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Спуск смуг
Спуском смуг називається розставлян-
ня сторінок видання на монтажних ли-
стах (чи в друкарських формах) таким 
чином, що- ви після друку, фальцюван-
ня, брошурування і обрізання листів по-
мучилась єдина книга з правильно про-
нумерованими страни-цами. Наприклад, 
для того, щоб надрукувати 16-сторінкову 
брошуру формату А5, потрібно буде ви-
конати спуск смуг, що- б розмістити по 
4 смуги публікації на плівці формату A3.
За допомогою Доповнення Спуск смуг 
можна створити копію активної публікації, 
на кожній сторінці якої будуть особливим 
чином розташовуватися відразу декілька 
сторінок оригіналу (див. мал. 2.112).
змінити, щоб зарезервува-
ти місце під друкарські мітки. 
Якщо заданий розмір листа ока-
Частина II. Програма PageMaker 
жется занадто малий для публікації або, 
навпаки, перевищує максимально до-
пустимий розмір, то в групі Інформація 
з’явиться відповідне попередження.
Спуск смуг слід виконувати безпосе-
редньо перед друком публікації. До-
повнення Спуск смуг закриває актив-
ну публікацію і створює її безіменну 
копію, формат (розмір сторінки) якої 
приймається рівним розміру листа зада-
ному для спускового макету. Після цього 
Доповнення визначає коректне розта-
шування сторінок оригіналу в спусково-
му макеті і переносить їх вміст (а також 
вміст відповідних сторінок-шаблонів) 
на сторінки нової публікації. Спуск 
смуг можна виконати тільки в активній 
публікації, або на усіх публікаціях книги.
Доповнення Спуск смуг дозволяє зада-
ти ряд параметрів що визначають оста-
точний зовнішній вигляд видання. При 
необхідності можна вставити в будь-яке 
місце публікації порожні сторінки (за-
гальне число сторінок має бути кратне 4), 
поміняти сторінки місцями або видалити 
непотрібні сторінки. Крім того, за допо-
могою цієї команди можна виконати ав-
томатичне налаштування розташуван-
ня смуг з урахуванням товщини паперу 
(щоб запобігти так званому «сповзан-
ню»), збільшити відстань (інтервал) між 
сторінками публікації і змінити поря-
док їх дотримання на зворотний. Усі ці 
зміни зачіпають тільки копію публікації 
і ніяк не впливають на оригінал.
оматичне налаштування розташуван-
ня смуг з урахуванням товщини паперу 
(щоб запобігти так званому «сповзан-
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сторінками публікації і змінити поря-
док їх дотримання на зворотний. Усі ці 
зміни зачіпають тільки копію публікації 
і ніяк не впливають на оригінал.

Щоб додати в макет порожню сторінку, 
слід виділити в списку ту сторінку, пе-
ред якою треба зробити вставку, і клац-
нути по кнопці Порожня сторінка.
Щоб виділити відразу декілька 
послідовних сторінок, треба виділити 
мишею першу з них, а потім клацнути 
по останній, утримуючи клавішу Shift. 
Щоб виділити произ-вольный набір 
сторінок, треба клацнути по потрібних 
сторінках, утримуючи клавішу Ctrl.
Для зміни порядку дотримання сторінок 
слід натиснути клавішу Alt і за допо-
могою миші перетягнути виділені стр- 
ницы на нове місце. В результаті такого 
переміщення произ-вольно розташовані 
сторінки стають послідовними.315
Г л а в a 2 . 1 1 . Д р у к п у б л і к а ц і
Щоб переставити сторінки в по-
рядку убування номерів або навпа-
ки), необхідно клацнути по кнопці 
Зворотний порядок. Для видалення 
сторінок їх необхідно виділити в спи-
ску і клацнути по кнопці Видалити.
Для того, щоб скоректувати розміщення 
смуг з урахуванням товщини паперу, тре-
ба задати режим Компенсувати «спол-
за - ниe» і ввести значення параметра 
Припуск. Цей параметр не впливає на 
розмір паперового листа. Його величи-
ну слід обов’язково уточнити в друкарні.
Сповзанням називається явище, при яко-
му передні обрізи сторінок в сфальцован-
ной зошиті (чи в брошурі, скомплектованій 
вставкою) не утворюють рівну поверх-
ню, а высту-пают один з-під одного на 
більшу або меншу відстань залежно від 
товщини паперу. Якщо ви вирівняєте 
торець бло-ка за рахунок обрізання, то 
розміри внутрішніх і зовнішніх полів на 
різних сторінках виявляться різними; це 
може помітно понизити якість видання.
Величина сповзання залежить від 
декількох чинників, у тому числі від 
щільності паперу, об’єму зошита або 
брошури і на-правления згину (уподовж 
або упоперек волокон паперу). У типо-
гра-фии вам можуть підказати величину 
зміщення смуг на монтаж-ном листі, що 
дозволяє компенсувати ефект сповзання.
Щоб самостійно оцінити величину спов-
зання, подго-товьте об’ємний макет ви-
дання у натуральну величину на тому ж 
папері, який ви хочете використовувати 
для друку; выров-няйте і сфальцуйте ли-
сти паперу, сшейте зошит або брошуру 
і виконаєте її обрізання. Потім розкла-
дете зброшурований ма-кет на плоскій 
для друку; выров-няйте і сфальцуйте ли-
сти паперу, сшейте зошит або брошуру 
і виконаєте її обрізання. Потім розкла-
дете зброшурований ма-кет на плоскій 
і виконаєте її обрізання. Потім розкла-
дете зброшурований ма-кет на плоскій

