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Uus
HP kuus uut skännerit Eri vajadusi rahuldavad Scanjet 7650n, 7800, 8300, 8300 gp, 8350, 8390
NTFS-toega Linuxi pojuke 29. juulil ilmus uus 2.02 versioon Puppy Linuxist. Esimest korda on lahjadele
arvutitele mõeldud distributsioonil kaasas täielik lugemis- ja kirjutamistugi NTFS-failisüsteemile
Tehingutöötluse rekord Linuxis IBM System p5 520 ja Sybase Adaptive Server Enterprise for Linux püstitasid
kahetuumalise protsessoriga serveris uue andmetöötluse kiirusrekordi, tehes TPC-C võrdlustesti raames 81 439
operatsiooni minutis
GoPro muutub veebipõhiseks Uus dokumendihaldur era- ja avalikule sektorile
Fototrükk profile Hewlett-Packard toob turule Photosmart Pro B9810, millega väljastada kõrge kvaliteediga
A3+ fotosid
Logitech tutvustas uut juhtmeta laserhiirt V450 Laser Cordless Mouse for Notebooks
Liikuva inimese pihuvägilased Kauaoodatud HP IPAQ hw6900 seeria pihuarvutid on lõpuks Eesti turul
Avalikustati haiguslugude digitaliseerijad Digitaalse haigusloo tehnilise lahenduse teostaja leidmiseks korraldatud riigihanke võitis
OÜ Hewlett-Packard Eesti filiaali, AS-i Microlink Eesti ja AS-i Icefire ühispakkumine
Konica Minolta tegi laserprinteri töögruppidele Magicolor 2450 sobib ka kodukasutuseks.
Casio uued ja eriti õhukesed projektorid Casio lisas oma tootevalikusse kaks üliõhukest Super Slim data-videoprojektorit, XJ-S35 ja
XJ-S30
Logitech lubab selgemat pilti Logitech tõi möödunud kuul välja oma veebikaamerate lipulaeva, QuickCam Ultra Visioni
Baltimaade suurima e-äri käive kasvas üle 3,5 korra MarkIT konsolideeritud käive oli 2006. esimesel poolaastal 134 miljonit krooni
Papagoi tuli appi Mobi Solutionsi teenused üldnimega "Etsi perekond" võimaldavad salvestada mobiilikõnesid ning saata neid e-postile
HP kõik-ühes-seadmed prindivad värvilisi CD- ja DVD-plaadi etikette Photosmart C3180 ja C4180
Core 2 Duo arvutid Eestis juba lettidel ML Arvutid alustab hetkel võimsaimaks laua- ja sülearvuti protsessoriks peetava Intel Core 2
Duo'ga masinate müüki
Testi ML Novator SS4000 failiserverit Üks seade on pidevalt MLA tehasepoes olemas, et kui kellelgi on asja vastu huvi ja soovib seda
näha või kliendile näidata
Satelliit hoiab Tallinki laevu internetiga ühenduses Mõnel on surfamine tasuta, mõnel tasuline
QWERTY nutitelefon Samsung teatas Slim QWERTY nutitelefoni SGH-i320 ilmumisest, andes sellega teada ettevõtte pürgimisest
nutitelefonide turule
Delli XPS-seeria Eestis müügil Eksklusiivne pakkumine mänguritele
Soodukate asemel üldine hinnasula Arvutitootja Dell muudatused hinnapoliitika lihtsustamiseks peegelduvad
nüüd ka Eestis
Arvutimaailm 10 aastat tagasi Pixar tegi esimese sammu arvutigraafika lipulaeva trooni püüdmiseks, ja muid vapustavaid uudiseid
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Fookus
Noored teelahkmel – kas IT on minu elu? "Infotehnoloogia on lahe ja keskmine palk selles sektoris üle 26 000 krooni kuus!" Nii
reklaamis EITSA ja suurte IT-firmade koostöös tehtud, juuli alguses avatud teavituskampaania kodulehekülg StartIT.ee. Tööjõupuudus
on tegelikult karm reaalsus, suur palganumber osutus aga illusiooniks, sest kodulehe sisu kirjutanud PR-firma ei saanud palgauuringust
aru
Kolumnid
Riina Einberg "IT-töö on mitmekülgne" IT-valdkonnas on tööpõld lai ja vastupidiselt eelarvamustele ka mitmekülgne
Heiti Kender "Odavuse reha hoobid" Pidevalt liiga odavalt läbi ajades tammub arvutitootja enese nina pihta taguval rehal
Inimene
Taavi Talvik: Internet ei ole ime Unineti üles ehitanud ja soomlaste Elisale müünud Taavi Talvik kirjeldab, kuidas see toimus ja
meenutab oma teed arvutimaailma
Peeter Marveti meenutused avavad uue rubriigi “Minu esimene” Ta kirjeldab esimest kokkupuudet arvutiga, esimest isiklikku
arvutit ja nüüdset masinat
Firma
E-äri on olemas Reisibüroo, mis on avatud ööpäev läbi. Traditsioonilisele ettevõttele mõttetu priiskamine, e-äris aga täiesti teostatav ja
isegi ainuvõimalik lahendus. Bookinghouse.net on Eesti firma, mis üritab seda tõestada
Labor
Arvutimaailm testis Inteli uue põlvkonna protsessorit Conroe Karbist väja, masinasse – ning senised kiirendusrekordid on põrmus!
