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HI - TECHHI - TECH
Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

И SAMSUNG ЌЕ "ВОЗИ" НА SYMBIAN

Со оглед на тоа што околу 80 отсто од "паметните" теле-
фони се базирани на Symbian оперативен систем, воопшто 
не изненадува потегот на Samsung новиот модел SCH - D720 
да го направи "поотракан". SCH - D720 тежи 110 грама (многу 

мала тежина за Sym-
bian телефон) и се 
проценува дека како 
модел ќе биде нај-
голем ривал на Nokia 
6670.

Карактеристики: 
- Графички дисплеј 

со резолуција од 176 
х 208 пиксели, 262. 000 
бои;

- Дигитална каме-
ра 1.3 мегапиксели, 
ротирање на слика, 
разни ефекти, рамки, 
снимање на видео во 
mpeg формат, блиц;

- Оперативен си-
стем Symbian 6.1;

- Димензии: 99 х 
47 х 22 мм;

- Тежина: 110 гр а-
ма;

Меморија:
- 64 MV кои се делат динамично меѓу телефонскиот именик, 

пораките, фотографиите и апликациите;
- RS - MMC конектор за дополнителни мемориски ка р-

тички.

MOTOROLA A750 GPS

Наскоро тој, ќе се појави 
и од оваа страна на барата и 
веќе нема да претставува 
"при  ви легија". Приспособен 
за ев ропскиот пазар, прек-
лоп никот А780 базиран на 
Linux опе ративен систем и 
збо гатен со приемник за гло-
бално по зи ционирање, на-
вигационен софтвер на Co-
Pilot Live, мапи од NAVTEQ 
(водечка компанија за из-
работка на дигитални мапи) 
и импресивен touchsc reen 
во боја.

Мапите се детаљно изра-
ботени до ниво на улици, а 
од голема корист е и базата 

GOOGLE ДЕСКТОП ПРЕБАРУВАЧ

Во последно време сè повеќе 
се пишува за Google, а овој пат 
станува збор за Google Sidebar, 
нов вид toolbar, кој ќе се појави 
на страните од вашиот десктоп, 
а ќе доаѓа заедно со Google 
десктоп софтверот. Google Side-
bar треба да му овозможи на 
корисникот добивање разни 
информации, како што се, вре-
менска прогноза, состојба на 
патиштата и слично, без отво-
рање на пребарувачот. Про гра-
мот ќе се наоѓа од страна на 
десктопот и ќе ги следи  On-line 
навиките на корисникот, како 
би донел вести кои најмногу го 
интересираат. На овој начин 
Google ќе дојде до голема база 
на податоци за навиките на ко-
рисникот, кои може да ги ис-
користи во маркетингшки или 
во други цели, а не е исклучен 
ниту стравот од повреда на при-
ватноста.

на туристички атракции, хотели, ае-
родроми.

Покрај овие "тракатанци", некако 
веќе не е интересно да се спомнува 
опремата како USB port и камерата од 
1.3 мегапиксели...