поверхні і виміріть, наскільки ши-
рина внут-ренних сторінок 
відрізняється від ширини зовнішніх. 
Отримана різниця і визначати-
ме загальну величину «сповзання».
Щоб збільшити відстань між сторінками, 
необхідно ввести потрібну величи-
ну в поле Інтервал. Це автоматично 
збільшить розмір паперового листа.
Щоб створити в новій публікації 
що направляють, задайте ре-
жим що Направляють в корінець.
Щоб пронумерувати сторінки ви-
дання, слід задати ре-жим Зберегти 
нумерацію. В результаті усі сторінки пу-
блика-ции або книги будуть автоматично 
перенумеровані з урахуванням викона-
них перестановок і додавання порожніх 
сторінок і на кожній сторінці буде ство-
рений додатковий текстовий блок, по-
рядковий номер (відповідно до маркерів 
номерів сторінок, заданих на сторінках-
шаблонах оригіналу), що містить її. 
Щоб виключити з публікації номе-
ри сторінок, треба відмінити параметр 
Зберегти нумерацію - в цьому випад-
ку будуть видалені усі номери сторінок, 
скопійовані в нову публікацію сторінок-
шаблонів початкового документу. Цей 
режим зручно використовувати, напри-
клад, при створенні 3-смугового буклета.
Щоб створити загальний спусковий 
макет для усіх публікації вказаних в 
структурному списку книги, досить за-
дати параметр Усі публікації книги.
Кількість сторінок публікації, розміщених 
при cпуске смуг на одному паперовому 
листі, має бути кратно певному числу, за-
лежно від вибраного типу спускового ма-
кету. Наприклад, кожен паперовий лист 
для брошури і книги (тобто для шваць-
кого і бесшвейно-клеевого скріплення) 
повинен містити кількість сторінок, 
кратну чотирьом, оскільки в цих випад-
ках сторінки видання монтуються попар-
но, а листи запечатуються з обох боків.
У групі Інформація відображується за-
гальна кількість сторінок публікації, 
а також кількість порожніх сторінок, 
яку необхідно додати, щоб забезпечити 
правильну розкладку» вибраного спу-
скового макету. Якщо проігнорувати 
цю інформацію і не вставити порожніх 
сторінок самостійно, вони автоматич-
но будуть додані в кінець публікації. 
Примітка: публікації, об’єм яких 
перевищує 80 сторінок, рекомендується 
комплектувати підбіркою, а не вклад-
кою, по-скольку вкладка більш ніж 20 
листів паперу може створити серь-езные 
проблеми при брошуруванні видання. 
листів паперу може створити серь-езные 
проблеми при брошуруванні видання.

ТОІ ЗКІС
Досить часто при підготовці до друку 
макетів, в кото-рых використовується 
декілька плашечных кольорів (чи 
взагалі один колір), плівки можна ви-
вести на звичайному лазерному прин-
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тері, що не підтримує мову PostScript - їх 
якість в даном випадку може бути цілком 
достатнім. Проте PageMaker не дозволяє 
здійснювати вивід дзеркалом на таких 
принтерах, що істотно утрудняє оста-
точний висновок плівок. Особливо го-
стро ця проблема стоїть при підготовці 
багатосторінкових публікацій науко-
вого і освітнього характеру, оскільки 
виведення плівок в сервісному бюро 
для них буде невиправдане доріг.
У такій ситуації існує два варіанти. Зви-
чайно, можна вручну здійснити дзер-
кальний переворот усіх об’єктів, рас-
положенных на сторінках публікації за 
допомогою палітри, що Управляє. Проте 
це вимагає значних витрат часу і підвищує 
вірогідність виникнення помилок.
Тому набагато краще використовувати 
інший підхід. Щоб друкувати дзеркалом 
будь-які публікації PageMaker на будь-
якому офісному лазерному або струмин-
ному принтері, необхідно устано-вить 
драйвер якого-небудь PostScript -прин-
тера (його можна знайти в стандартно-
му постачанні Windows). Наявність са-
мого пристрою при цьому абсолютно 
необов’язково - досить, щоб був уста-
новлен його драйвер (див. мал. 2.113).
 
