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SONY ERICSSON ГИ НАЈАВИ W700 И Z525

Sony Ericsson ги најави двата нови модела на мобилни телефони, станува 
збор за Z525 и W700. Z525 е преклопен уред со вградена VGA дигитална ка-
мера, Bluetoothom и push-to-talk опција. Интерниот екран е 1.8 инчи 128x160 
со 65.000 бои, додека надворешниот има 80x101 пиксели 
и 4.000 бои. Камерата има можност да зумира 4х, како и 
снимање и репродукција на видеосодржини, а мобилниот 
може и да репродуцира MP3/AAC музички формати.

Би требало на пазарот да се појави на крајот од оваа 
година. Новиот модел од Walkman од серијата W700, е два 
мегапикселен уред, кој покрај ова, е и музички плеер. 
W700 ќе се појави на пазарот во август годинава, а од So-
ny Ericsson сè уште не ја објавуваат цената по која ќе се 
продаваат овие модели.

GOOGLE VOICE SEARCH

Неодамна објавениот патент претставува 
доказ дека Google работи на развој на гласовен 
пребарувач, кој ќе се управува со човечкиот 
говор. Патентот со број 7027987, кој му припаѓа 

на Google, се од-
несува на гла со-
вен начин за se-
arch engine, од-
носно на начин 
со кој, корис теј-

ќи јазични и акустични модели, фонетскиот 
реч ник пребарува на Интернет. Иако овој па-
тент е објавен пред неколку дена, неговата ап-
ликација е оригинално пополнета во 2001 го-
дина, што покажува дека Google работи веќе 
подолго време 
на проектот. Ве-
ќе цела година 
Google Voice Se-
arch е во Go-
ogle Labs на 
pre-beta те сти-
рање.

ДОМАШЕН РОБОТ

Името на роботот со кој се гордеат 
Јужнокорејците е Јупитер, а наводно на 
пазарот ќе се појави во октомври. Овој 
домашен робот е во состојба да пре-
познае и до 1.000 говорни команди (сè 
уш те не се знае на кој јазик ќе бидат), 
исто така, може слободно да се движи 
низ домот, автоматски избегнувајќи ги 
пречките, а кога ќе му се потрошат ба-
териите сам се враќа на местото за пол-
нење. Од ком-
панијата велат 
дека овој робот 
"дадилка" може 
да симулира 

емо ции, да рецитира детски песнички и 
други работи. Во "утробата" има голем ек-
ран на кој можат да се покажуваат раз лич-
ни пораки, да репродуцира видео со др-
жини и слично, што го прави и подвижен 
телевизор, што само по себе не е лошо. Сè 
уште нема податоци за тоа колку би чи не-
ло ова чудо на технологијата.


