В БРОЯ

NVIDIA GeForce 8800 GTX/GTS

Върхови технологии, върхова производителност и... върхова цена
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GeForce 8800 GTX или GeForce 8800 GTS, изградени на базата на графичен процесор на NVIDIA
с ядро G80.
Новото графично ядро G80, на базата на което са изградени новите графични карти на
NVIDIA, е първото, което поддържа DirectX10. С фантастичната си производителност то прави
недвусмислена заявка за лидерство в гейминга под Windows Vista. Достатъчно ли е това обаче да си
„сложите“ такава карта под елхичката или не по-малко фантастичната цена на тези карти задълго ще остане възпиращ фактор? Какво да правят заклетите геймъри, както и тези, които така и
така са решили да обновяват графичната си подсистема – да изчакат и Windows Vista, и отговора
на ATI или още отсега да се ориентират към безспорния лидер на пазара?

Linksys WRT54G3G

UMTS маршрутизатор

22

Днес повечето от нас са дотолкова обвързани с Интернет услугите, че все повече искат да разполагат с тях не само у дома си, на работното си място или в обхвата на някоя точка за обществен достъп. Те искат свързаност без значение на това къде се намират в момента и колко далеч е най-близкият
Интернет доставчик. И естествено, искат връзка с приемлива скорост от сорта на тази, с която са
свикнали да разполагат. Представете си, че се намирате се далеч от всякакви комутатори, безжични
входни точки, далеч от всеки вариант за връзка в дадения момент. И точно тогава се сещате, че трябва
да изпратите важен e-mail, да платите някоя сметка или да погледнете какво се случва в офиса или къщата ви през някоя IP камера. Какво са възможностите ви? Какви 3G услуги се предлагат на нашия пазар и
какво печелим от тях? Как да споделим установената през мобилния телефон GPRS връзка?

HDMI

46

Цифров стандарт за предаване на видео и аудио по един кабел

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) е първият и засега единствен индустриален изцяло цифров стандарт за предаване по един кабел на висококачествено видео и многоканално аудио между каквито и да са видео и аудио източници (Set-top Box, DVD плейъри, аудио/видео приемници, домашни компютри) и съответните възпроизвеждащи устройства (цифрови TV приемници, цифрови монитори, аудио
усилватели). По кабела могат да се предават както стандартно и разширено видео, така и видео с
висока разделителна способност (всички HDTV стандарти), некомпресиран осемканален (7.1) обемен
звук с безкомпромисно качество (24-битово кодиране и честота на семплиране до 192 KHz) или който
и да е от сега използваните компресирани аудио формати като Dolby Digital и DTS. Най-новата версия
на стандарта (HDMI 1.3) поддържа и новите формати за компресия без загуби Dolby TrueHD и DTS-HD
и осигурява достатъчно широка честотна лента, за да поеме и бъдещите изисквания в това отношение.

