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NOKIA ПОЧНУВА ЕМИТУВАЊЕ НА 
МОБИЛНА ТВ 

Nokia најави дека до крајот на оваа година ќе почне со 
емитување на комерцијална мобилна телевизија во сора-
ботка со операторот Тeracom во Шведска.

Тестирањето на мобилната телевизија ќе им овозможи на 
400 корисници кои ќе 
учествуваат во него, 
гледање на 14 ТВ-ка на-
ли, како и слушање на 
четири радиостаници 
преку моделот на No-
kia N92. За емитување 
на програмата ќе се ко-
ристи DVB-H (digital vi-
deo broadcasting hand-
held) технологија. Ос-
вен Тeracom, во овој 
проект ќе учествуваат 
и ATG, Boxer, Sveriges 

Ra dio, Sveriges Television и 
Telenor.

Ова е втор проект на No-
kia, кој е поврзан со мо бил-
ната телевизија во Шведска, 
а првиот беше договорен 
со компанијата TeliaSonera 
Sweden.

ТЕЛЕФОНИ НА ИДНИНАТА

Дизајнерска група од 
студенти кои ги најми нај-
големиот светски про из-
водител на мобилни те ле-
фони Nokia, направија про-
ект на футуристички ди зај-
ни за новите генерации на 
мобилни телефони, те ле-
фони кои се поинакви од 
оние кои денес ги но си те 
во своите џебови. Нео бич-
ниот дизајн на овие те ле-
фони како, на пример, мо-

билен телефон во облик на кре-
дитна картичка кој се носи на врв-
ка околу вратот, мобилен кој се но-
си како прстен или, пак, мо билен 
во облик на очила за сонце, идеја 
на 26 студенти од Central St. Martin 
колеџот за дизајн и уметност во 
Лон дон.

ЕКОЛОШКИ МОНИТОР 

Ви здодeaја плас тич-
ниот монитор, тастату ра-
та, глувчето и ви одат на 
нерви? Компанијата Play-
Engine реши да ја разбие 
оваа компјутерска моно-
тонија.

"Еколошкиот ком пју-
тер" на PlayEngine изгле-
да навистина интересен 
изум. LCD мониторот це-

лосно е на пра вен од 
бам бус (освен екра нот, се раз-
бира) и е достапен во верзии 
од 15, 17 и 19 ин чи. Сите мо де-
ли на мони тори имаат резолу-
ција од 1024х768, а исто та ка, 
мо же да се купи и таста тура 
од бамбус по цена од 35 фун -
ти, како и глувче за 25 фун-
ти. Mо ниторот се про дава 
по цена од 217 фун ти за 
вер  зијата од 15 ин чи и мо-
же да се купи мо мент но са-
мо online ди рект но од про-
из во ди телот на 
www.playengine.co.uk

LINUX ОФАНЗИВА КАЈ МОБИЛНИТЕ 

Неколку водечки производители на 
мобилни телефони 
најавија дека пла-
нираат наскоро да 
се здружат, со цел 
заеднички да ра-
ботат на развојот 
и на поддршката 
на глобалната 
верзија на Li nux 
за мобилни те-
лефони, PDA и 
останати портабл уреди.

Првите уреди со Linux би тре-
бало да се појават до крајот на 
2007 година. Во непрофитната 
група би требало да се здружат 
Samsung, Motorola, NTT DoCo-

Mo, NEC, Panasonic и Vodafone, 
кои би го поддржувале Linux, a на па-

зарот би требало да се "бори" со Windows 
Mobile на Microsoft, како и со Symbian, Palm и BlackBerry. 

Производителите на мобилни телефони напомнуваат де-
ка бесплатниот open-source софтвер би требало да ги намали 
трошоците за производство на телефоните, а како што ве-
руваат од оваа групација, поради своите спецификации и 
пониските цени, мобилниот Linux во иднина би можел да 
заземе добар дел од пазарот.


