HI - TECH
КОМПЈУТЕР УПРАВУВАН
ОД МИСЛИТЕ

FIREFOX 2.0 ALPHA ПОДГОТВЕН ЗА ТЕСТИРАЊЕ
Развојната верзија на Firefox 2.0, која допрва би требало да
се појави, е наменета за тестирање на Firefox-овата becakend инфраструктура. Firefox 2.0 Bon Echo Alpha 1 "нишани" на
развојни и на тимови за тестирање, а од Mozilla напомнуваат
дека новата "огнена лисица" ќе биде поедноставна од претходникот во поглед на сурфањето, букмаркингот и "историјата". Mike Schroepfer од Mozilla појаснува дека
Alpha 1 е само една од многуте
развојни верзии на овој прелистувач на патот до комплетниот
Firefox 2.0, кој е наменет за
развојните тимови и не им се
препорачува на обичните

корисници. Инаку, официјалното појавување на Firefox 2.0 се очекува во третиот квартал од оваа година, односно приближно
две години по Firefox 1.0.

Германските научници го претставија компјутерот, кој се управува со моќта на мислите. Освен што тој ќе им помага на парализираните пациенти, ќе може да се користи и во индустријата за забава и за компјутерски игри. Берлинскиот Brain
Computer Interface (BBCI) - познат како "умствена машина за
пишување" е изум на истражувачите од Fraunhofer институтот
во Берлин и прв пат е прикажан на годинашниов CeBIT во
Хановер, Германија. Овој изум е во состојба да впишува пораки на мониторот со помош на умствената контрола
на движењето на курсорот.
При тоа, корисникот мора
да носи специјална капа со
електроди, кои ја мерат електронската активност во
мозокот, и да го замисли
движењето на својата рака
како маневрира со курсорот.
Германските научници се
надеваат дека ќе успеат да
развијат и комерцијална
верзија на уредот кој, пред
сè, е наменет за помош на парализираните пациенти и на
лицата со телесни недостатоци.

SONY КАРТИЧКА ОД 8GB
Sony ја претстави 8-гигабајтната верзија на Compact
Vault картичката. Новиот диск е компатибилен со познатата Compact Flesh Type II, и натаму со забележително поголем капацитет од неодамнешната промоција на 5-гигабајтната верзија.
Sony ги претстави Compact Vault дисковите како идеални мемориски дискови
за дигиталните фотоапарати, кои располагаат со голема резолуција, и со помош
на оваа картичка можат да се складираат дури 2.560 фотографии (со големина
од 3 МБ), или 320 минути на видеозапис во MPEG4 формат, во брзина на
трансфер од 12 МБ во секунда. Се очекува на пазарот 8-гигабајтната Compact
Vault да се појави оваа година, а препорачана цена за неа е 260 долари.
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