
58  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 556 / 25.2.2005

HI - TECHHI - TECH
Пишуваат: 
Александар КЕЛТАНОСКИ
Наум СТЕФОВСКИ

MSN MESSENGER BETA7

Microsoft-овиот MSN Messenger 
веќе долго време претставува од-
личен начин за комуникација и 
раз мена на податоци преку Ин-
тер    нет. Неодамна ова соф т вер-
ско решение се појави во нова 
проб на Beta верзија со оз наката 7. 

Конечно може да се рече де ка 
овој програм е далеку по до бар 
од претходните во поглед на мож-
нос тите со кои кому ни кацијата 
може да се пофали.

Последната верзија - 7.0.0425 
е со големина од 10mb, брзо се 
инс талира и доколку овој прог-
рам е користен и претходно, тој 
ав то мат ски ги презема сите ин-
формации од веќе корис те ната верзија. 

Уште одамна е познато дека програмот не поседува off -line 
help, така што упатство и од го вори на прашања можат да се 
најдат единствено преку Ин тер нет.

БЕЗЖИЧНО ОПТИЧКО ГЛУВЧЕ NEO-OC55

Компанијата Neo, позната по тоа 
што на пазарот нуди про изводи 
кои најмногу го задоволуваат од-
носот можност и цена, неодамна 
ја понуди новата серија безжични 
оптички глувчиња со о знака OC55. 
Целиот комплет е составен од база 
со PS/2 и USB приклучок, кој освен 
примарните својства има задача да 
ги наполни и алкалните батерии 
вгра дени во него.

Оптичкиот сегмент е со стан дар-
ден квалитет, отчитувањето на по-
лож бата се одвива неколку пати во 
секунда со резолуција од 800 точки 

по инч, што обезбедува брз и пре цизен одзив на помес тува ње то.
Глувчето со базата ко му ни-

цира по принцип на пренос 
преку радиобранови така 
што меѓу нив не е потребно 
да се обезбеди оптичка вид-
ливост. На крај може да се 
напомне и тоа дека ова глувче 
е универзално со целосно си-
метрична изведба, удобно за 
користење и со двете раце.

ДИГИТАЛНИ КАМЕРИ ОД CANON

Дигиталните видеокамери како и фотоапаратите прет ста ву-
ваат сос тавен сегмент на мултимедијалната денешница.

Компанијата Canon, иако го ос-
вои светскиот пазар со DV камери, 
им се посвети и на домашните ко-
рисници и им понуди голем избор 
дигитални видеокамери. 

Во овие камери е вграден CCD 
чип со резолуција од 800.000 пик-
сели 10x zoom и 400x digital zoom, 
2 инчи двостран LCD екран, нап-
редна опција за снимање во тем-
ница и погодно мени за работа при 
сни мањето итн.

Покрај тоа што камерата е со 
мали димензии, а споредена со го-
лемината на DV касета, може да се 
заклучи дека таа не може да биде 
помала, сите тастери за ко манди се 
на дофат на палецот, било тоа да е 
збор за оние за подесување или за 

додавање специјални ефекти.
Со камерата, освен одличното упатство, софтверот, каблите, 

мемориската картичка, има и далечински управувач кој лесно се 
користи, така што освен за снимање може да се употребува и во 
текот на репродукцијата, кога камерата се користи како Stand-
alone Player.

МЕМОРИСКИ "ЖДЕРАЧ"

Потребата за обединување 
на повеќе функции во само еден 
уред стана стандард во ком пју-
терскиот свет. Неодамна малку 
познатата компанија EagleTech, 
на пазарот понуди читач на сите 
видови мемориски картички и 
тоа по многу пристапна цена. 
Овој уред ги поддржува след ни-
те видови картички: Memory 
Stick, Compact Flash, Smart media 
Card, MMC, SD и MD.

Ова EagleTech-ово решение 
ра боти на 5 волти еднонасочна 
струја, која ја добива преку USB 
приклучок и поднесува високи 
тем ператури, што гарантира сигурно работење и при екстремни 
услови (од 0 до 70 степени).

Вреди да се напомне дека овој уред е достапен и во Boot 
menaxerot на Bios, така што на една мемориска картичка можно 
е да се запише неопходен Boot-abilen software, со што се обез бе-
дува успешно подигнување на системот без употреба на дис кет-
на единица. Овој уред е компатибилен со Microsoft XP, со што 
неговата употреба е лесна и без потребно инсталирање.


