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Петар ТАГАСИ

FUJIFULM FINEPIX S5100

Fujifi lm FinePix S5100 во најголема мера е со идентичен 
дизајн како претходникот S5000. Додека фотографирате, 

најупотребуваните функции се 
лесно достапни, а тоа важи и за 
речиси сите поважни копчиња и 
контроли.

Fujifi lm FinePix S5100 има 10X 
зумирачка леќа, а апаратот во се-
бе содржи автоматизирана про-
грама за приоритетите на неј зи-
но отворање и затворање.

Со оваа дигитална камера мо-
же да се снимаат JPEG фотографии 
со резолуција од 4 мегапиксели. 
Исто така, FinePix S5100 може да 
сними и видеоклипови со звук на 
резолуција од 640x480 пиксели, а 
може да се користи и како Web 

камера со оперативен систем Win dows XP.
Интервалот на фотографирање е исклучително брз и 

изнесува 1,1 секунда или околу 3 секунди доколку се упо-
требува и блицот. Снимените фотографии можат да се пре-
гледаат на 1,5 инчниот LCD дисплеј, кој има остра слика и при 
надво решна интензивна светлина. Зумирањето е брзо, рам-
но мерно и тивко, што овозможува висока контрола и пре-
цизност.

MOTOROLA V600

Дизајнот со низата црни и хромирани детали на моделот 
V600 на Motorola може да се дефинира како вистинска 
деловна елеганција. Со отворањето на телефонот, во вна-
трешноста се открива екран со резолуција од 176x220 пик-
сели, кој може да прикаже повеќе од 65.000 бои. Над-

ворешниот дисплеј е едноставен моно хро матски, 
со резолуција од 96x32 пик сели. Леќата на ка-

мерата се наоѓа на надворешната страна, а до 
неа се наоѓа мало конвексно ог ледало, со 

чија помош можат да се фотографираат 
авто портрети.

Што се однесува до фун кци о-
налноста, V600 е еден од рет ките 

модели кои под држу ваат че-
тири GSM фреквенции. Софт-
верот е вообичаен за Motorola, 
а освен календарот и ро ков-
никот, V600 под држ ува и MMS, 
GPRS пренос на податоци, како 
и POP3 и IMAP клиенти за елек-
тронска пош та. Инте гри ра ната 
камера е со резолуција од 

640x480 пиксели, со можност за 
чет воростепен ди ги тален зум и можност за одредување на 

свет ли ната на сликата. 
Мото рола V600 има 5 МБ 
ин терна меморија, на 
која што можат да се за-
чуваат фотографии, иг-
ри, јава апликации, поли-
фони ме  лодии итн. На 
распо лагање е и Blueto-
oth под дршката, така 
што без проблеми може 
да се по вр зат безжични 
Blueto oth слу шалки.

IBM ПОДАРИ 500 ПАТЕНТИ

Во состав на сопствената филозофија која го поддржува 
отворениот код и отворените стандарди, компанијата IBM ќе 
подари 500 патенти за слободно користење на про гра ме-
рите. 

Овој потег е значаен бидејќи се работи за најголема "до-
нација" на патенти за слободна употреба во историјата на 
САД и во основа е обид за редефинирање на засега риго-
розните закони за патенти во оваа држава. Кога станува збор 
за сопственоста на компјутерските патенти, тука преовладува 
IBM. Компанијата има 40.000 патентирани производи низ 
светот и 25.000 во САД, а само во 2004 година беа доделени 
3.248 патенти, повеќе од било која друга компанија во оваа 
област.

Според извори од компанијата, тие планираат во иднина 
да овозможат пристап и до други нивни патенти, со што 
кодот би им станал слободен за упо треба. Слободните про-
грами се соз да де-
ни со ко опе ра тив-
на соработка на 
програмерите, кои 
слободно мо жат 
да го прегле ду ва-
ат, изменуваат и 
редистрибуираат 
софтверот.

Портпаролот на Одделот на IBM за интелектуална соп-
ственост Џим Сталингс ги повика и другите компании да ја 
следат оваа иницијатива и да го направат својот софтвер 
достапен за слободно користење.