Мал. 2.113. Діалогове вікно установ-
ки драйвера PostScript -принтера
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Частина II. Програма PageMaker
В результаті цей прин-
тер з’явиться в теці Принтери
((див. мал. 2.114). 
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Після завершення підготовки публікації 
слід вибрати нот принтер в якості 
цільового і надрукувати публікацію у 
файл, задавши параметр Дзеркало (а 
при необхідності - параметри цвето-
деления). При цьому необхідно про-
стежити за соответстви-ем вибрано-
го формату паперу. В результаті буде 
отриманий файл з розширенням *.ps.
Після цього треба запустити Acrobat 
Distiller і з його помо-щью пере-
творити файл *.ps в PDF -фор-
мат, виконавши усі необ-ходи-
мые налаштування(див. мал. 2.115).
Тепер його можна відкрити в Adobe Acrobat 
і проглянути ре-зультат (див. мал. 2.116).
 
Мал. 2.116. Документ надрукований 
«дзеркалом» і збережений у форматі PDF

Тепер документ можна ви ве-
сти на будь-який принтер, і він бу-
дет надрукований точно так, як 
відображується в Adobe Acrobat.
Цей спосіб зручно застосовувати і у 
тому випадку, якщо виведення плівок 
передбачається здійснювати в сервісному 
бюро, оскільки він дає можливість оцінити 
зовнішній вигляд публікації ще до того, 
як файли будуть перенесені партнерам.
Проблеми, пов’язані з імпортованими 
зображеннями. Як показує практи-
ка, більшість збоїв при друці пов’язана
l I Комп’ютерне верстання 
Проблеми, пов’язані з імпортованими 
зображеннями. Як показує практи-
ка, більшість збоїв при друці пов’язана
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ОС

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС 
(англ. operating system, OS)  — це ба-
зовий комплекс програмного забез-
печення, що виконує управління апа-
ратним забезпеченням комп’ютера або 
віртуальної машини; забезпечує ке-
рування обчислювальним процесом і 
організовує взаємодію з користувачем.

Операційна система звичайно складається 
з ядра операційної системи та базового 
набору прикладного програмного забез-
печення. Функції операційної системи

Головні функції:

    Виконання на вимогу програм користу-
вача тих елементарних (низькорівневих) 
дій, які є спільними для більшості 
програмного забезпечення і часто 
зустрічаються майже у всіх програмах 
(введення та виведення даних, запуск 
і зупинка інших програм, виділення та 
вивільнення додаткової пам’яті тощо).
    Стандартизований до-
ступ до периферійних пристроїв 
(пристрої введення-виведення).
    Завантаження програм у опе-
ративну пам’ять і їх виконання.
    Керування оперативною 
пам’яттю (розподіл між процеса-
ми, організація віртуальної пам’яті).
    Керування доступом до даних енер-
гонезалежних носіїв (твердий диск, 
оптичні диски тощо), організованим 
у тій чи іншій файловій системі.
    Забезпечення кори-
стувацького інтерфейсу.
    Мережеві операції, підтримка 
стеку мережевих протоколів.

Додаткові функції:

    Паралельне або псевдопаралель-
не виконання задач (багатозадачність).
    Розподіл ресурсів обчислювальної 
системи між процесами.
    Організація надійних обчис-
лень (неможливості впливу проце-
су на перебіг інших), основана на 
розмежуванні доступу до ресурсів.
    Взаємодія між процеса-
ми: обмін даними, синхронізація.
    Захист самої системи, а також ко-
ристувацьких даних і програм 
від дій користувача або програм.
    Багатокористувацький режим ро-
боти та розділення прав досту-
пу (автентифікація, авторизація).

Поняття операційної системи напря-
му пов’язане з такими поняттями, як:

    Файлова система — набір файлів (можливо 
порожній), організованих за наперед виз-
наченими правилами. Якщо організація 
файлів в файлову систему відбувається 
з використанням каталогів, то така фай-
лова система називається ієрархічною.

    Програма — файл, що містить 
набір інструкцій для виконан-
ня. В якості виконавця інструкцій 
програми можуть виступати:
        центральний процесор — якщо 
програма містить машинний код (зви-
чайно отримують шляхом компіляції 
вихідного текста програми, написа-
ного однією з компільованих мов);
        інтерпретатор — інша програ-
ма, яка забезпечує розпізнавання і 
виконання інструкцій (в окремих 
випадках інтерпретатор також на-
зивають віртуальною машиною).

    Задача — програма в процесі виконан-
ня (в термінології операційних систем 
UNIX використовують термін «процес»).

    Команда — ім’я, яке використовує 
користувач ОС або інша програма для 
виконання вказаної програми (може 
збігатися з іменем файла з програмою) або 
поіменованої дії (вбудованої команди).