BitDefender Internet Security 10
Комплексна мрежова сигурност

52

BitDefender Internet Security 10 е една от малкото многофункционални антивирусни програми, която предлага комплексна защита срещу всички познати заплахи плюс проактивна защита – евристичния анализатор
B-HAVE, който емулира виртуален компютър в системата, анализира поведението на всички приложения и предупреждава предварително за наличието на съмнителни програми. Несъмнено обаче най-големият Ӝ плюс е
изгодната лицензия за ползване. За разлика от останалите антивирусни програми, при които периодът на
употреба е една година, за BitDefender Internet Security 10 този срок е два пъти по-дълъг!
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПАКТДИСКА
Скъпи приятели,
Честита новата 2007 година!
С най-добри пожелания за здраве, любов и много щастие през новата година приветстваме
нашите приятели и почитатели. Приготвили сме ви CD, пълно с подаръци и изненади, не по-малко
интересни и полезни от тези на Дядо Коледа. Най-търсените няма да са под елхата, а в рубриката Entertainment, където безспорни лидери са новите версии на DVD плейърите WinDVD Platinum
8.0.6 и PowerDVD 7.0.2211, които се славят с прекрасен интуитивен интерфейс, широка мултимедийна поддръжка и вградени филтри за DTS 5.1 и Dolby Pro Logic. Освен показването на DVD
видео и двете програми могат да използват допълнително инсталираните кодеци за изпълнението на най-различни мултимедийни файлове, което ги прави универсални и незаменими. Истинският подарък в рубриката обаче е безплатният MediaCoder 0.5.1-r5. Това е един страхотен конвертор между различни аудио и видео формати с поддръжка за аудио компактдискове и прост и
изчистен интерфейс. Сред многобройните формати, които програмата поддържа, са MP3, OGG, AAC, WMA, FLAC, APE при аудио и
H.264, Xvid, DivX 4/5, MPEG1/2/4 при видео форматите. Napis Maker
2.0 е едно друго безплатно помощно средство. Това е полска разработка за създаване на субтитри с допълнителен интерфейс на
английски и автоматично синхронизиране на текста към филма.
Следва една приятна изненада за геймърите. Последната версия
на D3DGear 1.71 предлага измерване на производителността на
компютърната система чрез изчисляване на броя на показаните
кадри по време на игра, като това обикновено се прави с 3D екшън
игри, с които се постига по-сериозно натоварване на графичната и процесорната подсистема на машината. D3DGear обаче има
и други възможности, като сваляне на сцени по време на играта
и запис на цели епизоди от играта на филмче. Рубриката може
да се похвали и с две безплатни десктоп приложения. InstantStorm
1.0.1 за създаване на скрийнсейвър от произволна флаш анимация
и нов календар с аларма – Rainlendar 2.0.1, който директно се интегрира в десктопа.
Рубриката Tools излиза с няколко страхотни предложения,
най-интересното от които е Microsoft Money 2007. Продуктът
включва пълен набор от финансови и счетоводни инструменти и автоматично позволява проследяване на
тенденции и планиране на разходите. Тук е и новата версия на UltraISO 8.6.0, един от най-добрите мениджъри за създаване и редактиране на CD/DVD архиви и извличане на файлове и директории от тях. Освен с богатата поддръжка на архивни формати, той може да създава самостартиращи се CD-та. Веднъж създадени, архивните копия могат с лекота да бъдат възстановени
на нов носител, отново с вградената записвачка на приложението. DAEMON Tools 4.08 е един
от любимите ми инструменти за работа със CD/DVD архиви. Неговата сила е в емулирането
на DVD устройства за достъп до архивите. Така създаденото виртуално устройство позволява
скорост на четене до 200x. Следват две изключително полезни приложения за възстановяване
на информация от повредени носители – AnyReader 1.9 и R-Studio 3.5. Те могат да спасят вашите данни от повредени твърди дискове, CD/DVD носители и всякакви други сменяеми медии.
Първото приложение предлага уникален способ за копиране на файлове по мрежата с възстановяване от точката на прекъсване при нестабилна връзка. Докато специалните способности на
R-Studio се проявяват при възстановяване на повреден RAID масив и при работа с Ext2 UNIX файлова система.
Недейте обаче да чакате да възникне някой проблем, ами редовно проверявайте статуса на вашите твърди
дискове. Пуснете си безплатния HDDlife 2.9.107, който освен проверка на логовете за възникнали проблеми,
предлага и постоянно наблюдение на състоянието на вашия диск. Рубриката има и още един малък подарък –
Folder Lab 1.0. Той няма красив интерфейс, но затова пък с една команда може да създаде цял набор от директории или файлове със зададени от вас начало и край на името.
Страхотни подаръци ви очакват и в рубриката Authoring, където на първо място бих поставил графичния редактор TwistedBrush 11.3. Той ще ви грабне със своето разнообразие от над 1500 имитации на естествени материали и четки, сред които въглен, блажна боя, бои на водна основа и много други. Компания му
прави KoolMoves 5.7 – специалист при флаш интерактивните анимации. За новата година, той е приготвил
цял куп готови обекти и шаблони за бърза разработка на стандартни приложения. Бърза и
лесна разработка обещава и SmartVBA 1.0.10, който притежава арсенал от инструменти и
готови модули за писане на VBA приложения. Още по-лесно пък е писането на уеб базирани
приложения за бази от данни, когато подръка са ви средствата на DBQwikSite Personal Edition
4.2.2. На него можете да разчитате за напълно автоматизирано генериране на страниците
за разглеждане, добавяне и търсене на записи на ASP и PHP сървърните езици. Новогодишен
подарък очаква и HTML разработчиците. С помощта на безплатния CSE HTML Validator Lite
8.01 вие не само ще се предпазите от глупави грешки и прекъснати връзки, но и ще можете да
разчитате на пълна съвместимост с най-различни Интернет браузъри. В рубриката е включен и малък безплатен текстов редактор nPad2 Source Viewer Editor 3.1.3.38, който позволява
организиране на работните файлове в проект, и един многофункционален аудиоредактор AV
Music Morpher Gold 3.0.44, който е пълен с най-различни ефекти и инструменти за миксиране
на песни.
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Рубриката Internet ви посреща с новия клиент за обмяна на
съобщения в IRC каналите – mIRC 6.21. Трябва да сте внимателни при използването на подобни клиенти за обмяна на съобщения, защото безплатно се разпространяват и приложения като
IM Sniffer 0.9.116, с които без никакви проблеми могат да бъдат
прихванати всички съобщения в мрежата на AIM, ICQ, MSN и
Yahoo, които излизат от локалния компютър. Затова пък проследяването на видеоконферентните разговори в тези мрежи е
почти невъзможно. Това е и предложението на новия ICUII 7.7.7.
Израснал от обикновен клиент за видеовръзка между два компютъра, сега ICUII предлага неограничен брой връзки при работа в локална мрежа и съвместима свързаност с клиентите за
онлайн обмяна на съобщения. В рубриката ще намерите и новата версия на мениджъра за сваляне на файлове
Internet Download Accelerator 5.1.2, който „владее“ едновременното теглене на части, възстановяване при прекъсване и позволява отложено стартиране на задачите. Тук ви очакват и няколко страхотни приложения за
работа с електронна поща. Безплатният DeskNow Lite 3.1.12 например е един многофункционален пощенски
сървър с интегриран уеб базиран достъп и сериозна антиспам защита. POP Peeper 3.0.1 е моят любим пощенски клиент за постоянно наблюдение и предупреждение за появата на нова поща. Той се характеризира с изключително малък размер и възможност за работа с различни профили. Освен POP3, IMAP и SMTP протоколите
с него могат да се проверяват и по-разпространените световни уеб базирани пощенски услуги като Hotmail,
MSN, Yahoo, Mail.com, Excite и други. Допълнителна сигурност за вашата кореспонденция ще получите, ако се
възползвате от услугите на безплатния Encrypted::Mail 2, който използва симетрично криптиране с възможност за използване на парола. MailList Controller Free 6.01 пък е особено полезен при масово разпращане на писма
с персонализирано съдържание. Програмата предлага и вградена машина за разпращане на писмата, така че
да сте абсолютно независими от пощенския сървър на вашия доставчик.
Не пропускайте чорапчето на рубрика System, защото там с нетърпение ви очаква новата актуализация
на SUN за работа с Java приложения Sun Java Runtime Environment 5.0 Update 10. Заедно с него е и моят любим
оптимизатор на Windows регистри Amust Registry Cleaner 3.50 с подобрена функция за разкриване на проблеми
и 64-битова поддръжка. На a-squared HiJackFree 2.1 пък често разчитам за безкомпромисното идентифициране и премахване на всякакви шпиони и рекламни досадници, които обичат да се крият дълбоко в системните
настройки. Разбира се, за целта винаги се консултирам в Интернет форуми или други помощни източници.
С безплатна проверка на оперативността на вашия сървър ще се сдобиете, когато си инсталирате новия
ServersCheck Monitoring 6.9. Въпреки рекламното каре на Google ads, което ще се опитва да ви разсейва, приложението заслужава внимание поради широкия спектър от услуги, които може да следи автоматично. Сред
тях са наблюдение на база от данни, получаване на SNMP съобщения, проверка за конкретно съдържание на
страница в Интернет и много други. Рубриката включва и още две безплатни предложения: GAG 4.7 за управление на зареждането на множество операционни системи и CHScanner 0.9.5 за сканиране на мрежови станции
и сървъри за евентуални пробиви в защитата им и подробно описание по събраната информация.

