
58  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 558 / 11.3.2005

HI - TECHHI - TECH
Пишуваат: 
Александар КЕЛТАНОСКИ
Наум СТЕФОВСКИ

СÈ ВО WONDER 9600 PRO

Како што покажува времето, денес најчесто надградувана 
компјутерска компонента е графичката картичка. Од ком па-
нијата Club-3D пристигна многу занимлива, богато опремена 
ATI-ева верзија на графичка картичка All in Wonder 9600Pro. 

Трудејќи се секогаш да 
го диктира новиот тренд 
на можности, ATI е во 
ова, можеме сло бодно 
да кажеме, мул ти ме ди-
јална картичка која им-
плементирала ТВ - пле-
ер, видеоре кор дер, 
DVD и CD плеер, ос-
новна платформа за 
видеообработка, па ду-
ри и FM радиоплеер со 
аларм. Навистина пра-

ва плејада на можности, кои ја опслужуваат новата гене-
рација чипови. Оваа графичка картичка може да се постави 
во било кој AGP 4, главната процесорска единица работи на 
400, а 128 Mb DDR интегрирана меморија на 300MHz, и е 
потполно оптимизирана за последната верзија на Microsoft 
Directx 9.0.b. Одличните хардверски перформанси, при дру ж-
ниот софтвер, како и RF поддршката за далечинско упра ву-
вање, му овозможува на корисникот истовремено да сле ди, 
снима и да прегледува стерео ТВ - материјали, а под држани 
се и некои напредни, кај нас сè уште непостоечки опции, ка-
ко што е интерактивниот програмски водич и сл.

X2M MIGO

Migo е подвижен уред за зачувување, кој им овозможува 
на корисниците да добијат пристап до нивниот компјутер 
додека се наоѓаат на друго место.

Тој функционира 
исто како и обич-
ниот USB драјв, но 
има специјален со ф-
твер кој ги пре фр-
лува подесувањата 
од еден на друг ком-
пјутер. Активирајќи 
го синхрони зира ни-
от процес преку ea-
sy-to-use мени, мо-
жат да се зачуваат 
фајлови, фол дери, 
Интернет фаворити, 
e-mail и контакт ин-

формации од Microsoft Outlook. Количеството податоци кои 
се сака да се пренесат зависи,  исто така, и од големината на 
Migo. Како ма ла негативност е не можноста на втор e-mail 
клиент. Кога ќе се отстрани Migo, по десувањата на ком пју-
терот се вра ќаат во првобитна состојба. Доколку се при клу-
чите на друг ком пјутер можете да влезете во ва ши от Desktop, 
да про читате e-mail, да до полните некој фајл и да подесувате 
ка ко тоа да е ва шиот компјутер.

SONY PLAYSTATION - PORTABLE

Sony знае да изненади со производ кој е неколку чекори 
пред конкурентите. Станува збор за мултимедијална конзола 
за игри со големина на џојстик од Playstation2. Ова чудо од 

гемче има 4.5 ин чен 
TFT LCD - ек ран, со 
ре золуција од 480 x 
272 пик сели, 3D гра-
фика, USB 2.0 порт и 
по ддршка за MPEG 4 
видео. Димен зи ите 
се 170 x 74 x 20mm, а 
малите димензии се 
при чи на и за малата 
те жина од 260 гр, со 
вградена литиум-јон-

ска батерија. Глав ната новина е UMD, универзален медиа-
диск, оптички меди ум со капацитет од 1.8 Gb меморија, на кој 
покрај игри можат да се сместат видеоклипови и филмови. 
Преку USB 2.0 и безжичен LAN, се гарантира одлична повр-
заност со многу ди гитални уреди, од кои може да се симнат 
податоци на Memory Stick PRO Duo-мемориската картичка. 
Засега ова "гемче" може да се купи во Јапонија, а напролет 
мо же да се очекува и на пазарот во Европа.

SUPERCHIP

Инжинерите на IBM, Sony и Toshiba соработуваа во изра-
ботката на суперчип. Овој прототип чип е 221mm(2), инте-
грирани 234 милиони транзистори и произведен е со 90nm 
SOI технологија. Брзината на суперчипот треба да изнесува 
повеќе од 4GHz, со што брзината на обработката на пода-
тоците е многу подобрена, доби ено е подобрување на real-
time апликациите, кои од игрите за забава најчесто се ко-
ристат, со што неговата спо редба би била за 10 пати побрз од 
најновите тех нолошки  про нај доци до  -
сега. Покрај сите про изводи на овие 
компании кои се излезени на пазарот, 
Cell ќе го достигне вр вот на новата ди-
гитална ера, кој ќе биде упо требен и 
за домаш ните уреди. Друга предност 
на Cell е во под дршката на по веќе 
оперативни системи, како што е, кон-
венционалниот опе ра тив ен сис тем, 
вклучувајќи го и Linux, real-time опера тивните си стеми за 
компјутерска забава и корисниците на елек трон ските ап-
ликации.


