MINGGU, 27 MARET 2011

Awas
Bom Paket
KASUS bom paket sedang
menggejala di Indonesia akhir-

eedback
Zainut Mas Inuk: Ada oknumoknum yang tak suka ketenangan
dan kedamaian tercipta di negara
kita tercinta. Jika dilihat dari sasaran
yang acak, motifnya tidak sekadar
teror pada ‘sasaran’ yang dikirimi
paket, melainkan juga keutuhan
bangsa dan negara.

Rembang.

mencurigakan.

Tomi Kalaza: Semakin bingung dengan bangsa ini.
Apanya yang salah? Hampir tiap saat timbul kasuskasus baru yang meresahkan masyarakat. Semoga
bom paketnya tidak sampai meneror wilayah

Imron Muhammad: Bom buku hanyalah rekayasa
pihak tertentu yang khawatir kekuasaannya terancam
atau terusik (bukan teroris). Banyak sekali kejanggalan
dan keanehan. Tujuannya jelas pengalihan isu dan

acak. Bagaimana ini?

Zilian Zahra Arjawani: Pastinya kita
harus siaga dan waspada. Siaga
untuk lebih cermat terhadap barang
yang dibawa orang asing, waspada
untuk segala bentuk barang yang

Sukawi Jv: Kita harus berpikir bijaksana. Perlu diwaspadai bahwa terorisme masih bercokol dan ini menandakan pesan mereka masih ada.
Pihak berwajib harus selalu waspada dan tidak kendor
dalam mengawasi gerak gerik jaringan ini.
Hana Ratri Septyaning Widya: selalu bersikap tenang, kalau ada yang mencurigakan lekas lapor kepada yang berwajib....

Opera Terbaru
Semakin Laju

B

bagus tapi lambat).
Pihak pengembang menyatakan bahwa
kapasitas data yang digunakan bisa hemat
sampai 90% dari penggunaan internet di
browser biasa. Pada versi 6 ini, tampilan
OperaMini berubah bila dibandingkan versi
sebelumnya. Tombol “Share” tersedia untuk
berbagi web yang kita sukai ke Facebook
atau Twitter.
Sedangkan OperaMobile menggunakan
jalur akses data langsung dari ponsel ke server
yang dituju. Namun jika pilihan OperaTurbo
dihidupkan, OperaMobile akan bekerja seperti OperaMini, yaitu melewatkan lalulintas
internet melalui server milik Opera. Dengan
mengaktifkannya, kompresi data yang diperoleh bisa sampai 80% dari lalu lintas biasa.
Perbedaan
Lantas, apa perbedaan yang mendasar dari
kedua produk tersebut? OperaMini tidak bisa
mengakses format HTML5 dan Adobe Flash,
sedangkan HTML5 bisa diakses dari semua
OperaMobile versi 11.
Hanya ponsel Android yang bisa menjalankan Adobe Flash di OperaMobile 11.
OperaMini 6 bisa diinstalasikan pada hampir semua ponsel, terutama yang berbasis
Java, Android, Symbian/S60, iPhone, dan
Windows Mobile. Sedangkan OperaMobile
11 hanya tersedia untuk ponsel Android dan
Symbian.
Sampai saat ini server Opera berada di luar
negeri, sehingga lalu lintas data dari ponsel
kita harus memutar dulu keluar negeri jika
hendak mengakses situs yang servernya di
Indonesia.
Bagi pengguna OperaTurbo yang merasa
lambat dalam akses ke situs dalam negeri,
dapat mematikan fasilitas ini agar ponsel
langsung terhubung ke server yang lebih

Berbekal sistem operasi Android v2.2
(Froyo), ponsel cerdas
ini cukup mumpuni
dalam menjalankan
berbagai aplikasi
secara multitasking. Apalagi,
prosesornya
menggunakan
ARMv6 600 MHz
yang didukung
kapasitas RAM
sebesar 384
MB.
Di
Indonesia,
Galaxy Mini
ditawarkan sekitar Rp 1,5 juta sehingga
boleh dibilang cukup bersaing untuk seg-

Michael
Smartphone

Pertanyaan dan artikel dapat dikirim
ke email koneksm@yahoo.com
SMS ke 081399014474

Layar Genoa
Tanya:
Mas, saya pakai Samsung
Genoa. Bagaimana cara setting
layar agar posisinya landscape?
(082135412xxx)