Януари 2007

5

СОФТУЕР

Microsoft
ОФИЦИАЛНА ПРЕМИЕРА НА
WINDOWS VISTA, 2007 OFFICE SYSTEM И EXCHANGE SERVER 2007
В последния ден на ноември, часове преди премиерата на продуктите в САЩ, г-н Теодор Милев,
управляващ директор на „Майкрософт България“,
обяви, че Windows Vista, 2007 Microsoft Office System
и Microsoft Exchange Server 2007 са вече достъпни
за бизнес потребителите в България. Новите продукти на Microsoft са базирани на концепция, която
има за цел да улесни хората при ежедневната им
работа и да разкрие пред тях още по-големи възможности за личен и групов успех, превръщайки информацията в потенциал за развитие и растеж.
„Това е исторически ден за Microsoft – заяви Т.
Милев. – Повече от десетилетие не сме обявявали
толкова много и толкова важни продукти заедно.
И това, че ги пускаме едновременно, не е случайно. Те са създадени заедно, ползват едни и същи
технологии и са направени по начин, който да ни
позволи да работим още по-добре и да бъдем още
по-продуктивни.“
Макар Windows Vista и 2007 Microsoft Office System
да могат да работят и поотделно, потребителите ще могат да работят максимално ефективно,
когато те се използват заедно. Двата продукта
са изцяло пренаписани по правилата на Trustworth
Computing за начина, по който се пише сигурен, управляем, модулен код. С новия си потребителски
интерфейс те създават комбинация, която позволява максимална производителност.
Естествен е въпросът какво отличава тези
продукти от предходните и защо от гледна точка
на Microsoft това е събитието на десетилетието.
За последен път продукти с единен интерфейс за
Windows и Office са пуснати през далечната 1995 г.,
когато Microsoft извърши прехода от Windows 3.1
към Windows 95 и даде тласък за развитието на
ИТ бранша, на което сме свидетели през изминалите десетина години. Сега с Windows Vista и 2007
Office System компанията отново прави качествен

Часове преди премиерата в САЩ г-н Теодор Милев представи трите нови продукта на Microsoft

Г-н Явор Пиперов събра погледите на журналистите с демонстрация на новите възможности и функции, които неимоверно улесняват и правят по-ефективна работата им

