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SAMSUNG SGH-i320 ПРИСТИГНУВА И ВО 
ЕВРОПА

Од Samsung информираат де ка 
наскоро ќе почнат со испорака на 
својот SGH-i320 Windows Mobile 5.0 
уред, кој почетно беше на јавен само 
за азиско-паци фич киот пазар. Овој 
уред на Samsung потсетува на Black-
Berry уредите, па како и кај нив има 
QWERTY та статура. Освен ним, ќе им 
биде конкуренција и на Palm Treo 
650 и 700, Motorola Q и Nokia E61. По-
крај стандардните опции, како Win-
dows Mobile 5, камерата од 1.3 мега-
пиксели и поддршката за мулти ме-
дија, SGH-i320 најмногу ќе ги при-
влече бизнис корис ни ците и со под-

дршката за push E-mail 
и EDGE. Овој уред доа-
ѓа со 120 MB интерна 
ме морија и со простор 
за microSD картичка, а 
не се познати це на та и 
датумот на при стигну-
вање на европ скиот 
па зар.

iDEA

Еве уште еден уред кој мо-
же да помогне во нама лу ва-
њето на многуте жици во 
вашиот дом. iDEA Wireless 
Ho me Dock е безжичен bro-
ad cast систем за испраќање 
на вашата омилена музика 
до receiver-от (кој може да 
би де било што, од линија, 
слушалка и од слични ра-
боти). Доаѓа во две верзии: 
900 мегахерцна фреквен ци-
ја и надворешна антена или 
2.4 гигахерцна фреквенција со вградена антена. На iDea уре-
дот можете да споите iPod или преку 3.5 милиметарскиот кон-
структор било кој аудио уред, а исто така, постои и приклучок 
за Sony PlayStation Portable конзолата.

ВИРУСИТЕ ДВОЈНО ЌЕ СЕ ЗГОЛЕМАТ ВО 2008

Иако најверојатно зад нас е 
времето на големото ширење 
на вирусите, сепак е во пораст 
вкупното количество мали цио-
зен софтвер, кој им се заканува 
на сите на мрежата. Вака барем 
велат од McAfee, а како потврда 

на својата теза напомнуваат дека овој месец во својата база 
на закани ја додале дваесетилјадитата дефиниција, а оче ку-
ваат годинава оваа бројка двојно да се зголеми. Анти ви рус-
ните производи на McAfee ги користат овие дефиниции како 
дигитални отпечатоци, кои означуваат софтвер кој не би сме-
еле да го активираме на нашите компјутери. Jimmy Kuo, ис-
тражувач во McAfee Avert Labs, ве-
ли дека последниве некол ку го ди-
ни креаторите на вирусите зна-
чително напредувале и дека сега 
создаваат повеќе ма ли цио зен софт-
вер отколку било кога по рано. 
Тоа укажува на фак тот де ка хаке-
рите стануваат по про фесио нал-
ни и наместо да ба раат слава, 
пишувајќи свои ви ру си сега ба ра-
ат пари, односно со зда ваат ви ру-
си кои ќе поминат помалку меди-
ум ски забележани, но со чија по-
мош ќе можат да за работат.

NOKIA LOVE - МОБИЛЕН ЗА ДАМИ

Компанијата Nokia на пазарот ќе 
претстави многу привлечен мо би-
лен телефон за дами. Мобилниот те-
лефон Nokia 3230 love содржи ро-
мантични игри, мелодии mp4 и пам-
ти до 1 GB. Во телефонот, то ч но во 
менито, главен е днев-
никот. Тоа е пријатна 
особина на мо делот, 
благодарение на 
"дневникот" може 
да дознаете, да 
про читате и ни-
когаш ниш то да 
не забо ра ви те. 
Цената на овој 
мо дел ќе изне-

сува око лу 250 американски долари, а 
на пазарот ќе се појави на крајот на 
третото тромесечие на 2006 година.


