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MICROSOFT СО НОВИ НАЧЕЛА ЗА VISTA 

Microsoft објави низа необврзувачки 
на чела, кои би требало да му помогнат по 
објавата на Vista, да ги избегне новите 
приговори за прекршување на законите 
на пазарот. Компанијата го прошири па ке-
тот на обврски кои й беа наметнати при 
решението на спорот од 2001 година, а кој 
се однесуваше на кршењето на начелата 
на пазарната конкуренција. Новата делов-
на политика ќе се базира на 12 начела, 
кои ќе им обезбедат можност за избор на 
потрошувачите и на производителите на компјутери. Во 
рамките на новите начела, на потрошувачите и на произ во-
дителите ќе им биде овозможен избор на програми од други 
производители на софтвер. Имено, Microsoft на независните 
производители на софтвер ќе им ги даде потребните ин фор-

мации кои ќе ово з-
можат развој на 
програми компа-
тибилни со Win-
dows. Исто така, 
ком панијата ќе го 
прилагоди својот 
софтвер за работа 
во рамките на плат-
формите на дру ги-
те произво дите ли.

ИДНИНАТА Е ВО TOUCH-SCREEN 
ТЕХНОЛОГИЈАТА 

Од Strategy Analitics 
пр ед видуваат дека по 2007 
година сè повеќе мобилни 
телефони ќе имаат дисплеј 
чувствителен на допир. 
Ова би требало да кулми-
нира пет години подоцна, 
кога во 2012 година дури 
40 отсто од мобилните те-
лефони би имале вградена 

touch-screen технологија. Но, до тогаш, односно до крајот на 
2007 година, процентот на телефони со екрани чувствителни 
на допир ќе остане под 2 от-
сто. Освен кај мобилните те-
лефони, touch-screen техно-
логијата ќе стане сè попо пу-
ларна и кај "паметните те-
лефони", чиј број во иднина, 
исто така, би требало да се 
зголеми, а голем пораст се 
предвидува и на пазарот на 
комуникатори.

SHARP 904SH

Овој апарат е наменет само за јапонскиот пазар. Неговиот 
екран има големина од 480x640 
пиксели, што е за четири пати по-
голем од стандардните TFT ек-
рани. Моделот поддржува GSM, 
и WCDMA технологија. Има 3,2 
мегапикселна камера и 2x оп-
тички зум. За љубителите на му-
зиката има вградено стерео сис-
тем и слод за mini SD картичка. 
Причината поради која овој те-
лефон спаѓа во групата необични 
телефони е тоа што никој друг 
освен сопственикот не може да 

го користи. Го пре-
познава својот газда 
по отпечатоците од 
рацете. Димензиите 
му се 50x104x28 мм, а 
тежи 151 грам.

SONY ERICSSON K510i

Уште еден во низата популарни теле-
фони на Sony Ericsson, овој пат моделот 
K510i. Компактен телефон опремен со 1.3 
мегапикселна камера и стандарден сет 
апликации од овој производител. Од ди-
зајнерски аспект, K510i не е спектакуларен 
производ, иако привлекува внимание со 
комбинацијата на црната боја и титанот. 
Комбинацијата на црните нумерички и 
сребрените функциски копчиња и џој-
стикот, придонесуваат за атрактивноста. 
K510i е опремен со стандарден Sony Eric-
sson софтвер и мени, што овозможува ши-
рок број можности, како мултимедијални, 
така и деловни, но и мрежни. Содржи по-
добрен прегледник на веб-страници Net-
Front и News Reader, па така со овој телефон 

можете да следите и News групи, а поддржува и стан-
дарден push еmail. На располагање е и 1.3 ме га-
пикселна ка мера за снимање фотографии и ви-
деозаписи, ка ко и МР3 плеер. За жал, тешко ќе 
може да се ко ристат овие можности, бидејќи има 
меморија од само 28 MB, без можност за про-
ширување со кар тичка, што е далеку од до вол-

ното количество ме-
морија за да го прет-
во ри овој уред во се-
риозен мултиме ди-
јален телефон.