    універсальні (для за-
гального використання);
    спеціальні (для розв’язання 
спеціальних задач);
    спеціалізовані (виконують-
ся на спеціальному обладнанні);
    однозадачні (в окремий момент часу 
можуть виконувати лише одну задачу);
    багатозадачні (в окремий момент часу 
здатні виконувати більше однієї задачі);
    однокористувацькі (в системі відсутні 
механізми обмеження доступу до файлів 
та на використання ресурсів системи);
    багатокористувацькі (система 
впроваджує поняття «власник файлу» 
та забезпечує механізми обмеження на 
використання ресурсів системи (кво-
ти)), всі багатокористувацькі операційні 
системи також є багатозадачними;
    реального часу (система підтримує 

мго часу, тобто такі, для яких будь які 
операції завжди виконуються за на-
перед передбачуваний і незмінний 
при наступних виконаннях час).
До складу операційної системи входять:

Ядро системи — це набір функцій, струк-
тур даних та окремих програмних модулів, 
які завантажуються в пам’ять комп’ютера 
при завантаженні операційної системи та 
забезпечують три типи системних сервісів:

    управління введенням-виве-
денням інформації (підсистема 
вводу-виводу ядра ОС);
    управління оперативною пам’яттю 
(підсистема управління опе-
ративною пам’яттю ядра ОС);
    управління процесами (підсистема 
управління процесами ядра ОС).
Класифікація операційних систем

Операційні системи можуть бути 
класифікованими по базовій технології 
(Юнікс-подібні чи схожі на Windows), 
типу ліцензії (комерційна чи вільна), чи 
розвивається в наш час (застарілі DOS 
чи NextStep або сучасні Linux і Windows), 
для робочих станцій (DOS, Apple), або 
для серверів (AIX), ОС реального часу 
(VxWorks,QNX) і вбудовані ОС, за ти-
пом пристрою (для ПК, для мобільних 
пристроїв тощо), чи спеціалізовані (ке-
рування виробництвом, навчання тощо). 
Ранні, що мають історичне значення

    CTSS (The Compatible TimeShare 
System, розроблена в MIT)
    Incompatible Timesharing System (The 
Incompatible Timeshare System, разро-
блена в MIT для серверів DEC 10 / 20)
    операційна система THE (розробле-
на Едсгером Дейкстрою та іншими)
    Multics (проект Bell Labs, GE, і MIT)
    Master programme розробле-
на Leo Computers, Leo III в 1962.
Ранні, комерційні

    Apple Computer (ранні версії знахо-
дилися в ROM разом з інтерпретатором 
мови Integer BASIC; пізніші версії 
вкомплектовувались Microsoft BASIC)
    Commodore PET, Commodore 
64, і Commodore VIC-20,
    Найперші IBM-PC (3 ОС вийшли в 
світ UCSD p-System, CPM-86, PC-DOS)

 Інструкція з охорони праці, пожежної 
безпеки при занять у комп’ютерному класі
1.Загальні вимоги

1.1.До роботи у комп’ютерному класі до-
пускаються учні, які пройшли інструктаж 
з техніки безпеки з відповідним записом 
у журналі з техніки безпеки і підписами.

1.2.Не можна заходити й перебува-
ти у комп’ютерному класі без учителя.

1.3.Робота у комп’ютерному класі 
має проводитися тільки в суворій 
відповідності до розкладу занять і графіка 
самостійної роботи вчителя та учнів.

1.4.Учням заборонено відчиняти шафи 
живлення і комп’ютери як тоді, коли ЕОМ 
працюють, так і тоді, коли вони вимкнені.

2.Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Заборонено заходити до класу у верх-
ньому одязі чи приносити його з собою.

2.2.Заборонено приносити на ро-
боче місце особисті речі, дис-
кети і т.п., крім ручки і зошита.

2.3.На робочому місці слід сидіти так, щоб 
можна було, не нахиляючись користува-
тися клавіатурою, і водночас повністю 
бачити зображення на екрані дисплея.

2.4.Починати роботу можна лише 
за вказівкою вчителя або лаборанта.

3.Вимоги безпеки під час роботи

3.1.Заборонено ходити по комп’ютерному 
класу, голосно розмовляти.

3.2.Виконувати слід тільки зазначе-
не учителем завдання. Категорично за-
боронено виконувати інші роботи.

3.3.На клавіші клавіатури потрібно на-
тискати плавно, не припускати ударів.

3.4.Користуватися друкувальним 
пристроєм дозволяється тільки у 
присутності викладача або лаборанта.

3.5.Заборонено самостійно 
переміщувати апаратуру.

34.Вимоги безпеки після закінчення роб

.6.Заборонено запускати ігрові програми.

3.7.У випадку виникнення неполадок тре-
ба повідомити викладача або лаборанта.

3.8.Не намагатися самостійно 
відрегулювати апарату-
ру або усувати в ній неполадки.