Г-н Милев дари от името на „Майкрософт България“ два
професионални телескопа на обсерваториите в Смолян и
Варна
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скок в развитието на потребителския интерфейс.
При проучване на Gartner на въпроса какво ново като функционалност искат да видят в следващата
версия на Microsoft Office, 80% от бизнес потребителите са посочили функции, които всъщност са
налични в текущата версия на продукта. Именно затрудненото управление на сложни продукти
като Microsoft Office по възприетия досега начин
(с падащи менюта), при който важни функции се
оказват скрити толкова надълбоко, че човек, докато стигне до тях, губи нишката откъде е тръгнал
и какво точно иска да направи, е една от причините Microsoft да вземе смелото решение да смени коренно интерфейса. В този смисъл голямата
промяна в новата версия на Microsoft Office е не
толкова в това какво може да се направи с включените в него продукти, а в начина, по който то-
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ва може да се направи. Залага се много повече на
интуитивното използване на софтуера и на контекстно обусловените менюта, които предлагат
на потребителя точно тези функции, които са му
нужни в момента. Паралелно, на потребителите
се предоставят несравнимо по-големи възможности за предварителен преглед на резултатите, които ще се получат при изпълнението на една или
друга команда. Целта е тези продукти да станат
по-достъпни за начинаещите потребители и за хората без специална подготовка, с тях да се работи по-лесно и по-бързо, да се създават документи
с по-добър външен вид.
Не по-малко значение от интуитивния и контекстно обусловен интерфейс имат за потребителите и вградените средства за търсене на
Windows Vista, които дават възможност за лесно
намиране и организиране на информацията и създават увереност в пълния контрол над компютъра. Установено е, че един потребител губи средно
15–30% от времето си в търсене на информация,
в това число и на документи, които самият той е
създал, като успява едва в 50% от случаите. Това
означава, че ние губим до 6 часа седмично, за да
намерим нещо, което вече съществува. Ето защо
в Windows Vista търсенето е навсякъде. Може да се
търси в имена на програми, папки и документи, в
съдържанието на тези документи, в това кой ги е
създал, в електронната поща и в съдържанието на
самата поща и къде ли още не. То е толкова всеобхватно, че на моменти елиминира необходимостта от ползване на познатите ни средства като
Windows Explorer.
Развивайки идеята за лесен достъп до информацията, Microsoft отива и по-далеч. Част от 2007
Office System е продуктът SharePoint Portal Server
2007, който позволява търсенето да се разшири
и да обхване цялата организация (т.нар. Enterprise
Content Management). Това, от една страна, се налага, защото въпреки господстващия мит за големите сървърни системи, на които се държат всички
данни на организацията, се оказва, че над 80% от
съществената информация е на компютрите на
нейните служители. От друга, с масовото използване на Интернет и с развитието на електронната търговия организациите са принудени да се
отворят не само към своите партньори, но и към
своите клиенти. Това разширява кръга от потребители, на които трябва да се осигури достъп до
една или друга част от информацията на организацията, и усложнява задачата на ИТ администраторите, които хем трябва да осигуряват необходимата прозрачност, хем да защитават фирмените тайни.
И тук идваме до поредното съществено подобрение в Windows Vista – сигурността. Създаването на новите версии на Windows и Office е
резултат от сътрудничеството между Microsoft
и потребителите от цял свят. За да събере оценките, бележките и предложенията им, компанията е провела над 10 млрд. тестови сесии, а от
сайта Ӝ са били свалени повече от 5 млн. копия на
техните бета версии. Положените усилия да се
направи от Windows Vista сигурна и надеждна операционна система са без прецедент в историята
на Microsoft.
Януари 2007

SSL312 ProSafe™ VPN Concentrator 25

Отдалечен достъп до
корпоративните ресурси.
Навсякъде!
По всяко време!

888лв с ДДС

• Отдалечен достъп без нужда от инсталиране на допълнителен
софтуерен клиент.
• Високо ниво на сигурност с криптиране на данните.
• Достъп до ресурсите през обикновен интернет браузър, като Internet
Explorer и Apple Safari.
• Работи отлично с вече съществуваща мрежова инфраструктура с
конфигурирана защита стена.
• Позволява Ви да работите дистанционно от всяко PC, навсякъде и по
всяко време.

www.netgear.com
Оторизиран вносител и дистрибутор на NETGEAR® за България
Аерогара София, Бизнес сграда Транспрес, ул. “Мими Балканска” 140,
Търсете NETGEAR® SSL312 ProSafe™ VPN Concentrator 25 в дилърската мрежа на Солитрон в цялата страна.
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За новостите в Windows Vista, 2007 Office System
и Exchange Server 2007 може да се пише много.
В нашето списание сме писали и ще продължим
да пишем за тях. Това, което сега само бегло ще
споменем, са работата в екип, включително възможността за създаване на виртуални екипи с
Groove, унифицираните комуникации на базата на
Exchange Server 2007, бързото установяване на
връзка не само към вътрешнофирмената мрежа и
Интернет, но и към мобилните устройства, които
вече са дефакто стандарт в нашия живот.
Ще завършим с резултатите от изпълнението
на трите основни ангажимента, които Microsoft
пое към своите партньори и клиенти през годините, през които работеше върху Windows Vista и
2007 Office System.
 Windows Vista и 2007 Office System ще се превърнат в катализатор за иновации и икономическо
развитие. Анонсът на новите продукти сам по
себе си е забележително събитие, но това е
само началото. Приложенията, които се създават на базата на новата графична система на
Windows Vista и на възможностите за търсене
на Vista и SharePoint Portal Server 2007, ще направят достъпа до информацията много по-лесен. Модулният принцип, на който е изградена
новата операционна система, ще позволи да се
създават версии, насочени към повишаване на
производителността на различни групи потребители. Ще се стимулират иновациите не само
в мобилните устройства и във всички видове
компютри (преносими, джобни, настолни, таблети), но и в устройствата за бита.
 Microsoft ще представи инструменти и услуги,
които ще направят софтуера максимално сигурен, стабилен и достъпен за крайните клиенти, бизнес потребителите и партньорите
(инициатива Trustworth Computing). Функционалността на новите продукти позволява на
ИТ мениджърите да отговорят на новите предизвикателства, поставени от законодателствата в различните страни на света. През
последните години излязоха толкова много
директиви на Европейската комисия и закони

