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Uus
Lifebook Q2010 ja ülejäänud sülearvutid Mõned sülearvutid on loodud praktilisteks, mõned jälle mugavateks
ning kergeteks. Fujitsu Siemensi üks uuemaid mudeleid loodi silmas pidades hoopis teistsugust kriteeriumit –
kasutaja emotsiooni
Ordi ja ML Arvutid avasid sügishooaja AM külastas üritusi, mis esitlesid sügisesi trende
Elion muutis Ärilahenduste kuutasud odavamaks Septembrist, ja mitmekordselt
Veebistuudium õpetab Internetti ehitama Uus koolitus annab panuse koolide arvutiõppesse ja noorte
konkurentsivõimesse tööturul
Intelilt toimekad protsessorid serveritele Augusti lõpus ilmusid kaheksa kahetuumalist Xeon 7100 protsessorit,
mida tunti varem koodnimega Tulsa
HP serverites AMD kahetuumalised HP toob septembri jooksul turule kahetuumaliste AMD Opteroni serverite ja Blade-süsteemide
tooteportfelli
Fujitsu fi -5900C sööb kõike Loodud töötlema keskmist ja suuremat paberihulka, võimaldades skaneerida kuni 100 000 lehte ehk 200
000 värvilist kujutist päevas
Arvutimaailm 10 aastat tagasi Tiit Rummo tutvustab külaskäiku "akende peastaapi" – Microsofti peakorterisse Redmondis USAs, ja
muid vapustavaid uudiseid Arvutimaailma numbrist 7/96.
Fookuses
Eelista *****maist! Ei ole kellelegi uudiseks, et ostes justkui kodumaise arvuti, saadakse tegelikult aparaat, mille komponendid on
toodetud igal pool mujal, aga mitte Eestis. Meie tootjad on tegelikult komplekteerijad. Dell, HP või IBM ei sõltu samas Aasia vabrikutest
vähem kui näiteks ML Arvutid ja Ordi. On's üldse vahet, mida kasutada?
Kolumn
Henrik Roonemaa "Vot takaja sovetskaja teknologija!" (Süle)arvutit ostes on tähtsaimaks garantii ja hilisema teeninduse kiirus
Inimesed
Ülle Kivirähk naudib müügitööd P Kodumaist arvutitootjat Ordi on aasta aega juhtinud programmeerijaks õppinud Ülle Kivirähk. Ta
suhtleb tööalaselt ajakirjanikega meelsasti, kuid eraelust räägib vähem. Küll aga kirjeldas meile, milline võib olla tee suure IT-firma
juhtimiseni
"Minu esimene" Wifi.ee toimetaja Veljo Haamer meenutab esimest tutvust arvutiga, esimest isiklikku ja praegust masinat
Firma
Webmedia tee liidripositsioonile Kolm noormeest ei teadnud midagi. Sellest sündis IT-firma. Konkurendid levitavad linnalegende
nende töö kvaliteedi ja töötajatelt nõutava üleinimliku pingutuse kohta. Samas on nad Eesti suurim tarkvara-arendaja, kliendid jäävad
tööga rahule ja ettevõte kasvab jätkuvalt kiiresti
Labor
HP, Canoni ja Fujitsu dokumendiskännerid panevad rinnad kokku Fujitsu ScanSnap S500, Canon DR-2580C ja HP ScanJet 7800 –
kõrval stiilinäiteks tõsine "traktor", HP 8390
Lenovo kuubis Heiti Kender testib kolme ThinkPadi: X60, T60 ja Z6lt
Väike, aga asjalik ja tubli HP 12-tollise ekraaniga nc2400 on kõike, mida üks sülearvuti olema peab. Miinus stiil
Hea halb arvuti d18 500 krooni, ning selle hooaja üks koledamaid, aga hea CPU ja videokaardiga läpakaid on igavesti teie
Pilt nagu trükikojast... aga pärit Xeroxist Alles see oligi, kui värvilaserid maksid saja tuhande krooni kandis,
värvisublimatsiooniprinterid aga kordi enam. Xeroxi 8500 / 8550-seeria toob Solid Inki tehnoloogiaga kvaliteetse värvitrüki
vastuvõetavasse hinnaklassi
Jälle värviprinter CLP perest Heitsime üsna hiljuti pilgu Samsungi värvilaserite pesamunale CLP-300. Nüüd saabus testilauale nende
tõsisema klassi esindaja: CLP-600N
Core 2 Duo kolis läpakatesse Eelmises numbris tutvustasime Inteli revolutsioonilist protsessoriarhitektuuri, mis asus Conroe ehk Core
2 Duo seeriana laua-arvuteid vallutama. Kuu aega hiljem on valmis ka samal arhitektuuril süda sülearvutitele: Merom
Naiselik iseloom šikis ülikonnas Ta on ilus, must, särav ja sale. Kevadel, kui Moskvas temaga esimest korda põgusalt kohtusin, tekkis
kohe mõte oma senine kaaslane maha jätta. Varasema kolme ja poole aasta jooksul polnud midagi sellist juhtunud. Eksootilise ahvatluse
nimi on Samsung E900
Lahendused
Möödapääsmatu dokumendihaldus Microlinki spetsialistid Anu Ehamaa ja Ulvi Jõgioja teevad sissejuhatuse dokumendihaldustarkvarasse
Mullitamine seab mõtted korda Mind mappingu kontsept võidab üha enam veendunud pooldajaid. Kas see on imerohi, mis aitab
inimestel mõelda, ideid talletada ning neid teistele esitada, või lihtsalt moeröögatus?
Interneti võimalikkusest Internetita Mida teha, kui "arvutis kustub valgus": nett läheb ära või seda üldse polegi?
Monitoride kalibreerimine Loomulikult on monitoride tulevik LCD-tehnoloogia päralt ning juba praegu on palju pioneere, kes

kasutavad selliseid monitore ka fototöötluses
Turva
Miks veebirakendused katki lähevad? Tõnu Samueli tagurpidi turvaõpiku teine peatükk jõuab andmebaaside ründamise tehnikateni
Reportaaž
Eestis valmivad mobiiltelefonid range valve ja kontrolli all Avalikkuse teadmised Tallinnas kaht suurt tehast omavast
elektroonikafirmast Elcoteq piirduvad tavaliselt sellega, et tegu on Soome firmaga, mis annab tööd suurele hulgale peamiselt Lasnamäelt
pärit neiudele-naistele. Pluss, et seal valmivad mobiiltelefonid ja tegu on Eesti ühe suurema eksportööriga
Välismaa
Veebieksperimendist e-kommertsi lipulaevaks Kalle Kose analüüsib eBay edulugu
Teooria
Operatsioonisüsteemi valik, 1. osa Tarkvarata ning selle ja riistvara suhtlust juhtiva operatsioonisüsteemita on arvuti ainult pirakas tükk
kallist "rauda". Arvutit ostes on suurelt jaolt mingi OS juba paigaldatud või kaasa antud. Kuid oskajam kasutaja võib soovida midagi
üldpakutavast Windowsist erinevat, seda kas hinna või erivajaduste tõttu. Algavas artikliteseerias vaatleme erinevaid kaasajal
enimlevinud OSe ja võrdleme nende omadusi.
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