ід час роботи, слід зробити за-
писи у відповідних журналах.

4.2.На робочому місці не потрібно 
залишати зайвих предметів.

5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
.1.При появі незвичайного звуку або 
вимкнення апаратури потрібно не-
гайно припинити роботу й довести 
це до відома вчителя або лаборанта.

5.2.При появі запаху палено-
го слід припинити роботу, вим-
кнути апаратуру і овідомити про 
це вчителя чи лаборанта. Коли це 
необхідно, допомогти гасити пожежу.

5.3.При потраплянні людини під напру-
гу необхідно знеструмити відповідне 
робоче місце, надати першу долі карсь-
ку .1.Про хиби та неполадки, помічені п
5пдопомогу і викликати «швидку».

5.4.При виникненні пожежі 
необхідно знеструмити клас, викли-
кати пожежну команду і приступи-
ти до гасіння пожежі засобами, які є.

5.5.У разі недотримання учнями ви-
мог із охорони праці та пожежної 
безпеки адміністрація школи може 
притягти їх до дисциплінарної та 
адміністративної відповідальності.

НЕОХАЙНІСТЬ, НЕУВАЖНІСТЬ, 
НЕДОСТАТНЄ ВМІННЯ ПРАЦЮВА-
ТИ З ПРИЛАДАМИ, НЕВИКОНАН-
НЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА 
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ МОЖУТЬ ПРИ-
ВЕСТИ ДО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ.
При роботі в комп’ютерному 
класі категорично забороняється:
•        Знаходитися в класі у  верхньому одязі;
•        Класти одяг і сумки на столи;
•        Знаходитися в класі з напоями та їдою;
•        Розташовуватися збоку або 
ззаду від включеного монітора;
•        Приєднувати або від’єднувати 
кабелі, чіпати роз’єми, дроти і розетки;
•        Пересувати комп’ютери і монітори;
•        Відкривати системний блок;
•        Включати і вимика-
ти комп’ютери самостійно;
•        Намагатися самостійно усува-

Загальні положення:

 

•        До роботи в комп’ютерному 
класі допускаються особи, 
ознайомлені з даною інструкцією з 
техніки безпеки і правил поведінки.

•        Робота учнів в комп’ютерному 
класі дозволяється лише у присутності 
викладача (інженера, лаборанта).

•        Під час занять сторонні особи можуть зна-
ходитися в класі лише з дозволу викладача.

•        Під час перерв між уро-
ками проводиться обов’язкове 
провітрювання комп’ютерного кабінету 
з обов’язковим виходом учнів з класу.

•        Пам’ятайте, що кожен учень відповідає 
за стан свого робочого місця і збережен-
ня розміщеного на ньому устаткування.

 

Перед початком роботи необхідно:

 

•        Переконатися у відсутності види-
мих пошкоджень на робочому місці;

•        Розмістити на столі зошити, 
навчальні посібники так, що б вони 
не заважали роботі на комп’ютері;

•        Прийняти правильну робочу позу.

•        Подивитись на індикатор монітора і 
системного блоку і визначити, включений 
або вимкнений комп’ютер.  Перемістити 
мишу, якщо комп’ютер знаходиться в 
енергозберігаючому стані або включи-
ти  монітор, якщо він був вимкнений.

ОП



Новини
Співпроцесори Xeon Phi призначені для 
вирішення «високопараллельних» за-
вдань у наступних сферах: інженерно-
геологічні вишукування, наукові розроб-
ки, кліматичне моделювання та фінансові 
операції. Особливість архітектури MIC, 
за словами представників Intel, полягає в 
підтримці існуючих моделей і прийомів 
програмування, знайомих з архітектури 
x86. Корпорація пропонує використову-
вати одні й ті ж засоби програмування як 
для x86, так і для MIC, без необхідності 
переписувати код. У Intel розраховують, 
що до кінця 2020 MIC зможе забезпечи-
ти продуктивність HPC-систем в 4 екзаф-
лопс і вище. Для порівняння, потужність 
найбільшого суперкомп’ютера в останній, 
листопадовій, редакції рейтингу Top500.
org - китайського Tianhe-2 - склала 33,9 
петафлопс. Нова сфера застосування Спо-
чатку мова йшла про суперкомп’ютери, 
але на цей раз Intel оголосила про намір 
разом з партнерами випустити на базі 
нового 72-ядерного Xeon Phi настільні 
робочі станції. Перші такі системи з но-
вим співпроцесором очікуються на рин-
ку в першій половині 2016 Як пише PC 
World, в цих робочих станціях Xeon Phi 
буде виконувати функції і центрально-
го процесора, беручи на себе завдан-
ня завантаження операційної системи.

