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IBM-ОВИОТ СУПЕР КОМПЈУТЕР

IBM направи нова верзија на својот Blue Gene/L супер 
компјутер, наречен Blue Gene Watson поради тоа што ќе се 
користи во IBM - овиот Thomas Watson истражувачки центар. 
Овој компјутер може да извршува 91,3 милијарди калкулации 

во секунда, што значи 
дека е послаб само 
од првиот Blue Gene/
L компјутер кој има 
перформанси од 135 
терафлопси. Не е 
случајно тоа што IBM 
токму оваа седмица 
го претставува својот 

Blue Gene Watson супер компјутер, бидејќи наскоро ќе биде 
објавена нова листа на 500 најјаки компјутери во светот. На 
тој начин IBM ќе ги заземе двете водечки места на таа листа, 
додека трет ќе биде Silicon Graphics со својот Columbia сис-
тем, изработен заедно со NASA и кој има перформанси од 
51,9 терафлопси. Blue Gene Watson ќе се користи за биолошки 
истражувања и развој на нови лекови. Овој компјутер се 
состои од 20 rack-ови, секој со по 1024 Power PC процесори.

SONY ERICSSON S600
Sony Ericsson го претстави 

новиот модел S600, кој пр-
венствено е наменет за мла-
дите генерации, со карак те-
ристики кои го прават уни-
катен, стилски, обез бе ду вај-
ќи максимум забава и воз-
буда во ултра модерно па-
кување. Сега и мобилните те-
лефони добија FM радио со 
RDS, а камерата од 1.3 ме га-
пиксели со 4 х зум е од лична 
за снимање и на ви део кли-
по  ви. S600 има повеќе од солидна вградена меморија од 64 
MB, но како негативност... 

TULIP ПОВЕЌЕ ОД 
ЛАПТОП

Холандската компанија Tulip ја 
претстави новата серија E-Go 
лаптопи, базирана на процесорот 
AMD Turion 64 MT. Новата серија 
лаптопи очигледно е наменета за 
женската популација, на која по-
веќе им е важен изгледот отколку 
перформансите. Има 1 GB мемо-
рија, 100 GB хард-диск, DVD RW, 
графичка карта со ATI Radeon 
XPress 200 чипсет и 12" екран, кој 
има резолуција од 1280х800 пик-

CASIO EXILIM EX-
S500

Новиот Exilim EX-S500 
има минијатурни димен-
зии 90x59x16mm, со резо-
луција од 5.0 мегапиксели, 
3x оптички зум и 2.2 инчен 
TFT LCD екран. Снимените 
видеоклипови имаат ди-
мензија од 640x480 точки 
со 30 фотографии во се-
кунда. Вградени му се 8.3 

мегабајти меморија, а за про-
ширување се користат SD кар-
тички. Според тврдењата на 
компанијата Kasio, Exilim EX-
S500 со едно полнење на ба-
теријата може да издржи до 200 
"чкрапнувања". Се очекува на 
па зарот да се појави во текот на 
август по цена од 550 аме ри-
кански долари. 

сели. Батеријата на овие 
компјутери трае и до 4 ча-
са, а Tulip не ги наведува 
димензиите и тежините на 
овие лаптопи. Си те Tulip 
E-Go лаптопи се обло же-
ни со кожа, а нивниот из-
глед е дизајниран во со-
работка со модната ку ќа 
Marcel van Galen и ди зај-
нерот на накит Laurent de 
Beer. Меѓу овие ком пју те-
ри, наместо плас ти ка, нај-
луксузниот одна двор има 
бело злато со илјадници 
ситни дија манти и ру би-
ни, кои го формираат ло-
гото на фир мата Tulip. Це-
ната на овој модел е ас-
трономска и изнесува 
283.000 долари.