Kõigile entusiastidele ja proffidele on pikemaks ajaks mängulõbu tagatud. Kes aga otsivad kindlat jõulist südant serverile või tööjaamale,
on samuti Core 2 pere puhul õnnega koos
Neli vinti testitules AM hindas nelja SATA 2 välist kõvaketast
Graafikatööjaam süles: HP Compaq nw9440 Kompaktses arvutis sooviks tööd teha ka graafikaprofessionaal ning üht sellist masinat

oleme ka Arvutimaailmas tutvustanud. Ent äsja saabus turule uusim ja oluliselt kiirem sületööjaam HP-lt
Kahemunaraku-kaksikud XPS M1210 ja Latitude D420 Delli äriseeria kaks erinevat väikseimat esindajat (profim Inspirion ja
ökonoomsem Latitude) on esmapilgul sarnased, kuid tegelikult vägagi erinevad. Disain ja omadused sobivad täpselt eeldatud
sihtgruppidele
Poolel teel puu otsa Delli XPS läpakas 17" ekraaniga on ristsugutis sama seeria 20" ja 12" arvutist. Tehniliselt peaaegu sama, mõõtudelt
erinev
Kärbes elevandinahas Arvutitootjad on läinud võidu relvastudes ekstreemsusteni, seda nüüd ka sülearvutite alal, mis senini
sümboliseerisid kompaktsust. Delli uus XPS-seeria Calculus Gigantea on uusim ja suurim
Uus kiirus õhuvõrgus Alles see oli, kui traadita side kiirus hüppas 802.11a/g standardiga 54 Mbps peale (eriseadmetel lausa 108
Mbps'ile). Nüüd koputab meie uksele juba veel kiirem 802.11n... Mis koputab? See on juba kohal – siin ja praegu!
Lahendused
Kuidas luua andmete salvestamis- ja varunduslahendust? Iga firmat võib vaadelda kui infovahendajat: see kogub, töötleb ja väljastab
informatsiooni. Olenevalt ettevõtte suurusest ja orientatsioonist on nõuded infotöötlusele erinevad. Siiski on kõigil üks vajadus –
võimalikult vähe investeerides saavutada maksimaalne infovoog
Ööpäevaringselt ametis – ML Infokiosk 24/7 ametipostil viibiv infotöötaja. Iga ülemuse unistuste alluv on MLA Infokiosk, mis seisab
truult paigal, et kliente teenindada
Nende töö on Eesti kõige mustemate sisikondadega arvutite lahkamine IT-politsei ei maga, vaid lahendab IT-kuritegusid. Nende
lahendamine käib ilma suurema paugutamiseta. Igapäevaseks tööriistaks on hoopis kruvikeeraja
Turva
Miks veebirakendused lähevad katki? Tõnu Samuel alustab artiklisarja, mis näitab arvutimaailma nõrku kohti. Selleks, et inimesed
ennast kaitsta oskaks. Seekord räägitakse arvutivõrkude turvalisusest, paljastades erinevaid häkkimise tehnikaid
Reportaaž
MLA arvuti toovad ilmale kindel kord ja kiired käed Kuu väljasõit toimus ML Arvutite tootmistsehhi. Mõniteist naist monteerivad
leebe tagasihoidlikkusega kokku suure osa Eestis kasutatavatest arvutitest
Välismaa
Google'i uskumatu areng tudengite hulludest mõtetest hiigelettevõtteks Maailma muutnud Google'i ärimudel, töökultuur,
tulevikuplaanid jpm. Mis on teinud üliõpilaste katsetustest sirgeselgselt liidrirolli kandva ettevõtte?
AMD ja ATI kolivad kokku Maailma suuruselt teine protsessoritootja ostis suuruselt teise graafikakiipide tootja. AMD selgitas
Arvutimaailmale tehinguga kaasnevat
Teooria
Kas WiFi / GSM on haip? Mida annab helistajale WiFi-võrku kasutada oskav mobiiltelefon?
AM arhiiv

