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ЗБОГУМ WINDOWS XPЗБОГУМ WINDOWS XP
Microsoft им наложи на 

производителите на компјутери 
од почетокот на наредната 
година да почнат само со 
продажба на конфигурации 
исклучително со Vista 
оперативен систем. Но, новата 
генерација на оперативниот 
систем на Microsoft, и покрај 
агресивната промоција, се 
соочува со силен отпор кај корисниците.

Главните причини поради кои корисниците многу бавно 
ја прифаќаат Vista се 
бројните проблеми со 
компатибилноста, 
непостоењето на драјвери 
за некои уреди, како и 
фактот дека голем број 
компјутери кои ги имаат, не 
се доволно моќни за да се 
искористат сите можности 
на овој оперативен систем.

Се очекуваше годинава 
Vista значително да ја поттикне продажбата на персонални 
компјутери, но до тоа не дојде - е став на производителите 
на компјутери.

GOOGLE СИ ПРЕТСТАВИ СВОЈ GOOGLE СИ ПРЕТСТАВИ СВОЈ 
POWERPOINTPOWERPOINT

Google му фрли 
нова ракавица 
на предизвик во 
лице на Micro-
soft со претставу-
вањето на своја 
сопствена бес-
платна верзија, 
софтвер за пре-
зентации. Софт-
верот кој сè уш-

те не е име ну ван, ќе биде вклучен во Google Apps, он-лајн 
пакетчето, кое вклучува бесплатни word processing и spread-
sheet програми. Корисниците ќе ги користат овие програми 
преку Интернет, но документите ќе можат да си ги снимат на 
своите компјутери и да ги прегледуваат of lajn. Од Google 
велат дека програмот за презентации би требало да се 
појави во текот на ова лето. Инаку, PowerPoint на Microsoft 
кој е дел од Offi  ce пакетот, е една од најкористените 
апликации кои се употребуваат на состаноците, а 
компаниите за лиценцата на Offi  ce плаќаат по 300 долари. 

10 MP SAMSUNG 10 MP SAMSUNG 
ТЕЛЕФОН ЌЕ СЕ ТЕЛЕФОН ЌЕ СЕ 

ПРОДАВА ВО ЦЕЛ ПРОДАВА ВО ЦЕЛ 
СВЕТСВЕТ

Овој телефон им беше достапен само 
на жителите на Кореја. Камерата на 
Samsung SCH - B 600 поседува 3Х 
оптички зум со автофокус. 
Поддржува мобилна телевизија (Pic-
ture In Picture), има MP3 плеер, Blue-
tooth, Wi-Fi и MMC слот за картичка. 
Сè уште не се знае кога ќе почне да 
се продава во Европа.


