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ТАСТАТУРА НА ИДНИНАТА

Замислете тастатура која никогаш не може да се скрши, која нема потреба да се 
чисти и не зафаќа простор! Виртуелна тастатура која може да биде проектирана на 
било која површина, која може да исчезне кога не е потребна.

Кревањето и спуштањето на прстот на виртуелната тастатура ја по ка жува 
намерата на корисникот да притисне одредено копче. Таквата намера и позицијата 
се одредуваат далечински, со помош на ласерска три ан гу лација и минијатурни 
камери. Замислете, невидлива рамнина од ласерска светлина веднаш над 
површината на проектираната слика на тастатурата. Мрдањето на прстот над 
рамнината ја детерминираат намерата, а аголот на рефлектираната ласерска 
светлина од прстот ја одредуваат позицијата (кое копче). Потребните компоненти 
(ласер и две минијатурни CCD ка мери), можат лесно да бидат вклопени во уред 
голем колку цигара.

КУЌЕН РОБОТ ЗА 14.000 ДОЛАРИ

Јапонската компанија "Мицубуши" неодамна ја почна продажбата на 
ограничената серија на куќниот ро бот Вакамар, чија цена изнесува 1.575 
милиони јени (14.260 американски долари). Роботот е висок еден метар и 
тежок 30 килограми, опремен со камера. Тој може да чува деца, постари и 
болни луѓе, да го пр едупреди отсутниот сопственик во случај на кражба, 
да препознава гласови на десет различни лица, да ги повикува по име, да 
го разбуди сопственикот, да ги прочита насловите во дневниот печат и 
мејл-по ра ките, како и да поднесе извештај за временската пр огноза. "Ми-
цубуши Хеви" планира про даж ба на 100 при-
мероци од роботот. 

"Сакавме да направиме робот со кој ќе биде 
мож но да се воспостави однос како со луѓето. 
Мислам дека во тоа успеавме", изјави Кен Они-
ши, технички директор на тимот кој го направи 
ро ботот.

БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА ФОТОГРАФИИ ОД АПАРАТ

Најнов тренд во сферата на дигиталните фотоапарати е безжичното пренесување на 
фотографии од апаратот, на сметач или компатибилен печатар. Досега вакви апарати 
направија "Кодак" и "Никон", а на спи сокот како трет се приклучи и "Канон". Ори ги-
налната "дефиниција" за апаратот е "5-megapixel PowerShot SD430 Digital Elph". Тој 
поддржува 802.11б безжични (Wi-Fi) мрежи.

За да може да се пренесат фотографии од овој "Канон" на домашниот компјутер ќе 
треба тој да се опреми со 11б рутер и "Windows XP Service Pack 2". Со апаратот има и 
далечински управувач, кој може да се користи кога се снимаат животни. "SD430" 
овозможува да се испраќаат фо то графии на "Canon PictBridge" печатар, каков што е 
"Selphy CP510". За да се олеснат работите, компанијата смислува WA-1N безжичен 
адаптер за SD430, така што нема да се губи време со драјвери. Фотографија со 5-
мегапиксели би требало да се испечати за приближно шест секунди. Апаратот чини 500 
долари.


