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Gelsingerjev drzni 
43,5-milijardni načrt 
za oživitev Intela
Apple opušča Intelove čipe in jih nadomešča  
z lastnimi. Intelov direktor ni imel druge  
izbire, kot da spet presedla na osebne 
računalnike PC…

TEHNOLOGIJA IN ŽIVLJENJE

Gneča v vesolju
Na Zemljo so 11. julija 1979 padli drobci 
vesoljske postaje. Skylab, prva ameriška 
postaja v vesolju, bi moral treščiti v ocean 
1.300 kilometrov daleč od Južne Afrike, a 
je njegovo razpadanje trajalo dlje, kot so 
načrtovali.
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METAVERZUM

Dobrodošli v 
metaverzumu!
Mark Zuckerberg meni, da se bo navideznemu 
svetu do konca desetletja priključila milijarda 
ljudi z vsega sveta!
 18 Samopodoba v metaverzumu
 20 Nihče ne ve, kako bomo nakupovali v 

metaverzumu
 22 Intervju: »Metaverzum je velika uganka«
 24 Kako v metaverzumu pripomoči k namenu in 

vrednosti
 26 Facebook hoče vzpostaviti metaverzum…
 28 Intervju: »Virtualna resničnost je enako 

resnična kot fizična, le da je drugačna«
 31 Postavimo pravila metaverzuma, takoj! 
 32 Bo iphonov memodži lahko avatar v 

metaverzumu?
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Kako so kriptovalute 
osvojile šport
Med sestankom vseh zaposlenih decembra 2020 v ta-
krat dve leti stari borzi kriptovalut FTX je direktor Sam 
Bankman-Fried predstavil izziv. »Kakšne dobre zami-
sli imate?« je vprašal. Med skupinskim predstavljanjem 
svežih idej in predlogov je izstopala zamisel, kaj, če bi se 
njihovo ime pojavilo na športnem stadionu. 

Največja avtokracija 
na Zemlji
Albert Einstein je leta 1947 objavil zapis, v katerem za 
zaščito človeštva pred grožnjo jedrske bombe predlaga 
oblikovanje ene same svetovne vlade. Njegova utopična 
zamisel se seveda ni prijela, a danes obliko kozmokra-
cije vzpostavlja neki drugi vizionar – Mark Zuckerberg.

TEHNOLOGIJA IN ŽIVLJENJE

VELIKANI