Компания самостоятельно собирает-
ся выпустить такие рабочие станции в 
первой половине 2016 г., а после некото-
рого их распространения надеется при-
влечь производителей ПК и других пар-
тнеров к выпуску десктопов на Xeon Phi.
Чип Knights Landing будет изготавли-
ваться на базе 14-нм техпроцесса с при-
менением транзисторов с трехмерной 
структурой Tri-Gate. Ядра процессора ра-
ботают на частоте 1,3 ГГц и имеют макси-
мальную производительность 3 TFLOPS 
в вычислениях с плавающей запятой и 8 
TFLOPS в вычислениях одинарной точ-
ности. Это самый быстрый чип Intel, ко-
торый находится на уровне графических 
ускорителей для суперкомпьютеров.

Intel має намір зробити суперкомп’ютери 
буденністю і принести їх у спожив-
чий сегмент ринку. Як заявили в 
компанії, ми вступаємо в нову еру, в 
якій суперкомп’ютери трансформують-
ся з інструменту для виконання кон-
кретних завдань в універсальні системи.

Варто відзначити, що нова ера, в баченні 
Intel, наступила завдяки кількома 
технологіями, які в цілому отримали 
назву Scalable System Framework (SSF).

У першу чергу, мова йде про нові сопро-
цессорами Xeon Phi під умовним найме-
нуванням Knights Landing (Intel називає 
їх просто процесорами). Правда, вар-
то відзначити, що поки постачання да-
них рішень не почалися. Вони будуть 
доступні в трьох версіях: співпроцесори, 
автономні процесори і автономні проце-
сори з інтегрованою мережею внутрішніх 
з’єднань. Xeon Phi забезпечує пікову 
продуктивність понад 3 терафлопс в 
операціях подвійної точності і до 8 те-
рафлопс в операціях одинарної точності. 
Максимальна кількість ядер досягне 
72. Це найпотужніший на сьогоднішній 
день процесор в асортименті Intel.

По-друге, це новий інтерфейс Omni-
Path Architecture (OPA). 48-портовий 
комутатор Intel OPA може похвали-
тися зниженням енергоспоживання 
на 60% і зниженням затримок на 17%, 
якщо порівнювати з рішенням ми-
нулого покоління (InfiniBand).

Спочатку на ринок випустять лише об-
межене число комп’ютерів з новими 
«суперчіпа». Далі обсяги поставок роз-
ширяться за допомогою партнерів Intel 
- таких як Cray, Dell, Fujitsu, Hitachi, 
Huawei, Lenovo, SGI, Supermicro та інших.

Knights Landing будет выполнять функции 
центрального процессора, беря на себя за-
дачу загрузки операционной системы. Он 
также оснащен 16 ГБ встроенной опера-
тивной памяти типа MCDRAM, которая, 
по заявлению компании, в пять раз бы-
стрее памяти типа DDR4 и во столько же 
раз энергоэффективнее памяти GDDR5, 
используемой в графических ускорителях.

Сопроцессоры Xeon Phi предназначены 
для решения высокопараллельных задач в 
сферах инженерно-геологической развед-
ки, научных разработок, климатического 
моделирования и финансовых операций.

Суперкомпьютерные рабочие станции 
Intel для начала станут доступными ис-
следователям для научных вычислений. 
Они смогут писать и тестировать код 
на компьютере, прежде чем использо-
вать его на суперкомпьютерах. Это ско-
рее эксперимент, а не попытка изменить 
модели применения настольных ПК и 
рабочих станциях, говорит Вуишпард.

Сопроцессоры вроде Nvidia Quadro 
уже применяются наряду с процессо-
рами Intel в рабочих станциях для по-
вышения производительности. Од-
нако в рабочих станциях Intel будет 
всего один чип Knights Landing, кото-
рый отвечает и за загрузку операцион-
ной системы, и за работу приложений.

Его пиковая производительность со-
ставит 3 терафлопс, что сопоставимо 
со скоростью графических чипов в су-
перкомпьютерах. Knights Landing раз-
работан для параллельных вычисле-
ний и имеет отличный от чипов x86 
дизайн. Тут используются привычные 
ядра x86 и специализированные бло-
ки обработки для тяжёлых нагрузок.

Гороскоп
 Гороскоп на 2016 для всех знаков зо-
диака: какие изменения вас ждут
Прогноз от астролога Лилии Романо-
вой С точки зрения нумерологии, гря-
дущий год — 9-й личный для всей Зем-
ли, что означает завершение цикла и, как 
следствие, — расставление точек над «i».

Но в каждой стране это будет происходить с 
нюансами, продиктованными личным го-
дом государства. Для Украины он будет 5-м.

«Эта цифра означает расширение воз-
можностей и новые достижения, — го-
ворит астролог. — Если говорить о лю-
дях, то мы, чтобы достигнуть максимум 
позитивных перемен, должны быть лег-
кими на подъем, воспринимать проис-
ходящее с открытой душой, относиться 
с юмором к невзгодам, спокойно и без 
сожалений отпускать то, что уходит». 

