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СУПЕРКОМПЈУТЕРИСУПЕРКОМПЈУТЕРИ

Последниве десет години, 
откако Deep Blue стана 
првиот суперкомпјутер кој 
го победи светскиот првак 
во шах, нивната моќност се 
зголеми речиси за 25.000 
пати. А колку напредувавме 
ние? Суперкомпјутерот Deep 
Blue, кој беше направен во 
1997 година, имаше 32 
процесора и беше во 

состојба да обработи 200 милиони шаховски потези во 
секунда. Ова му беше доволно за победа против светскиот 
првак Гари Каспаров во шест историски партии. Денес, 
најбрзиот суперкомпјутер на светот е IBM Blue Gene. Овој 
потомок на Deep Blue има 131.000 процесори (да, не е 
заглавена нулата на тастатурата) и рутински обработува 280 
трилиони операции во секунда. На научник со обичен 
калкулатор би му биле потребни 177.000 години за 
извршување на истата работа, која Blue Gene ја врши само 
за една секунда. Суперкомпјутерите како Blue Gene се 
користат во истражувачките лаборатории на научните, 
академските и на државните установи, во кои им служат на 
истражувањата од подрачјето на природните науки 
(истражувања на структурата на протеините, генетски 
истражувања, проучувања на мозокот), хидродинамиката, 
квантната хемија, астрономијата, вселенските истражувања, 
математиката...

PLAY STATION 3 СО ХАРД ДИСК PLAY STATION 3 СО ХАРД ДИСК 
ОД 80 GB ОД 80 GB  

На 16 јуни, во Јужна Кореја 
јапонската електронска 
компанија "Sony" ќе лансира 
верзија од својата конзола со 
видеоигри PS3 со хард диск од 
80 гигабајти. Конзолата, која ќе 
се продава по цена од 414 
евра, би можела да се појави и 
на друг пазар ако се покаже 
интересна за потрошувачите, 
објавила јапонската компанија. 
"Sony", кој е конкурент на 
американската софтверска 

компанија "Mi-
crosoft" и 

јапонската 
електронска 
компанија "Nin-
tendo" во произ-
водството на 
видеоигри, во 
моментов 
продава две 
верзии од својата 
конзола PS3 во Јапонија и во 
САД - со хард диск од 20 и од 60 
гигабајти. На европскиот пазар постои само 
верзија од 60 гигабајти, пренесува агенцијата 
"Ројтерс".

СОЛАРНА ТОРБАСОЛАРНА ТОРБА  
Верувале или не, отсега мобилниот телефон, PDA уредот, 

iPod плеерот или дигиталната камера можат да се полнат 
додека се пешачи кон работното место. Торбата од Dunhill 
Avorities колекцијата го овозможува тоа. Вградените соларни 
панели на торбата, и интегрираната батерија која ја 
складира собраната енергија, во секој момент ќе можат да ги 
наполнат вашите технички гаџети.

Торбата е изработена од лесни и трајни материјали, 
отпорни на гребење. 

Во продажба е во сите продавници на "Dunhill" низ светот, 
а единствена причина да ја немате, веројатно ќе биде цената 
од 970 евра!


