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gyon bonyolult. Minden második héten elemzik a meglévő adatokat és folyamatosan finomítanak az akusztikai és a 
nyelvi modellen. 

„Több mint 3000 nyelv van, és természetesen az lenne az optimális, ha mindegyiket digitalizálhatnánk. Sajnos ekkor 
lép közbe a költség-haszon szempont: mindig csak olyan nyelvek digitalizálása jöhet szóba, amit sokan beszélnek és 
amelyekkel kapcsolatban sok internetes tartalom létezik. A Google alapvetően kereséssel foglalkozik, így ha egy adott 
nyelven alig vannak elérhető webes tartalmak, akkor nincs értelme, hogy azon a nyelven kereshetővé tegyük azokat. A 
célunk az, hogy 300 nyelvet felismerhetővé és használhatóvá tegyünk a számítógép számára. Ezzel 99 százalékos 
lefedettséget érnénk el. Minden további fejlődés jóval nehezebb nehezebb, hiszen a felismerés akkor lesz jobb és pon-
tosabb, ha sokan használják majd a szolgáltatást” – szögezte le a szakember. 

/SG.hu Hírlevél, 2014. január 6., http://www.sg.hu/
(B.Bné) 

 

2015 áprilisában érkezhet a Windows 9 

Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a jövő tavasszal megjelenő frissítés valójában a legújabb Windows operációs rend-
szer lesz. 

Paul Thurrott Windows-szakértő oldalán arról írt, hogy a redmondi konszern 2015 áprilisában akarja piacra dobni a 
Windows új verzióját. Az új operációs rendszer neve Windows 9 lesz. A társaság ezt az idén áprilisban rendezendő 
BUILD 2014 fejlesztői konferencián jelentheti be és itt mutathatja be azt is, hogy miként képzeli el a Windows 8.1, a 
Windows Phone és az Xbox jövőjét. 

Thurrott szerint a Threshold nevű változat több lesz egy egyszerű frissítésnél, ezért sem véletlen az új verziószám. A 
Windows 9 név egyúttal azt is jelzi, hogy a vállalat végérvényesen lezárja a Windows 8 és 8.1 fémjelezte korszakot. A 
tervezett lépés szimbolizálná a változást. Az is egyre valószínűbb, hogy visszatér a Start menü és a Metro-felületre 
készített alkalmazások zökkenőmentesen futtathatók lesznek a klasszikus Asztalon is. A Windows 9 az utolsó tervezési 
szakaszban van, a konkrét fejlesztési munka a BUILD 2014 után kezdődhet el. 

A mostani információk alátámasztják a tavaly decemberi híreket. Azt már 2013. december eleje óta tudni lehet, hogy az 
Xbox One, a Windows 8 alapú PC-k és a Windows Phone operációs rendszerei Threshold név alatt egyesülhetnek. Az 
új szoftvernek számos előnye lenne: például szabad átjárhatóságot biztosítana a platformok között és alkalmazások is 
megoszthatóvá válnának. Ezután ismertté vált, hogy a Microsoft számos olyan elemet integrálhat ismét a Threshold 
operációs rendszerbe, amelyek a Windows 8-ból kimaradtak. Így visszatérhet például a klasszikus Asztal, s opcióként a 
hagyományos Start-menü is. 

/SG hu Hírlevél, 2014. január. 14., http://www.sg.hu/  
(B.Bné) 
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