Но не всем знакам зодиака это будет да-
ваться одинаково легко. В том числе из-за 
принадлежности к той или иной стихии. 
Так, знакам Огня (Овну, Льву и Стрель-
цу) будет легче всего договориться с хо-
зяйкой года — огненной Обезьяной — и 
принять ее правила. Знакам Земли (Тель-
цу, Деве и Козерогу) придется, скорее, за-
щищаться и приноравливаться к темпу 
жизни, который задаст этот год. Знаки 
Воздуха (Близнецы, Весы и Водолей) смо-
гут «взлететь» над проблемами и испыта-
ниями и даже играючи «затушить» часть 
сложных взрывоопасных ситуаций. А зна-
кам Воды (Ракам, Скорпионам и Рыбам), 
с одной стороны, будет очень сложно с 
антогонистом, и огонь может заставить 
воду «закипеть» и превратиться в пар. А 
с другой — вода может превратить огонь 
в ничто: мокрое место из золы и пепла.

Здоровье Со здоровьем у Овнов тоже мо-
жет сложиться не все гладко — этот год 
будет травмоопасным и непредсказуе-
мым. Поэтому надо всячески беречь себя 
и ни в коем случае не рисковать.

 Финансы/ Карьера Огненная Обезьяна 
благоприятно настроена к знакам Огня 
и готова оказывать им свое содействие. 
Поэтому Овнам в этом году можно смело 
рассчитывать на успехи в карьере и биз-
несе. Главное, это контроль над собой. 
Как известно,   неосторожное обращение 
с огнем является самой распространен-
ной причиной возникновения пожара.

Личная жизнь Страсть, ревность, жгучие 
обиды — вот какие опасности подстере-
гают Овнов уже с самого начала нового 
года. Стоит сказать себе: «Спокойствие, 
только спокойствие», — и считать до де-
сяти всякий раз, когда захочется вспых-
нуть и наломать дров.
Финансы/ Карьера Тандем Телец и Обе-
зьяна — это еще более проблематично, 
чем Лебедь, Рак и Щука. Им крайне труд-
но понять друг друга и действовать со-
обща. Поэтому, для того чтобы чувство-
вать себя более или менее комфортно, 
Тельцу нужно просто гнуть свою линию 
и двигаться в своем темпе — тогда у него 
получится перетянуть одеяло на себя.

Личная жизнь В личной жизни больше 
всего повезет семейным Тельцам. «Мой 
дом — моя крепость» — этот девиз позво-
лит им укрыться от огненных бурь гряду-
щего года. А тем, кто еще не определился со 
своей половинкой, хозяйка года даст мно-
го шансов испытать настоящее счастье.

Здоровье Со здоровьем у Тельцов все будет 
хорошо, если они не станут тревоги этого 
года принимать слишком близко к сердцу. 
Так как именно сердце — это самый уяз-
вимый орган для них в наступающем году.
Финансы/ Карьера Близнецам удаст-
ся взлететь над проблемами этого года 
и получить от него желаемое. Главное 
условие успеха — не сидеть на месте. 
Можно смело менять работу, осваивать 
новую должность и даже профессию. 

Личная жизнь А вот в личной жиз-
ни поверхностность и непостоянство 
проявлять не следует. Если вовремя не 
рассмотреть трещинку в отношени-
ях, то она может перерасти в грандиоз-
ный скандал и даже разрыв. Надо быть 
внимательными к своим любимым.

Здоровье Со здоровьем тоже шутить 
не стоит. При малейших неприят-
ных симптомах нужно чутко прислу-
шаться к своему организму и что-то 
изменить в своем поведении и мыш-
лении. Надо помнить о том, что все бо-
лезни появляются прежде всего в голове.