в САЩ и други страни, който предписват как
се съхраняват данните на организацията, личните данни на нейните служители, партньори
и клиенти, поверителните (за организацията) данни, класифицираните данни от национално значение, че тези т.нар. изисквания за
прозрачна организация се превърнаха в много
по-сериозна задача за ИТ мениджърите, отколкото опазването на организацията чиста от
вируси, спам, червеи, несанкционирани пробиви
в сигурността и пр.
 С Windows Vista и 2007 Office System Microsoft ще
открие нова технологична ера и бизнес потенциал за партньори и клиенти. За партньорите
новите продукти и в частност възможностите на новия интерфейс, модулността на операционната система, новите Open XML файлови
формати на продуктите от 2007 Office System,
които позволяват истински Business Intelligence,
са дългоочакван момент.
„Влиянието на Windows Vista и 2007 Microsoft
Office System върху развитието на пазара ще доведе до увеличаване на приходите и растеж на
повече от 1 млн. ИТ фирми в целия свят, предлагащи хардуер, софтуер и ИТ услуги. За всяко евро
от свързания с Windows Vista доход на Microsoft за
2007 г. поддържаната от компанията екосистема
ще донесе допълнителни приходи от почти 14 евро
на партньорските Ӝ компании“, каза Т. Милев, позовавайки се на проведено от IDC проучване (виж
карето).
По време на представянето на новите продукти г-н Милев дари от името на „Майкрософт
България“ два професионални телескопа на обсерваториите в Смолян и Варна, чиито екипи са разработили проекти за успешно прилагане на информационните технологии в обучението. Двата проекта са сред 33-те отличени в първия „Национален
конкурс за учители по всички учебни предмети
от средното училище за създаване и/или успешно прилагане на нови технологии в обучението“,
проведен по-рано тази година под патронажа на
„Майкрософт България“ и Министерството на образованието.

WINDOWS VISTA И ИКОНОМИКАТА НА ЕВРОПА
Появата на пазара на Windows Vista, 2007 Office
System и Exchange Server 2007 не е събитие само за
Microsoft, а за цялата индустрия. Според изследване
на IDC, което се фокусира върху шестте най-големи
страни на Европейския съюз (Германия, Великобритания, Франция, Дания, Полша и Испания), части от
което цитирахме в Computer 11/2006), по време на
първата година от предлагането на Windows Vista:
 Тя ще бъде инсталирана на повече от 100 млн.
компютъра в целия свят, 30 млн. от които са в зоната на проучването.
 В шестте страни, в които се извършва проучването, свързаната с Windows Vista заетост ще надхвърли повече от 20% от заетостта в ИТ сектора.
Очаква се през 2007 г.:
 За всяко евро от свързания с Windows Vista доход
на Microsoft в шестте проучвани страни поддър-
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жаната от компанията екосистема да донесе допълнителни приходи от почти 14 евро за нейните
партньори, а тази екосистема да продаде свързани с Windows Vista продукти и услуги за над 32
млрд. евро.
Около 150 000 ИТ фирми в района на шестте
страни, които произвеждат, продават или разпространяват изпълнявани под Windows Vista услуги, да наемат над 400 000 служители, а заетостта
във фирмите потребители на ИТ да нарасне с още
650 000 работни места. Въпреки че изследването е
съсредоточено само в шест страни, те допринасят
за повече от 65% от разходите за ИТ в икономическата зона на Европейския съюз (дефинирана
като ЕС плюс Хърватска, Норвегия и Швейцария.
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NVIDIA GeForce 8800 GTX/GTS
ВЪРХОВИ ТЕХНОЛОГИИ, ВЪРХОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И... ВЪРХОВА ЦЕНА

Едва ли сред нас, почитателите на мощния хардуер, има някой, който да не признае, че едно от
най-неприятните усещания е това, което изпитва
човек, закупил последния писък на компютърната
мода под формата на графичен ускорител или процесор, когато види безнадеждно остаряла новата
си придобивка само месец по-късно. Предполагам,
че вече сте се натъкнали някъде в Интернет или
в специализираната преса на някоя от новите графични карти от най-висок клас – GeForce 8800 GTX
или GeForce 8800 GTS, изградени на базата на графичен процесор на NVIDIA с ядро G80.
Новото графично ядро G80, на базата на което
са изградени тези графични карти, е първото, което поддържа DirectX10, правейки недвусмислена
заявка за лидерство в гейминга под Windows Vista.
Наближаването на датата (края на януари 2007 г.),
когато Microsoft ще пусне Windows Vista и на масовия пазар, разбуни духовете и логично силите на
производителите на графични карти са насочени
именно натам. Под въпрос все още е и използването на дългоочаквания Shader Model 4.0, който ще
направи своя дебют именно под DirectX10.
Откъдето и да се погледне обаче, цената на
картите с това ядро (GeForce 8800 GTX и GeForce
8800 GTS) е, меко казано, възпираща (в таблицата са показани световните, за българските да не
говорим, те са още по-високи). Добавете и това,
че наглед единствената „разумна“ причина да си
сложите такава карта под елхичката е да я ползвате с някоя игра, която „иска“ Windows Vista с
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DirectX10. А такива няма, да не говорим, че и Vista
все още няма да я има по Коледа. Да, ама не, както казваше един наш политически коментатор.
Оказва се, че производителността на новите видеоадаптери на NVIDIA е толкова висока, че бият
дори доминиращите на пазара SLI и Crossfire решения, за които са необходими не един, а два ускорителя GeForce 7900 GTX, респективно Radeon
X1950 XTX.
Не ми се мисли какво ще стане, ако две GeForce
8800 GTX карти се свържат в SLI система. Впрочем на пазара (не на нашия обаче) вече се предлагат и такива системи, при това базирани на
четириядрения процесор Intel Core 2 Extreme Quadcore Processor QX6700. Що се отнася до цената –
по-добре не питайте!

