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LG ГИ ОБЈАВИ 
КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА 

VX9900
Исто така, се нарекува и enV. Во 

него има вградена QWERTY 
клавијатура, стерео звук, 2,0 

мегапикселна камера, Blue-
tooth и microSD слот. 

Поседува два 
дисплеја: внатрешен 
и надворешен. 

Внатрешниот дисплеј 
има резолуција од 320x240 

пиксели, 
поддржува 262.000 
бои додека, пак, 
резолуцијата на 
надворешниот му е 
160х128 пиксели, а 
поддржува 65.000 бои. 
Димензиите му се 
11,8х5,28х1,98 а тежи 
130 грама. Сè уште не 
се знае кога ќе почне да се продава и по која цена.

SHOJI ЗНАЕ КАКО СЕ SHOJI ЗНАЕ КАКО СЕ 
ЧУВСТВУВАМЕЧУВСТВУВАМЕ

Kомпанијата GS Yasa и 
Универзитетот од Токио 
претставија систем кој го 
проценува расположението во 
собата следејќи различни фактори, 
меѓу кои и однесувањето на 
лицата, кои се наоѓаат во 
просторијата. Собраните податоци 
за расположението се испраќаат 
до терминалот, каде што се 
изразуваат преку бојата на LED 
диодите. Системот е наречен SHOJI 
(Symbiotic Hosting Online Jog In-
strument), a станува збор за 
неколку уреди кои разменуваат 
податоци и ја менуваат бојата 
според емоциите кои ги 
детектираат во гласовите на луѓето 
кои разговараат. Системот, исто 
така, се состои од уреди кои се 
сместени на различни локации. 
Секој уред, односно терминал е опремен со разнобојни 
диоди, микрофон и пет сензори, кои го мерат светлото, 
температурата, влажноста на воздухот, инфрацрвеното 
зрачење и ултразвучните бранови. SHOJI ќе биде достапен 
на пазарот од 2007 година по цена од околу 2.500 до 3.300 
американски долари.

MOTOROLA NORMAL - MOTOROLA NORMAL - 
КОМПЈУ ТЕРКОМПЈУ ТЕР

Овој модел нема 
да се нарекува Mo-
torola Q Pro, туку 

Motorola Normal. 
Како што ни 

ветија, новата 
направа има црна 

боја и многу поубава 
клавијатура. Има помошни 

копчиња за брзо вклучување на 
некои програми како камера, 

календар и јачина на 
звукот. Некои 

претпоставуваат дека 
овој модел 

ексклузивно ќе се 
продава во Voda-
fone. Motorola 

Normal има 2 -
мегапикселна камера, 

miniUSB порт, работи под 
команда на Windows Mobile 

Smartphone Edition, има Firewall, знае 
да кодира писма и да поддржува VPN.

ЧЕТИРИЈАДРЕН ПРОЦЕСОРЧЕТИРИЈАДРЕН ПРОЦЕСОР
Ситуацијата околу про це-

сорите никогаш не била по-
интересна - иако неодамна Intel 
ги повлече ATI со своите Core 2 
Duo решенија, битката про дол-
жува и на повидок се нови 
производи. Сè се врти околу 
таканаречените повеќејадрени 
системи, односно меѓусебно 
поврзани "процесори на про-
цесори". Наскоро, во про дав-
ниците доаѓа и Intel Core 2 Quadro 
Kantsfi eld, четиријадрен CPU, кој 
по сите тестови носи драматични 
забрзувања. Но, забрзувањата се однесуваат само на 
одредени апликации, бидејќи треба да се има предвид дека, 

како и обично, 
хардверот се развива 
побрзо од софтверот. 
Според тоа, освен 
можноста за подобар 
мултитаскинг 
(истовремено 
користење на неколку 
апликации), просечниот 
корисник во повеќето 
случаи нема да ги 
забележи поголемите 
разлики во 
перформансите. 


