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HP PAVILION ZD8000
HP Pavilion zd8000 во себе ги соединува мултимедијалните
опции со целосна колекција на можности за ТВ, видео, музика, игри и компјутерски операции, што го чини еден од
најмоќните лаптоп компјутери денес. Широката
основа на овој лаптоп
овозможува доволно
простор за вклучување
на разновидни опции,
како што се копчињата
за регулација на јачината и исклучување на
звукот. Исто така, се
вметнати и копчињата
за активирање на мултимедијалните апликации, како и копчето за
вклучување и исклучување.
Pavilion zd8000 е првиот лаптоп кој во себе има ExpressCard слот наменет за
новите PCI Express базирани модули. Во негов состав, исто
така. влегуваат и традиционалниот PC Card слот и четири
USB приклучоци, како и приклучоци за аудио, FireWire,
екстерен монитор и S-video.
Во составот на XP Pavilion zd8000 влегува и мултиформат
DVD уредот, а најновиот Ati Mobility Radeon X600 со 256 MB
видеомеморија и 17-инчниот екран го прават исклучително
погоден за гледање видеа и игри.

LG VX8000 – ТЕЛЕФОН СО СТЕРЕО ЗВУК
Она што го прави LG VX8000 посебно интересен е напредната технологија EV-DO 3G за пренос на податоци, која е
произведена во соработка со американскиот сервис за безжични услуги Verzion Wireless. Со помош на оваа опција овозможен е пренос на податоци со брзина од неверојатни 500 Kbps.
Покрај оваа технологија, VX8000 опремен
е со вградена дигитална
камера со резолуција
од 1,3 мегапиксели и
блиц, како и контроли за балансирање на прикажувањето,
осветлувањето и низа други дополнителни ефекти.
Вградените звучници се дополнуваат со стерео звукот, со
што се збогатува прегледувањето на видеоисечоците, кои ќе
бидат достапни со помош на EV-DO сервисот на компанијата
Verzion Wireless, со што овој телефон е првиот производ од
овој тип во Америка.

VX8000 е најава
за низа мобилни
телефони и уреди
коишто ќе бидат
претставени оваа
година и ќе поддржуваат напреден пренос на податоците, како и приказ на
видео и аудио, кој досега не е виден кај мобилните уреди.

GOOGLE ГИ БЛОКИРА ЛИНК СПАМЕРИТЕ
Google најави нова технологија со помош на која ќе се
спречи употребата на блогови за манипулација во рангирањето и резултатите од пребарувањето кај Интернет страниците. Познат како "линк" или "спам коментар", трикот е стар
колку и Интернет маркетингот. Web промотерите кои користат трикови, употребуваат формулари за коментар на
нивните форуми, блогови или некоја Интернет страница на
која поставуваат или имаат линк, кој пренасочува кон нивната страница. Google и другите Интернет пребарувачи ги
табелираат резултатите преку популарноста на линкот со
останатите Интернет страници, со што се зголемува рангот и
што е најважно протокот кон таа страница. Ова често може
да доведе до ирелевантни
резултати при Интернет
пребарувањето.
За спречување на ваквите појави Google планира презентирање на сопствен блог, како нова тактика за блокирање на линк спамерите. Според Дани Саливен,
експерт за Интернет пребарувачи, Google планира на web
дизајнерите да им овозможи нова контрола или таг, кој ќе
можат да го вметнат во своите Интернет страници, како индикатор дека коментарите или линковите што се опфатени
не се нивни или се од помала важност. Со вметнувањето на
ваквата контрола, ќе му се овозможи на Google да ги воочи
деловите кои треба да се занемарат и да не бидат индексирани.
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