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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

ДАЛЕЧИНСКИ НА ДАЛЕЧИНА

Технологијата за гласовна контрола, која NASA свое вре-
мено ја разви за управување со мултимилионската вселенска 

опрема, конечно се "спуш-
та" во нашите домови и тоа 
за да го подобри најве рни-
от човеков пријател - дале-
чинскиот управувач. Се ра-
боти за управувач, кој бес-
поговорно го слуша гласот 
на својот газда и ги ис пол-
нува неговите ко манди. На 
кој и да било јазик, со кој 
било акцент, апаратот мо-
же да ме мо рира и да пре-
познае 54 гласовни ко ман-
ди за мену вање канали, кон-
трола на јачината на гласот, 
пуштање на видеото и слич-
но. Ова е идеално за "ма-
нијаците" кои имаат на вика 

далечинскиот управувач да го оставаат на телевизорот.

LG СО 5 МЕГАПИКСЕЛИ

LG ја претстави својата најнова иновација наречена LG Di-
ca, која всушност е многу повеќе фотоапарат отколку мо-
билен телефон, но не само поради квалитетот на фото гра-
фиите и нивната големина. Тенок е само 1.8 сантиметри и има 
ротирачки дисплеј, автоматски блиц и фокус, опција за фо-
тографирање во секвенци, видеоклипови со резолуција од 

МОНИТОР - РОЛЕТНА

Polymer Vision, филијалата на Philips, објави дека од 2 до 7 
септември, на Интернационалниот саем за технологија (ИФА) 
во Берлин, Германија, ќе презентираат портабл кон зу ми-
рачки уред со "rollable display". Прототипот наречен Readius, 
има монохромски 5-инчен QVGA дисплеј со 4 нивоа на сива 
нијанса, кој ќе може да пренесе максимум 2 слики во секунда. 
Сè уште не се можни екрани во боја со брзо тран сферирање 
на слики.

640 х 480 пиксели и 30 рамки во секунда. Во поглед на ме-
моријата, тука е SD картичката со капацитет од 1GB, а од го-
лема корист е и видеоизлезот, преку кој снимените мате ри-
јали можат директно да се гледаат на телевизор.

Екранот има резолуција од 320 x 240 пиксели и висок 
контраст, со што се овозможува полесен преглед на појака 
дневна светлина. Дисплејот е тенок само 100 µm и кога ќе се 
собере има пречник од само 7.5mm. Исто така, има опција 
кога ќе се вклучи повторно да ја покаже последната гледана 
слика. Првите уреди со оваа технологија би требало да се по-
јават на пазарот за 2 години.


