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Uus
Rauauudiseid Monzast F1 raja poolest kuulsas Monzas Itaalias leidis aset 18.–22. oktoobril seitsmes Maailma
Kübermängude (WCG 2006) finaal, kus ürituse sponsorid tutvustasid oma uut tehnikat. Arvutimaailm oli kohal ja
pani uudised kirja
Nooruke blog.tr.ee pandi juba mehele Mobiiliteenuste pakkuja Mobi Solutions OÜ ja Eesti suurima
blogikataloogi haldaja Tr.ee OÜ kirjutasid oktoobris alla koostöölepingule, millega Mobi omandas 50% Tr.ee'st.
Viimase asutaja Andris Reinmani sõnul tähendab see eelkõige uusi teenuseid blog.tr.ee kasutajale
Narval on nüüd kiire võrk Norby Telecom andis 23. oktoobril Narva linnale üle andmesidevõrgu, mis loob
kohalike haridusasutuste ning raamatukogu käsutusse netiühenduse kiirusega kuni 1 Gb/s
IT-triatlon Mustamäe mändide all Tudengid programmeerisid, keksisid ja orienteerusid
Arvutimaailm 10 aastat tagasi Blu-ray salvestab ühekihilisele toorikule 25 GB, ja muid vapustavaid uudiseid Arvutimaailma numbrist
10/96.
Fookuses
Infoturbe inimelement Eestis soovitakse luua ja luuakse üha uusi suuri andmebaase, mis koondavad inimeste delikaatseid isikuandmeid
– näiteks e-haiguslugu. Mõistagi kinnitavad spetsialistid, et uutes süsteemides on korralik turvakontroll, kuid lõpuks sõltub andmete
turvalisus suuresti sellest, kes neid haldab. Inimesest
Kolumn
Kalle Kose "Uue meedia tulemine" Internetibuumi uus vaatus lõpeb Youtube.com'i ostu valguses ehk paremini kui eelmine
Inimesed
Madis Kaal viib Skype'i arvutist välja Raadiotehnikat õppima läinud Saaremaa noormehest sai Tallinnas tulihingeline itimees, kes on
jätnud jälje pangandusse ja teeb sama nüüd Skype’is
"Minu esimene" Tartu Ülikooli õppejõud Anne Villems meenutab esimest kokkupuudet arvutiga, esimest oma arvutit (mis tegi sada
arvutust sekundis!) ja räägib praegusest masinast
Firma
MarkIT Mõned aastad tagasi hakati pakkuma Eestis tegutsevatele ettevõtetele võimalust osta vajalikke IT-tooteid interneti vahendusel.
Täna ollakse Euroopas teadaolevalt ainus ettevõte, kes pakub säärast teenust enam kui kahes riigis
Labor
3,5" SATA kõvaketaste võrdlustest Üheks lugejate soovitud teemaks Laborisse olid kõvakettad. Nii laua-arvutite 3,5" kui ka pisem
sülearvutite 2,5" standard. Seekord alustasime suurematest
Protsessoritootjate tuumasõda Ajal, mil enamik riike on tuumaarsenali vähendamas, võtsid protsessoritootjad võtnud vastupidise
positsiooni ja võidurelvastumine käib täie hooga
Fujitsu-Siemens LifeBook E8210 Meilt on läbi jalutanud küll paremini, küll halvemini varustatud sülearvuteid, kuid oktoobri keskel
saabunud Fujitsu-Siemens LifeBook E8210 ületas kõik ootused
Kaks uut graafikakaarti Absoluutne tipp ATi X1950XTX ja kõrgemat keskklassit esindav nVidia GeForce 7950GT
Tõeline profimonitor HP LP2465 Omas klassis väga hea ja kvaliteetne toode, varustus on sihtgruppi silmas pidades korralik, garantii
maailmatasemel
Lisasärtsu andja FSP VGA Power Ostsite uue videokaardi, aga paigaldades selgus, et toiteplokk ei suuda enam arvuti voolutarbe
vajadusi rahuldada? Lahendus on eraldi toiteplokk videokaardile või isegi kahele
Nokia 6210 võib siirduda pensionile Mõnesse tehnikainimeste seltskonda sattudes võib tihti pärast kolmandat drinki kuulda ühtlast
mõminat, mis osutub mantraks, et 6210 oli parim telefon läbi aegade. Nüüd haarab selle trooni E50
Lahendused
Ääremaa ettevõtja Internet on WiMAX Tallinna-lähedastes elamurajoonides populaarne traadita internet WiMAX ei ole veel
ärilahendusena läbi löönud, sest esimesed levialad suunati eratarbijatele
Pre-N-seeria traadita võrgu seadmed merekoolis Esmatutvus 802.11n-seeria toodetega oli ühelt poolt meeldiv üllatus, teisalt aga
valmistas pisut pettumust. Siiski on seadmed paljulubavad
LINQ lingib andmebaasi äriloogikaga Kõige tüütum osa tarkvara-arenduses on SQL-päringute kokkupanek. Tihti avastan end
programmeerimise asemel lutikatõrjega tegelemast. Kui hiljem neid putukaid analüüsin, tõden tihti: "Jälle see SQL!"
Turva
Miks veebirakendused katki lähevad, IV Tõnu Samueli tagurpidi turvaõpik jätkub. Üks huvitav turvaprobleem on erinevate tarkvarade
kooslusest tekkivad hädad. Iseenesest pole veebiserveril häda midagi, kuid teatud muude asjadega koostöös tekib turva-auk
Reportaaž

Maapealsed lennubossid Kõike, mis toimub Eesti õhuruumis, jälgivad-juhendavad lennujuhid riigile kuuluvast Lennuliiklusteeninduse
AS-ist. Kuigi neile on töö juures abiks sadu miljoneid kroone maksev tehnika, on lõpuks ikkagi inimene see, kellest sõltub meie kohal
toimuv
Välismaa
1,65 miljardi dollari eest edevust ning näpatud saateid Kalle Kose analüüsib YouTube.com'i
Euroopa suurim kiibitootja võõrustas Arvutimaailma Itaalias Maailma Kübermängude suurfinaali ajal oli meil võimalus külastada
maailma suuruselt viiendat kiibitootjat ST Microelectronicsit. Ettevõtte tehas Monzas on eriti tuntud MEMS-kiipide tegijana
Teooria
Operatsioonisüsteemi valik, III Sel kuul analüüsime hetkel vaieldamatult populaarseimat operatsioonisüsteemi Microsoft Windows XP
Professional paranduspaketiga Service Pack 2. Näites on kasutatud ettevõtetele mõeldud Corporate Editionit, mis ei nõua aktiveerimist.
AM arhiiv