Външният вид

Що се отнася до самият ускорител, той е толкова голям, че до него най-близкият по произвоЦена (приблизителна)
Архитектура
Брой транзистори
Честота на ядрото
Поточни процесори
Shader скорост
Памет
Скорост на паметта
Интерфейс на паметта

GeForce 8800 GTX GeForce 8800 GTS
600 USD
450 USD
90 nm
681 млн.
575 MHz
500 MHz
128
96
1,35 GHz
1,20 GHz
768 Мбайта
640 Мбайта
900 MHz (1,8 GHz) 800 MHz (1,6 GHz)
384-битов
320-битов
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NVIDIA 8800 GTX

NVIDIA 8800 GTS

дителност съперник Radeon X1950XTX изглежда
малък! Заема два слота – дизайн, който се наложи
напоследък заради нуждите от солидно охлаждане, респективно големи вентилатори, алуминиеви
и медни радиатори и за капак, кожух около целия
охлаждащ блок. Ядрото (G80) е изработено по 90нанометрова технология и е процесорът с най-големи размери, използван някога за графична карта
от непрофесионален клас. Това според мен, а не конюнктурата на пазара е и основната причина за
високата цена.
Интересен е допълнителният чип, разположен
в близост до двата изхода за монитори. Той, по
официални данни, е предназначен специално за
управлението на HD монитори. Отделянето на
управлението на дисплея от същинския графичен процесор навява на мисълта, че може би ще
последват и решения с две или повече графични
ядра!
Не на последно място, трябва да се отбележи
и наличието на не един, а на цели два SLI съединителя. Това все още не се коментира официално,
но може да се предположи, че целта е свързването на повече от две видеокарти. Третата карта
например би могла да се използва като ускорител
за физиката в програмите, които активно симулират реални физически влияния като падане на
предмети, отскачане, поведение на тела и течности и пр.
Вместо заключение не би било зле да споменем
и наличието на два съединителя за захранване.

Януари 2007

Въпреки че e много трудно да се надхвърли разчетената консумация при една правилно конфигурирана система, от NVIDIA явно са решили да бъдат
предпазливи и са добавили втори съединител, от
който определено ще има нужда както при форсиране например, така и там, където е необходима
безкомпромисна стабилност.

Тестовете

Всичко казано дотук навежда на мисълта, че
новият продукт на NVIDIA е едно много, много сериозно решение за запалените геймъри и почитатели на свръхпроизводителни системи. Както споменахме в началото, без наличието на DirectX 10 и
Windows Vista не можем да дадем точна оценка на
тази карта, но със сигурност можем да видим как
се представя тя с настоящото поколение игри и
платформи.
Преди да пристъпим към резултати от публикувани тестове, трябва да погледнем към нещата, които правят тази карта уникална и революционна. С новият си чип NVIDIA стана първият
производител на графични ядра, който използва
обединен конвейер. Без да навлизаме прекалено
в технически подробности, ще се опитаме да
обясним защо тази технология е революционна.
Когато на една видеокарта Ӝ бъде поставена задачата да изобрази сцена от компютърна игра
например, тя разделя картината и действието
на съставните им части в процеса на рендиране
и анимиране: Vertex (ъгли и ръбове); Physics (физическото поведение на предмети); Transform &
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Lighting (трансформации и осветление); и Flat,
Texture и в крайна сметка Pixel Shader (функциите, определящи повърхността на даден тримерен предмет като отражения, прозрачност и
т.н.). Целта в последните поколения компютърни
игри е всеки пиксел на екрана да има свои собствени стойности по този показател, което ще
предаде на изображението реализъм). Когато играем някоя тримерна игра, видеокартата трябва
да раздели всяко от тези действия и да го насочи
към конвейера, който ще го обработи. Проблемите започват, когато се редуват изображения с
много сложна геометрия, които обаче са бедни
откъм пиксели. Тогава Vertex конвейерът ще бъде
напълно затрупан от работа, докато пикселният
конвейер ще си почива. В следващия момент изображението се сменя и пикселният конвейер е този, който се задъхва, докато Vertex конвейерът не
върши нищо. Това е огромен проблем за дизайнерите, който задържаше развитието на тримерните игри в последно време. Решението, което
NVIDIA предлага с G80, е да се обединят пискелните и геометричните конвейери в едно цяло. По
този начин, когато изображението на екрана не
изисква сложно геометрично рендиране, общият
конвейер се заема изцяло с пикселно рендиране,
давайки възможно най-голям брой кадри в секунда. Когато геометрията е сложна, а пикселното
рендиране не изисква изчислителна мощ, общият
конвейер обръща внимание на по-належащата задача. По този начин създателите на игри могат
да творят, без да се притесняват, че ще „затлачат“ графичния процесор, прибягвайки към едно
или друго графично решение.
Естествено, не можем да не обърнем внимание и на качеството на изображението. И по този
показател 8800 GTS/GTX може да бъде доближено само от R580 ядрото на ATI, но дори и то не
може да се справи с операциите по филтриране
(Anti-aliasing Trilinear Filtering) на нивото на новото предложение на NVIDIA. Погледнато в най-общ
план, новият продукт на NVIDIA е далеч пред конкурентите си и при качеството на изображението, и при скоростта на обработка. Това показват
и сравнителните тестове с достъпната програма 3D Mark.
Сред допълнителните достойнства на GeForce
8800 GTX/GTS e технологията PureView на NVIDIA,
но този път тя е включена в системата за поддръжка на High-Definition видео, където ще даде
възможност да се насладим в пълната прелест на
всяко заглавие в HD DVD формат (тази технология не поддържа DivX и други неофициални декодери).
В заключение ще кажем, че с GeForce 8800 GTX/
GTS NVIDIA определено прави изключително силна
заявка за най-високия сегмент от пазара на видеокарти. Не би било сериозно да твърдим, че ATI
са сразени, тъй като от години сме свидетели на
непрекъсната смяна на лидерството между тях.
Можем само да изчакаме отговора на ATI, като не
забравяме, че те са създателите на технологията „общ конвейер“ с графичния процесор Xenos,
който е в основата на Xbox360.
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Canon
ФАМИЛИЯТА I-SENSYS
В края на лятото Canon обяви едновременно 22 нови модела
принтери и многофункционални устройства, с които заля пазара
през най-благодатния от търговска гледна точка период на годината. В миналия брой представихме решенията за цветен мастиленоструен печат – принтери и
многофункционални устройства.
Сега ще спрем вниманието ви на
новите модели за лазерен печат,
които оформят и едно съвсем ново
семейство, наречено i-SENSYS –
устройства, създадени специално
за нуждите на малки и средни по
големина офиси и отговарящи в
най-голяма степен на изискванията за компактност, лесно управление и обслужване и опазване на
околната среда. Всичко това прави
работата с тях производителна,

