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М300 WATCHPHONE - М300 WATCHPHONE - 
ЧАСОВНИК ТЕЛЕФОНЧАСОВНИК ТЕЛЕФОН

Мобилните телефони 
во форма на часовници се 
појавуваат многу ретко. 
Еден таков 3 GSM беше 
претставен од компанијата 
"SMS Technology". 
Часовникот -телефон 
изгледа како направа од 
фантастичните филмови. 
Тој има добри технички 
карактеристики. Работи на 
три GSM мрежи, има 64MB 
вградена меморија и 
поддржува MP3 мелодии. 
Часовникот поддржува 
гласовно бирање броеви, 
може да се поврзува со 

други направи со Bluetooth, а екранот му е OLED 1,1 инчен 
(колор). Тежи само 45 грама. Со едно полнење, во режим на 
одморање, телефонот може да работи 80 часа и 200 минути 
во режим на разговор. M300 WatchPhone ќе се појави во 
продажба во март по цена од 300 фунти.

АDOBE ГО ПРЕТСТАВИ АDOBE ГО ПРЕТСТАВИ 
АPOLLOАPOLLO

Apollo е програмска 
платформа на Adobe, независна 
од оперативниот систем, која 
обединува неколку веќе 
постојни развојни алатки како 
Flash, Flex, Ajax, HTML и Javas-
cript. Од корисничка страна, тоа 
значи дека наскоро ќе почнат 
да се појавуваат Интернет 
апликации, кои ќе бидат 
значително помоќни и побогати 
од сегашните. Добредојдовте во 
иднината на веб-апликациите. 
Од појавата на Flash и подоцна 
на Ajax, наголемо се зборува за RIA (Rich Internet Applica-
tions) апликации, кои работат во вашиот веб-прелистувач, 

но даваат комфор и 
функционалност слични на 
вистинските десктоп апликации. 
Сите досега претставени развојни 
алатки имаа некои помали или 
поголеми недостатоци, а Adobe се 
надева дека наскоро ќе ги 
отстрани токму со Apollo. 
Aпликациите развиени на Apollo ќе 

бидат независни од оперативниот систем, а ќе имаат и 
поддршка за drag-and-drop функционалност, clipboard 
пристап, кратенки на вашиот десктоп и др. За разлика од 
сегашните веб-апликации, Apollo апликациите ќе можат да 
бидат стартувани и самостојно, без веб- прелистувач.

ФАБРИКИТЕ НА КИНЕЗИТЕФАБРИКИТЕ НА КИНЕЗИТЕ
Најголемиот светски 

производител на процесори 
најави план за изградба на 2,5 
милијарди долари вредна фабрика 
во Далијан, град во 
североисточната кинеска 

покраина 
Лијаонинг. 
Плановите ги 
најави 
извршниот 
директор на 
"Intеl", Пол 
Отелини. Со 
реализацијата на 
овој проект, "In-
tel" ќе стане еден 
од најголемите 
странски 
инвеститори во 
Кина, со речиси 

четири милијарди американски долари инвестиции. 
Изградбата ќе почне оваа година, а фабриката ќе стартува 
со производство во 2010 година. Би требало фабриката да 
има месечен капацитет на производство од 52.000 
процесори. Во моментов, "Intel" има вакви фабрики во САД, 
Ирска и во Израел. "Intel" е присутен во Кина уште од 1985 
година, а во своите фабрики за производство, тестирање, 
истражување и развој во повеќе од 16 градови има 6.000 
вработени.

NALU - ТЕЛЕФОН СО ДВЕ NALU - ТЕЛЕФОН СО ДВЕ 
СТРАНИСТРАНИ

Какви ќе бидат идните телефони? Џон Холандер предлага 
свој одговор на ова прашање. Тој го претстави 
концептуалниот телефон Nalu, кој има неколку екрани и 
области за управување. Од едната страна има интерфејс за 
работа со текст, а од другата страна - медијаплеер со голем 
екран.


