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MOZILLA FIREFOX 3 ALPHAMOZILLA FIREFOX 3 ALPHA  

SAMSUNG SGH-E890SAMSUNG SGH-E890
Уште еден новитет од "Sam-

sung" - мултимедијалниот 
телефон SGH-E890. Тој нема 
традиционална клавијатура, 
но располага со сензорен 
дисплеј. Овој телефон е многу 
е тенок (14,6мм), има 1,3MP 
камера, Bluetooth, USB, 2,3-
инчен дисплеј, ТВ-излез и се 
продава по цена од 568 
американски долари.

Тукушто излезе 
втората верзија на 
најпопуларниот 
алтернативен 
прелистувач на 
Интернет страници 
во светот, Firefox, а од 
"Mozilla" веќе мислат 
на иднината и ја 
"билдаат" третата 
верзија на "огнената 
лисица". На крајот на 
декември беше 
издадена првата Al-
pha верзија на Firefox 
3,0, но официјалните 

лица од "Mozilla" велат дека е далеку тоа производот да е 
конечно готов и се очекува неговата финална верзија да 
биде завршена за 
помалку од една година. 
Овој (Aplha) софтвер, со 
code name Gran Paradiso, 
е наменет исклучително 
за развојните тимови, 
кои први ќе имаат 
прилика да се запознаат 
со новите опции на 
Firefox 3. Според 
челниците во "Mozilla", 
новиот Firefox 3 ќе даде 
многу подобра поддршка 
за голем број  графички 
стандарди, како Scalable 
Vector Graphics (SVG), со 
кои до израз ќе дојдат вистинските перформанси и 
брзината на "лисицата". Новата "лисица", исто така, ќе 
поддржува и Cairo graphics library, со чие користење веб-
страниците ќе изгледаат исто, без разлика на тоа дали се 
испринтани, или се прегледуваат на компјутери кои работат 
на Windows, Macintosх или на мобилни уреди со мали 
екрани.

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА НОВА ГЕНЕРАЦИЈА 
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИМОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ

Овој нов мобилен телефон е олицетворение на 
почетната идеја - нема ниту камера, ниту плеер, ниту SMS 
и MMS, поради тоа што тој 
е произведен за да ја 
извршува главната 
функција на телефонот - 
примање и испраќање 
повици. Поради малите 

димензии тој 
има 4 
копчиња и 
двостран 
дисплеј на кој 
може да се 
види бројот.


