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истиот период лани, додека продажбата на обични 
компјутери се намалила за 1,3 отсто на 38,5 милиони 
парчиња. Најголем удел со 18,8 проценти од пазарот има 
"Hewlett Packard" со продадени 14,9 милиони компјутери. 
На второ место е "Dell" со 13,9 отсто, а на трето "Acer" со 
удел од 12,2 процента, пред "Lenovo" и "Toshiba". За идната 
година се очекува пораст на продажбата на компјутери од 
4,3 проценти. 

ВЛЕЗ ВО ЛАПТОП ЕРАТАВЛЕЗ ВО ЛАПТОП ЕРАТА

Прв пат во историјата на компјутерите, во третиот 
квартал од оваа година биле продадени повеќе 
преносни компјутери отколку обични, соопшти групата 
за истражување на пазарот "iSuppli". Во периодот од јули 
до септември биле продадени 38,6 милиони преносни 
компјутери, што е за 40 проценти повеќе во однос на 
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Александар КЕЛТАНОСКИКОМПЈУТЕРОТ "TESLA" ЌЕ ГО КОМПЈУТЕРОТ "TESLA" ЌЕ ГО 

ПРОМЕНИ СВЕТОТПРОМЕНИ СВЕТОТ
Првиот персонален 

суперкомпјутер во светот, 
наречен "Tesla", кој е 250 пати 
побрз од просечниот 
персонален компјутер, е 
претставен во Лондон.
Научниците веруваат дека "Tes-
la" ќе им помогне во 
експериментите и пресметките 
за пронаоѓање лекови за некојa 

болест. Имено, сега на истражувачите 
ќе им биде овозможено да испробаат 
стотина илјади комбинации со 
вкрстување на научни податоци, за да 
дојдат до списокот на можни 
супстанци, кои се користат за 
лекување на луѓето. Овој исклучително 
брз компјутер ќе има можност да го забрза пронаоѓањето 
на лековите против канцерот, сметаат научниците од 
биомедицинскиот компјутерски центар во Мериленд. 
Супербрзиот компјутер има работни станици направени од 
најновите "NVIDIA" графички просечни единици, способни 
истовремено да извршуваат голем број сложени 
компјутерски операции, кои до сега биле поврзувани со 
голем број компјутери, кои зафаќале цели простории.

"NOKIA" СЕ ПОВЛЕКУВА ОД "NOKIA" СЕ ПОВЛЕКУВА ОД 
ЈАПОНИЈАЈАПОНИЈА

"Nokia" објави дека ќе 
престане да продава мобилни 
телефони во Јапонија. Ќе го 
задржи само брендот Vertu, кој 

располага со исклучително скапи мобилни уреди. Иако 
како најголем производител на мобилни телефони држи 
околу 40 проценти од светскиот пазар, 
"Nokia" не успеа да освои ниту 1 
процент од јапонскиот пазар, кој е 
ненаситен за high-end производите на 
домашните компании. Според 
зборовите на извршниот 
потпретседател на "Nokia", поради 
глобалната економска криза неговата 
компанија повеќе не може да 
инвестира во развојот на производи 
наменети исклучително за јапонскиот 
пазар. Сепак, "Nokia" и понатаму ќе 
продолжи будно да го истражува 
пазарот во Јапонија, кој секогаш е 
привлечен за големи бизнис зделки.