а работната среда здравословна.
Новите машини се отличават с
добра скорост и високо качество
на печата, имат интегриран механизъм за двустранен печат, както
и стандартно вградена възможност за работа в мрежа. В тях са
внедрени най-новите разработки
на Canon за постигане на високо
качество и производителност, а
самите принтери се отличават с
ниско ниво на шум по време на работа и значително снижени разходи на електроенергия.
При устройствата от фамилията i-SENSYS е избегнато характерното за другите лазерни
принтери продължително изчакване, необходимо за подгряване на
масивния метален валяк, който
фиксира изображението върху листа хартия. Освен че е досадно и

че намалява производителността,
това изчакване е съпроводено и с
немалък разход на електрическа
енергия. В i-SENSYS принтерите
се използва нова система (наречена Оn-Demand) за фиксиране на
изображението, при която първият лист се отпечатва само 9 s
след включването им. Когато машината се намира в режим на изчакване (Standby), печатът започва практически веднага. Освен че
значително се намалява времето
за изчакване, методът Оn-Demand
води и до намаляване с около 75%
на общия разход на електроенергия в сравнение с машините, които ползват технологията за фиксиране чрез допир на листа върху
нагрят метален валяк.
Специално за on-Demand метода на фиксиране на изображение-

Монохромен лазерен принтер
i- SENSYS LBP 3360

Цветен лазерен принтер
i- SENSYS LBP 5300

Многофункционално устройство
i- SENSYS MF4150

14

Януари 2007

ЛАЗЕРЕН ПЕЧАТ

то е разработен и новият тонер
EF (Energy-saving Fine Toner), който подобрява и качеството на
печат.
Новост при машините от фамилията i-SENSYS е и системата
за наелектризиране на фоточувствителната повърхност на печатащия барабан. Досега това се извършваше от разстояние чрез разположени над цилиндъра коронарни
проводници с високо напрежение.
Вместо проводници новата технология на Canon използва метален валяк. В резултат на това при
работа на принтера не се отделя
озон, който дразни лигавицата и
уврежда здравето. Отпада и необходимостта от озонов филтър, което пък способства за намаляване
размерите на принтера.
Новите модели работят с комбинирана печатаща касета, която
Canon развива успешно повече от
20 години. Освен тонера в нея са
поместени печатащият барабан
и останалите бързо износващи се
елементи, което улеснява и опростява техническото обслужване.
Най-същественото предимство на
това решение е, че със смяна на
касетата се подменят и по-бързо
износващи се елементи, от които
зависи качеството на печата. Така се поддържа непроменено високо равнище на качеството на печат. Касетите се рециклират изцяло, поради което не замърсяват
околната среда.
Високата скорост на печат от
21 стр./min се дължи и на техно-