Погода
Настоящие морозы придут в Украину 
после 10 декабря. Новый год украинцы, 
возможно, встретят со снегом и дождем. 
снег, погода, зима Зима в 2016 году ожи-
дается более холодная Андрей Товсты-
женко, ZN.UA Самыми холодными меся-
цами станут декабрь и январь, февраль 
обещает быть относительно мягким. 
Метеорологи прогнозируют зиму 2016 
года в пределах температурной нормы 
умеренно-континентального климата, 
однако более холодную, чем в 2015 году. 
В отделе климатических исследований и 
долгосрочных прогнозов погоды гидро-
метеорологического НИИ НАН Украи-
ны ждут теплого вступления в студёную 
зиму. «В первой декаде декабря темпе-
ратура удержится выше нормы, ждем до 
7 градусов тепла. Но после 10 декабря 
ожидаем длительное похолодание (3—5 
градусов мороза) до начала следующего 
года», - пояснила профессор Вазира Мар-
тазинова, пишет «Сегодня». Между тем, 
оценки гидрометеорологического НИИ 
НАН Украины и Укрогидрометцентра от-
носительно погоды на Новый год разнят-
ся: «Новый год должен быть морозный, 
с конца декабря и до 10 января возмож-
ны самые низкие температуры: ночью 
местами –10—15 градусов», — говорит 
Мартазинова. «На Новый год нулевая 
температура, снег с дождем», - отмечает 
замначальника Укргидрометцентра Ана-
толий Прокопенко. В остальном синоп-
тики сходятся и прогнозируют нормаль-
ную по температуре и осадкам зиму. «Все 
три зимних месяца окажутся близкими 
к норме, как по температуре, так и по 
осадкам», — поясняет Анатолий Проко-
пенко. - Для декабря средняя норма «по 
морозам» — минус 2—4 градуса, для ян-
варя и февраля — 3—5 мороза, по осад-
кам все месяцы в пределах 20 мм». «Далее 
(после 10 января - ред.) темпеНовый год 
он прогнозирует нулевую температуру и 
дождь со снегом. Температура ниже –20 
°С возможна в феврале, затем начнет те-
плеть. А народный синоптик из Луганска 
Леонид Горбань пророчит морозы до –15 
°С в начале декабря, а сильные снега — в 
январе и феврале. Читайте также: Синоп-
тики зафиксировали самый долгий без-
морозный период в Киеве Первый снег 
в Украине выпал 12 октября. Циклон 
с холодными осадками посетил запад-
ный регион страны - Львовскую, Ивано-
Франковскую и Черновицкую области.

Різне



Кроссворд

По горизонтали:
1. Устройство, выдающее импульсные сигналы через заданный промежуток астрономи-
ческого времени.
6. Геометрическая кривая.
10. Аспирант высшего военного учебного заведения.
12. Персонаж пьесы М. Горького «На дне».
13. Воинское офицерское звание в вооружённых силах многих государств.
14. Кувшин с крышкой для напитков или воды.
17. В боксе: прямой удар вытянутой рукой.
19. Воинская часть различных родов войск.
21. Периодически повторяющееся понижение уровня моря.
22. Башня с сигнальными огнями.
23. Старинный струнный щипковый музыкальный инструмент.
24. Желание, стремление.
25. Кормушка для скота.
27. Устройство для исследования дна и захвата оттуда животных и растений.
29. Товары, продукты как платёжное средство.
31. Старинное название врача в России.
33. Небольшой круглый хлебец.
34. Спортсмен, занимающийся гимнастикой.
37. Сильное, разрушительное развитие, движение чего-нибудь.
39. Специальный сосуд для хранения содержимого при постоянной температуре.
42. Свойство света вызывать определённое зрительное ощущение.
44. Кровеносный сосуд.
46. Аэродинамическая поверхность летательного аппарата.
47. Католическая литургия.
48. Большое тёмное густое облако.
50. Русский народный трёхструнный музыкальный инструмент.
51. Исторически сложившаяся система звуковых, словарных и грамматических средств.
53. Скандинавское народное эпическое сказание о богах и героях.
55. Характер.
58. Часть какого-либо документа, отделяемая от него.
59. Машина с человекоподобным действием.
60. Лес, поваленный бурей.
61. Знак препинания.
62. Чёрная пантера из произведения Киплинга.

По вертикали:
2. Моторное масло для карбюраторных двигателей.
3. Морское млекопитающее с длинными клыками и усатой 
мордой.
4. Поражение в тканях тела от внешнего воздействия.
5. Корпус летательного аппарата.
6. Ряд помещений на одной высоте.
7. Часть угломерных инструментов.
8. Часть речной долины, заливаемая во время половодья.
9. В древнегреческой мифологии: крылатая женщина-чудо-
вище.
11. В старину — гадательная книга.
15. Натянутая упругая сетка для тренировки в прыжках.
16. Месяц года.
17. Большое здание общественного назначения.
18. Слишком подвижный человек.
20. Участок поля, луга.
22. Название монахини.
26. Размножение растений осыпавшимися семенами.
28. Музыкальный ящик.
30. Простейшее зернохранилище.
32. Одна из самых известных ролей Сильвестра Сталлоне.
35. Буддийский или индуистский храм.
36. На Украине в 16—17 вв. — начальник казацкого войска.
37. Дикая или домашняя птица, живущая у воды.
38. Южное плодовое дерево.
40. Посуда в форме маленького таза.
41. Брус, забиваемый в грунт для опоры какого-либо соору-
жения.
42. Точная дословная выдержка из текста, высказывания.
43. Прибор для объективного измерения уровня громкости 
звука.
45. Опросный лист.
49. Изделие из нитей, мягкого материала, облегающее ногу.
52. Взятие крови на анализ.
53. Человек, считающий себя носителем высшей интеллекту-
альности и изысканных вкусов.
54. Одна из двух подвижных кожно-мышечных складок, об-
разующих края рта.
56. Деление на круги морского компаса.
57. Принципиальный противник чего–нибудь.


