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 INTERNET EXPLORER 7-BETA

Microsoft конечно ја издаде prewiew 
верзијата на својот прелистувач на Ин-
тернет-страниците, која ќе й биде по ну-
дена на јавноста за download и за те-
стирање.

Новата бета верзија на Internet Explo-
rer 7 веќе може да се симне на IE сек-
цијата на веб-страницата на Microsoft. 
Голема новина е тоа што за разлика од 

минатите лимитирани верзии, оваа е јавна и функционира 
само доколку е инсталиран и Windows XP Service Pack 2, а 
има и разни додатоци за 
кои Microsoft говореше 
со месеци наназад. Тоа се 
додатоци за сигурносни 
опции и заштита на при-
ватноста од разни spywa-
re и слич ни безбедносни 
закани. Исто така, со но-
виот Explo rer корис ни ци-
те полесно и поедно став-
но ќе можат да бришат 
history, сни ме ни лозинки, 
датотеки и co okies. 

Освен тоа, седмата вер-
зија на овој прелистувач 
носи и уште една новина 
- tabbed browsing, опција 
која им е добро позната 
на корисниците на Fi re-
fox.       

ЈАПОНСКИОТ "ПИВО-РОБОТ"

Уште една рационализација на пазарот на трудот во Ја по-
нија и во западните земји. Овој пат роботите ги заменуваат 
келнерите. 

Јапонскиот производител на пиво Asahi имаат на рас по ла-
гање 5.000 роботи за служење на студениот пијалак со пена. 

Роботите ги чуваат пивата на идеална тем пература - во 

своите "сто ма ци". "Шар же рот" собира шест лименки. Соп стве-
никот притиска коп че, а роботот-келнер ја носи лименката, 
ја отвора и го си пува пивото во чаша. Сепак, се работи за 
наградна игра. Секој кој ќе собере 36 симболи, кои се наоѓаат 
на специјално означени шишиња можат да добијат ваков 
"пиво-робот". За жал, во на градната игра можат да учес тву-
ваат само Јапонците и оние кои се наоѓаат во оваа држава. 
Интересен е податокот пре зентиран од производителите на 
пиво, кој вели дека про из водството на сите 5.000 роботи 
чини по мал ку од ан гаж-
ма нот на една холивуд-
ска ѕвезда. 

256 МЕГАБАЈТНА "АЛКА"

Минијатурните преносливи флеш мемории се идеални медиуми за брзо и квалитетно пренесување на од-
редени податоци од еден на друг компјутер, но една од нивните основни предности е компактноста, која многу 
често им претставува мана.

Компанијата Imation можеби има одговор на одреден 
проблем, како што  најчесто е губењето клучеви, со што се 
гу би и флеш меморијата. Тие ја претставија Flash Wristband, 
пренослива меморија која се носи како "алка".

Мораме да признаеме дека оваа пластична "алка" за рака 
со флеш меморија и не изгледа толку лошо за да биде уште 
еден моден детаљ. Единствен проблем е што оваа "алка" оди 
во верзија само со 256 МБ меморија. "Алката" ја има во сина и 
црна верзија, по цена од "симболични" 35 долари.

BENQ-SIEMENS EF81

BenQ-Siemens претстави нови модели на мобилен телефон - EF81. Новата марка ќе се фокусира на 
3G арената и со помош на BenQ мултимедиите и Siemens-овиот ква- литет да направи ква ли те тен 
производ. Тоа е преклопен модел со поддршка за UMTS и дебелина од само 15.9mm. 
Има 2.2-инчен внатрешен монитор и QVGA резолуција (240x320 пик се-
ли), надворешниот монитор е 1.3- ин чи, со 120x160 пик сели. 
Поддржува MP3, AAC++, MPEG4, Real Video 8/9 и 3GPP. Има 
двамегапикселна камера, Blue- tooth поддршка, 64 ме га бајти 
интерна меморија со ми кро SD читач. BenQ-Siemens очекува да 
при добие добар дел од пазарот на тенки преклопни мо дели, без оглед 
на неговите ка рактеристики. Цената ќе изнесува околу 390 евра.


