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'Encära no sd,D producte§
ptrfectes, s6n prototip, perö
sdn prou indicatius del que
podem espe.rar en el futur', va
dir Alsr \rfaibel, professor de

les udver$tat§ Xarlsruhe (AIemanya) i Carnegie Mellon
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Ia informacid auöadsual re
collida durant un semiaari
que ha e§tat gfaYet IEr un
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UDa altra nowlat pre§eDle
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rar- Petüet fetr fotos d'un se
nyal en xinls, per exemple. i
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dissenyat per ajudar els rnilions d'hispans residents als
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angläs a entendre els metges
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