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НОВ MOBILE TV ЧИПСЕТ НОВ MOBILE TV ЧИПСЕТ 
НА "SAMSUNG"НА "SAMSUNG"

"Samsung" ги објави деталите за 
нивниот најнов високо пер фор ман-
ски и мултистандарден Mobile TV 
чип, кој на производителите на 
мобилни телефони ќе им овозможи 
своите нови модели да ги опремат со 
квалитетен прием на телевизиски сиг-
нал независно од земјата, односно од 
ТВ-стандардот во истата. "Samsung" се 
надева дека со помош на оваа нова 
тех нологија мобилната телевизија ко-
нечно ќе стане стандарден дел од се-
кој подобар мобилен телефон. 
Новиот чип кој ги поддржува стан-
дардите: DVB-H/T, T-DMB, DAB, 
DAB-IP и ISDB-T, на корис ниците ќе 
им овозможи избор ме ѓу бројните 
мобилни ТВ-стандарди преку еден 
единствен уред, апли кација било 
каде во светот и неза висно од стан-
дардот на емиту ва ње. Според последните истражувања на 
компанијата "Strategic Analytics", се очекува мобилната 
телевизија да постигне голем пораст во наредниот период и 
да достигне 130 милиони корисници до 2011 година, што е 
годишен пораст од 67 отсто во однос на постојните 12 
милиони корисници.

ДОГОДИНА ИНВАЗИЈА ОД WM ДОГОДИНА ИНВАЗИЈА ОД WM 
УРЕДИУРЕДИ

До крајот на годинава на 
пазарот треба да се појават 
уште дваесеттина уреди кои 
ќе работат на опера тив ниот 
систем Windows Mobile 6. 

Се очекува дека гло бал ната 
испорака на овие уреди ќе 
надмине 20 милио ни парчиња 
во 2008 година, наведуваат од 
диви зи јата на "Microsoft" во 
Тајван. 

Со неодамнешното издавање на најновата 
верзија на Windows Mobile 6, во "Microsoft" 
очекуваат дека со тоа нивниот удел на 
глобалниот мобилен па зар ќе се дуплира 
на 20 отсто од моментните 10 отсто.
Инаку, последната верзија на 
Windows Mobile 6 во Тајван 
официјално е издадена на 
крајот од минатиот месец и 
покрај тоа што веќе неколку 
месеци на пазарот се појавуваат 
уреди со неа.


