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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

GHOST DETECTOR

Јапонската фирма SolidAlliance го пушти во продажба 
своето најново ремек дело. По Sushi дискот и i-Duck стигна 
нешто сосема поинакво - GhostRadar, производ кој прв пат 
во историјата ја изложува долгочуваната технологија на 
најнапредните јапонски стручњаци, отсега ќе може да се 

најде и во вашиот џеб. Лицата кои се 
занимаваат со барање духови, а до-
сега тоа го правеле во посебно опре-
мени простории, отсега тоа можат да 
го сторат со овој уред кој се става во 
компјутер.

Уредот е толку мал што може да се 
смести во секоја актовка или торбица, 
што значи дека може да се најде и во 
било кој џеб. GhostRadar може да 
послужи и како пренослива флеш ме-
морија. На компјутерот се приклучува 
со помош на USB порт, така што од 
сега документите можат да се чуваат и 
в џеб. Значи, само за 140 евра се до-
бива 512MB флеш меморија и што е 
најважно - сигурност од лошите ду-
хови. 

MANHATTAN TRUE-TOUCH ROLL-UP

Дефинитивно ова е една од најчудните некогаш про из-
ведени тастатури. Верувале или не, тајната е во двата сан ти-
метра, односно тастатурата е целосно направена од гума, та-

ка што може да се свит-
ка секоја петтина од неј-
зината должина во вид 
ролат.

На матичната плоча 
се приклучува со по-
мош на PS/2 конекторот 
и ги поддржува сите вер-
зии на Windows од 95 до 
XP. Електрониката е вг-
ра дена во гумената об-
вивка, а активниот дел 
со малиот PCB е мон ти-
ран во горниот де сен 

агол. Првиот контакт со тастатурата би требало да биде мно-
гу кон фузен, но периодот на привикнување е релативно 
краток.

УЖИВАЊЕ ПОД ПАЛМА

Првите мобилни телефони првенствено ги заинтересираа 
деловните луѓе, кои ги прифатија со раширени раце. Минаа 
многу години до моментот кога тие станаа вообичаена 
појава за сите, од 7 до 77 години. Развојот на PDA уредот е со 
ист тек: континуираната минијатуризација, напредокот на 
можностите, поедноставувањето и намалувањето на цената, 

доведе до тоа мобилните теле фо-
ни да станат прифатливи и за 
"обичните" луѓе. Во секој случај, 
до колку не сте брокер на Мен-
хетен, не е причина овие два уре-
да да ги немате в џеб, а тие ќе Ви 
помогнат во комуникацијата и во 
чувањето податоци. Но, зошто 
два кога може само еден? Кон-
цептот на паметни телефони е 
базиран на идејата не колку уреди 
да се сместат во еден. Smartpho-
ne е термин кој требало да се ко-
ристи само за "паметните" теле-
фони на OS од Microsoft, но за 
мно гу кратко време тој бил раз-
грабан и почнал да се користи за 
сите помалку моќни мобилни те-
лефони. Генерално, доколку се те-

лефонира со уреди кои имаат оперативни системи Palm, Sym-
bian или Windows Mobile, може да се рече дека се има smart-
phone.

SAMSUNG SYNCMASTER 243T

Samsung моментно е лидер во технологијата за LCD мо-
нитори, основајќи мноштво производи, кои беа и се први во 
изминативе неколку години во LCD голе мината и аголот на 
прикажување на дис плејот. 

Таков производ е преубавиот Samsung Syncmaster 243T 
TFT - LCD, кој изгледа на-
вистина импресивно. Во 
своите 24 инчи ди јагонала 
прикажува максимално 
1920 x 1200 пиксели, има 
кон траст 500:1, 170 сте  пе-
ни видлив до мен, 0.270 мм 
пиксел и се како аналогно/
ди ги тални влезови. Пи вот 
можноста му е допол ни те-
лен плус. Особено интерес-
но е тоа дека црната боја 
навистина е црна, а не бле-
до црна, што инаку е познат 
проблем на LCD мониторите. 
Субјективниот впечаток на 
екипата која го тестирала е 
дека овој монитор станува многу подобар до кол  ку играте 
игри, но за сè друго ќе биде со сема совршен. Неговата цена 
приближно е 2.700 американски долари. 


