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GPS ЗА МОТОРИСТИ

Компанијата TomTom, специјализирана за развој на на ви-
гационите решенија, го претстави новиот производ под име-
то TomTom Rider. Станува збор за портабл  "сè во едно" GPS 

уред, кој лесно се 
мон  тира на мотор 
или скутер и при тоа 
има можност за ко-
муникација со GPRS 
мобилен те ле фон на 
сопственикот. На тој 
начин му се дава 
можност на во зачот 
да ги користи ин фор-
мативните сер  ви си, 
ка    ко што се ин фор-
мациите за сос тој ба-
та на патот, сообра-
ќајниот ме теж или 

временските услови, кои се обезбедуваат преку TomTom Plus 
сервисот. GPS модулот може да комуницира со возачот по 
пат на Bluetooth слушалки, вградени во кацигата. Rider по-
седува водоотпорно куќиште, а напонот му обез бедува кон-
тинуирано работење до 5 часа. Се очекува ова ле то уредот 
да биде пласиран на пазарот. 

ИНТЕЛОВ 64-БИТЕН ПРОЦЕСОР

Intel конечно одлучи да одговори на 64-битниот пре диз-
вик на AMD со лансирањето свои нови процесори со 64-бит-
на поддршка. Свое место под сонцето пронајдоа моделите 
630 (3 Ghz), 640 (3.2 Ghz), 650 (3.4 Ghz) и 660 (3.6 Ghz), на 800 
Mhz и 2MB L2 кеш меморија. Врв на понудата би требало да 
биде новиот EE (Extreme Edition) процесор на 3.73 Ghz ,1066 

Mhz и само 512 KB 
кеш. Оваа нова ге-
нерација процесори 
поддржува XD bit 
технологија (Execu-
te Disable Bit). Ту ка 
се како е и Инте ло-
вата поддршка за 
SpeedStep, но за 
разлика од конку-
рентите на кои им е 
овозможено на ма-
лување на ра бот ни-
от такт до 800 Mhz, 

овие процесори на тој режим на ра ботење ја намалуваат 
брзината само до 2.8 Ghz, со исклучок на ЕЕ кој не ја под др жу-
ва таа можност. За грижувачки факт за Интел е тоа што 64-
битните процесори не можат да го надминат P4 560 (3.6 Ghz) 
со 32-битна апли кација, со што не ни останува ништо друго 
освен да почекаме на 64-битната Windows верзија. 

IO2 DIGITAL PEN

Неодамна Logitech најави 
дека на почетокот на летото 
на бизнисмените ќе им биде 
достапна и надградената вер-
зија на дигиталното пенкало 
io2 Digital Pen, но овој пат во 
неј зината Bluetooth верзија. 
Io2 го конструира фирмата 
Anoto, а цел е со ова пенкало 
да се постигне пишување на 
хар тија т.е. истовремено да се 
кре ира ист запис во дигитален 
формат за подоцна да се об-
работи на компјутер. Секако, 
целиот процес за корисникот 
треба да биде незабележи те-
лен, пријатен и ерго но мичен. 

POCKET ROCKET

Доколку сте во потрага по пренослив мемориски уред, 
USB fl ash memory стикот најчесто е добро решение. Изби-

рањето вистински уред 
претставува голем про б-
лем. Неодамна компа ни-
јата Memina во со ра ботка 
со Samsung го ре ши проб-
лемот со кон струирањето 
на Pocket Rocket. Овој 
про    извод е достапен во 
големини од 512MB, 1GB, 
2GB и 4 GB и е базиран на 
SLC техноло гијата (Single 
Layer Cell) флеш меморија. 
За раз ли ка од кон вен цио-

налните MLC уреди, SLC се многу поскапи, но неверојатно 
брзи (тестирано): 18MB/секунда или 180x флеш брзина.

Овој конектор е заштитен со лесно отстранувачко капаче, 
со кое и без него може да остане приклучен. 