Update Antivirus
Tanya:
Halo Mike, mau tanya antivirus yang andal dan
cespleng untuk Nokia E5 itu apa, dan cara mendapatkannya di mana, baik lewat internet maupun toko?
(085878723xxx)
Jawab:
Anti virus yang andal dan manjur haruslah
didukung dengan mengupdate virus definition data
secara berkala. Sebaik apapun program anti virus
tersebut jika tidak pernah di-update (virus definition
data) maka akan rentan terhadap virus-virus baru
yang selalu bermunculan. Berikut beberapa aplikasi
anti virus yang dapat Anda gunakan: Kaspersky AntiVirus Mobile 6.0 (for Symbian-smartphones series 60
(http://support.kaspersky.com/mobile/symbian_60),
F-Secure Mobile Security (http://mobile.fsecure.com/downloads/trial/index.html),

Tema Rusak
Tanya:
Hp saya Nokia C1-01. Setiap saya download-kan
tema lalu saya terapkan, tertera tulisan
“tema rusak”. Apa maksudnya?
Lalu di memory card ada folder (imgcache) berisi format
.tec dan tidak terbaca. Apakah
itu virus karena setiap saya
hapus, besoknya folder itu ada
lagi? (082134229xxx)

dekat.
Penulis lebih menyukai penggunaan
OperaMobile 11 untuk ponsel Android atau
Symbian, karena terdapat pilihan untuk
mematikan fasilitas akses data melalui server
Opera jika dibutuhkan. Sedangkan untuk
ponsel selain Android dan Symbian, tidak ada
pilihan lain selain OperaMini.
Anda bisa menginstalasi kedua web
browser tersebut dengan membuka alamat
http://m.opera.com dari browser ponsel yang
ada, atau unduhlah terlebih dulu program
tersebut ke komputer melalui
www.opera.com/mobile dan selanjutnya
transfer ke ponsel.
Pesaing
Tak mau kalah dengan Opera, telah ada
pesaing baru di bidang browser ponsel dari
Negeri Tirai Bambu, yaitu UC Browser.
Aplikasi ini telah diluncurkan di Jakarta
beberapa waktu lalu dengan versi Indonesia.
Serupa dengan OperaMini, UC Browser
menyediakan aplikasi untuk ponsel berbasis
Symbian, Windows Mobile, dan Java.

Samsung Galaxy Mini Mungil Bukan Berarti Minim Fitur
SAMSUNG berusaha melawan gempuran
ponsel-ponsel lokal di Indonesia yang terus
menawarkan harga semakin murah dan fitur
yang variatif. Didukung
nama besar yang
mendunia, ponsel
keluaran raksasa
Korsel ini nyatanya
cukup mampu
bertahan.
Samsung juga
terus berusaha
menekan harga jual
agar lebih terjangkau. Salah satu
produk dengan harga
bersaing yang barubaru ini diluncurkan
adalah Galaxy Mini atau
juga disebut S5570.

Oleh

Jawab:
Layar Samsung Genoa akan
otomatis berubah sendiri ke
posisi landscape jika aplikasi
memang mendukung. Hingga
saat ini belum ada aplikasi tambahan untuk mensetting manual
orientasi layarnya.

HAMPIR semua pengguna ponsel pasti kenal dengan browser
Opera karena hampir semua ponsel murah berkemampuan internet (GPRS atau CDMA-1x) sudah menyediakan OperaMini sebagai aplikasi utama untuk menjelajah internet.

eberapa hari lalu, Opera meluncurkan produk terbarunya, yaitu
OperaMini 6 dan OperaMobile 11.
Kedua produk tersebut memiliki
tampilan muka yang serupa tapi cara kerja
yang berbeda.
OperaMini melewatkan semua permintaan akses melalui server milik Opera.
Hasilnya, server akan memberikan tampilan
web yang sudah dipadatkan (kompresi) dengan kualitas pilihan gambar low (jelek tapi
paling cepat), medium, dan high (kualitas

Seluler

pengaburan kasus besar di negeri
ini.

akhir ini sehingga meresahkan
masyarakat. Sasarannya pun

Kontak

men ponsel Android saat ini. Seperti ponsel-ponsel Android pada umumnya, handset mungil ini dapat mengunduh puluhan
ribu bahkan ratusan ribu aplikasi dan
games gratis melaui Android Market.
Ponsel ini juga dilengkapi fasilitas Wi-Fi
yang dapat digunakan sebagai koneksi
internet alternatif via hotspot. Sejumlah
fasilitas apik dibenamkan seperti kamera
digital 3,15 megapiksel, GPS receiver, slot
microSD hingga 32 MB, push email, dan
radio FM.
Sayang, kendati sudah mendukung
jaringan 3G, Galaxy Mini belum bisa mendukung video calling karena tidak adanya
kamera depan. Sistem operasinya sendiri
juga memang belum mendukung layanan
tersebut. (65)
■ Retna Kustiati

