip.pl/news/wydarzenia/statystyka/2010/02/facebook-zdominowal-internet
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/e-handel/2010/02/flattr-czyli-the-pirate-bay-w-wersji-legalnej
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/witryny-internetowe/2010/02/astronauci-udziela-wywiadu-internautom-przez-twittera
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/witryny-internetowe/2010/02/youtube-przesiada-sie-na-standard-ipv6
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/witryny-internetowe/2010/02/sledzik-w-komorce
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/witryny-internetowe/2010/03/google-buzz-byl-tworzony-w-zbyt-duzym-pospiechu
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/witryny-internetowe/2010/02/testy-nowego-menu-naszej-klasy
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/witryny-internetowe/2010/02/youtube-przestanie-dbac-o-kompatybilnosc-ze-starymi-wersjami-windows-internet-explorera
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/media-strumieniowe/2010/02/youtube-usuwa-i-przywraca-rickroll-video
http://www.chip.pl/news/wydarzenia/statystyka/2010/02/50-milionow-tweetow-dziennie
http://www.chip.pl/view_related?uid=36312fe59910ed04d648fb282eea348a&type=9
http://www.chip.pl/artykuly/trendy/2009/09/giganci-internetowi-10-lat-temu
http://www.chip.pl/artykuly/porady/2009/11/jak-korzystac-z-facebooka
http://www.chip.pl/artykuly/trendy/2009/11/co-wiesz-o-youtube
http://www.chip.pl/artykuly/porady/2009/09/rozmowy-na-facebooku-darmowe-aplikacje
http://www.chip.pl/artykuly/recenzje/2009/11/bing-godny-rywal-dla-googlea-ale-nie-w-polsce
http://www.chip.pl/artykuly/trendy/2009/11/wikipedia-encyklopedia-ktora-powstaje-za-darmo
http://www.chip.pl/artykuly/archiwum/2008/10/internetowe-wykopki
http://www.chip.pl/artykuly/archiwum/2008/6/internet-na-skraju-katastrofy
http://www.chip.pl/artykuly/archiwum/2008/5/web-2-0-wychodzi-poza-siec
http://www.chip.pl/artykuly/archiwum/2008/3/test-powolnych-aplikacji-pozbadz-sie-hamulcow
http://www.chip.pl/blogi/siecpospolita-polska/2009/10/3-2-1-start
http://www.chip.pl/blogi/siecpospolita-polska/2010/01/cyberbullying-i-internetowi-lalusie
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#news
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#artykuly
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#testy
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#blogpost
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#gallery
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#reltv
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#akt
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/#art
http://www.crn.pl/news.php?show=19824&rss
http://www.crn.pl/news.php?show=19823&rss
http://www.crn.pl/news.php?show=19822&rss
http://www.crn.pl/news.php?show=19821&rss
http://www.crn.pl/news.php?show=19820&rss
http://www.crn.pl/rss/open.rss
http://www.crn.pl/archiwum.php?kod=29583&rss
http://www.crn.pl/archiwum.php?kod=29582&rss
http://www.crn.pl/archiwum.php?kod=29581&rss
http://www.crn.pl/archiwum.php?kod=29580&rss
http://www.crn.pl/archiwum.php?kod=29579&rss
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/03/maperia-spolecznosciowy-lokalizator-internetowy/survey_archive
http://www.chip.pl/survey_archive
http://www.chip.pl/forum
http://www.chip.pl/profile_view?uid=wenus
http://www.chip.pl/forum/viewtopic?tid=21208&fid=51&pid=165657&show=post#p165657
http://www.chip.pl/forum/viewtopic?tid=21208&fid=51&pid=165657&show=post#p165657
http://www.chip.pl/profile_view?uid=zolka
http://www.chip.pl/forum/viewtopic?tid=26942&fid=44&pid=165656&show=post#p165656
http://www.chip.pl/forum/viewtopic?tid=26942&fid=44&pid=165656&show=post#p165656
http://www.chip.pl/profile_view?uid=wenus
http://www.chip.pl/forum/viewtopic?tid=24342&fid=50&pid=165655&show=post#p165655
http://www.chip.pl/forum/viewtopic?tid=24342&fid=50&pid=165655&show=post#p165655
http://www.chip.pl/sitemap
http://www.chip.pl/problem_register_form
http://www.chip.pl/regulations
http://www.chip.pl/kontakt_info
http://www.webservice.pl/