Pengembang browser ini juga menyatakan bahwa teknologi kompresi di
servernya yang berbeda, membuat akses internet menjadi lebih cepat. Fasilitas manajemen
download (bisa melanjutkan proses pengunduhan yang terhenti) membuat browser ini
terlihat berbeda dari yang lain.
Bagi pengguna Windows Mobile, UC
Browser merupakan alternatif yang bagus di
saat Opera menghentikan produk versi terbarunya (OperaMini 6 dan OperaMobile 11)
untuk Windows Mobile. Untuk mengunduh
browser ini, Anda bisa mengakses alamat
http://www.ucweb.com.
Dengan kemampuan browser terbaru yang
semakin canggih dan cepat, akses internet
dengan ponsel menjadi semakin nyaman.
Kini, tak perlu lagi menunggu terlalu lama
untuk membuka situs-situs favorit kita di
dunia maya. (65)
■ Indra Sanjaya
http://indra.sanjaya.org

SPESIFIKASI U m u m
Dimensi
Jaringan

Display
Sistem Operasi

Prosesor
Memori

Konektivitas
Fitur

: 110,4 x 60,8 x 12,1
mm, 105 gram
: GSM
850/900/1800/1900 MHz
HSDPA 900/2100 MHz
: TFT layar sentuh
kapasitif 3,14 inci
: Android v2.2 (Froyo)
dengan fitur TouchWiz
v3.0 UI
: ARMv6 600 MHz, 384
MB RAMI
: Internal 160 MB,
eksternal slot microSD
hingga 32 GB
: Bluetooth, Wi-Fi,
microUSB v2.0
: Kamera 3,15 MP, push
email, radio FM GPS,
Maps, MP3/MP4
player, voice memo

Jawab:
Tema rusak berarti file tema
tersebut tidak bisa dibuka atau
tidak sesuai peruntukannya, Anda
bisa mengunduh tema terbaru
melalui www.mobile9.com. Folder
image cache tidak perlu dihapus,
karena folder tersebut menyimpan
file gambar yang pernah kita buka
sebelumnya, sehingga pada saat dibuka ulang dapat tampil dengan cepat tanpa perlu
memuat ulang kembali.

Touch WizUI
Tanya:
Kak Mike, aku mau tanya. Apa yang dimaksud
dengan GPU dan Touch Wizui, apa kegunaannya.
Terus, apa perbedaan antara Symbian ^3 dan
Android? Bagus mana? (085747702xxx)
Jawab:
GPU (Graphic Processing Unit) adalah komponen
sirkuit elektonik dalam ponsel/komputer yang bertugas mengolah dan menyajikan gambar/grafis. GPU
bekerja lebih cepat daripada prosesor/CPU karena
GPU dikhususkan pada gambar. Seringkali GPU
disebut sebagai kartu VGA dalam komputer.
TouchWizUI adalah tampilan layar antarmuka yang
lebih banyak menggunakan gambar sebagai tampilan dalam layar menu agar lebih mudah digunakan
dan dimengerti. Symbian adalah sistem operasi dengan platform tertutup, sedangkan Android terbuka
(open source). Symbian saat ini
mayoritas dimiliki oleh Nokia, jika produsen ponsel
lain ingin menggunakan sistem operasi ini harus
membayar lisensi. Sedangkan Android bebas digunakan maupun dikembangkan oleh pihak ketiga,
yang saat ini banyak mendapat dukungan dari para
pengembang hardware maupun software. Jika dilihat
dari sistem operasi, Android merupakan yang terbaik
saat ini.

Soal BBM
Tanya:
Mike, teman bilang ada software yang bisa mengoneksikan antara smartphone biasa dengan BB
melalui BBM. Apa betul?? (08122826xxx)
Jawab:
Tidak betul. Yang bisa dilakukan adalah
menghubungkan layanan messenger/chat menggunakan aplikasi tambahan, misalnya: WhatsApp untuk
iPhone, Android, BlackBerry, Symbian
(http://www.whatsapp.com/) & Pingchat untuk
iPhone, Android, BlackBerry
(http://pingchat.com/home.shtml).