Януари 2007

логията SCOA (Smart Compression
Architecture), при която преди изпращането им към принтера данните се компресират. Принос за
високото качество на печат има и
технологията AIR (Automatic Image
Refinement), която автоматично
изглажда контурите на отпечатваните знаци и графични елементи, без това да води до снижаване
на скоростта.
Новото семейство включва монохромен принтер i-SENSYS LBP
3360, цветен принтер i-SENSYS
LBP 5300, както и три многофункционални устройства – i-SENSYS
MF4150/MF4140/MF4120.
Canon i-SENSYS LBP 3360 е монохромен лазерен принтер със скорост на печат 21 стр./min и разделителна способност 600х600 dpi.
Чрез интерполация с прилагане на
технологията AIR се постига максимална разделителна способност
2400х600 dpi.
Цветният принтер i-SENSYS
LBP 5300 печата със същата скорост независимо дали става дума
за черно-бяло или цветно изображение. Има разделителна способност 600х600 dpi, която чрез интерполация и технологията AIR се
увеличава до 9600х600 dpi.
Стандартно всеки от принтерите има по една входна касета
с капацитет 250 листа. Чрез добавяне на допълнителни касети
общият капацитет на LBP 3360
може да се увеличи до 500 листа, а
на LBP 5300 – до 750 листа.
i-SENSYS LBP 3360 ползва две
различни тонер касети: 708 с капацитет 2500 страници при коефициент на покритие 5% и 708Н –
с капацитет 6000 страници при
същите условия.
Тонер касетите на цветния
принтер също са с капацитет около 6000 страници при коефициент
на покритие 5%.
И двата модела принтери имат
вграден интерфейс Ethernet 10
Base-T/100 Base-TX за работа в

мрежа. Благодарение на RemoteUser-Interface (RUI) управлението
им може да бъде извършвано дистанционно, включително и чрез
Интернет.
По отношение на печата характеристиките на трите многофункционални устройства от фамилия i-SENSYS почти не се отличават от тези на монохромния лазерен принтер i-SENSYS LBP 3360:
скорост 20 стр./min, стандартна
разделителна способност 600х600
dpi с възможност за повишаване
до 1200х600 dpi чрез интерполация. Базирани са на описаните вече нови технологии. Всички модели могат да печатат, сканират и
копират документи, а моделите
i-SENSYS MF4140/MF4150 имат и
факс. С най-пълни възможности е
i-SENSYS MF4150, който има и автоматично листоподаващо устройство към скенера с капацитет
35 листа.
Оптичната разделителна способност на сканиране е 600х1200
dpi (с интерполация до 9600х9600
dpi) при дълбочина на цвета 24 бита. Скоростта в режим на копиране е същата като при директен
печат от компютъра. Големината
на копието може да се променя в
границите 50–200%.
Моделите с факс апарат имат
Super-G3 модем, работещ със скорост 33,6 Кбита/s. Максималната
скорост на предаване е 3 s на
страница. Паметта побира до 256
страници с общ обем до 4 Мбайта. Технологията UHQ (Ultra High
Quality) способства за високото
графично качество на изпращаните документи.
В потвърждение на казаното
вече за компактността на новите машини от серията i-SENSYS
ще посочим, че размерите на многофункционалните устройства
са 390х432х297 mm (само моделът
MF4150 е с габарити 390х432х370
mm), а теглото на всяко от тях –
около 12 kg.
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OKI C8600
НАЙ-МАЛКИЯТ И НАЙ-ДОСТЪПЕН
ЦВЕТЕН ПРИНТЕР С ФОРМАТ А3 В ЕВРОПА

В началото на декември „Алфа Линк“, дистрибутор на OKI за
България, официално представи най-малкия и най-достъпен цветен принтер с формат А3 в Европа – OKI C8600. Новият модел на
японския производител OKI Printing Solutions е два пъти по-малък
от всички предлагани продукти в момента и се предлага на два
пъти по-ниска цена, без компромис в технологията и качеството
на печат.
Тенденцията през последните години при цветния печат е еднозначна – технологиите се развиват, качеството расте, цените падат. Постоянният спад в цените на устройствата „отпуши“ пазара и по данни на IDC за последните 2 години продажбите
на цветни принтери са се увеличили с 38%. Все още обаче много
малка част от този ръст се пада на устройствата с формат А3,
които оставаха сравнително скъпи. Според Гюла Бала, търговски
директор на OKI за Източна Европа, прогнозите на компанията
са, че с въвеждането на новия им продукт C8600 и след реакцията на останалите производители пазарът на А3 принтери през
2007 г. ще се увеличи с 12%. В същото време OKI, която според
прогнозите през 2006 г. е увеличила с 6% своя пазарен дял, очаква
през следващата година да постигне ръст от 10%.
В OKI са убедени, че С8600 ще промени представите за цветния печат в бизнес офиса. Качеството, функционалността и цената са предпоставки той да навлезе в офисите на малките и
средни компании и ще им позволи да използват цвета за комуникация, отпечатвайки документи с формати от А6 до А3 и банери
с дължина до 1200 mm. Предназначен за малки и средни работни
групи (1 до 10 потребители), моделът е с размери на стандартен
принтер А4 от висок клас и може да бъде поставен на всяко място в офиса, включително и на работното бюро. Технологията, на
която е базиран С8600, се нарича High Definition Color и представлява комбинация от 4 елемента:
 Патентованата LED технология на OKI.
 Еднопасовия печат с прав път на хартията, позволяващ приблизително една и съща скорост при отпечатване и на чернобели, и на цветни копия, както и използването на нестандартни медии с дебелина до 200 g/m2.
 Подобрения висококачествен High Definition тонер, който (в
комбинация с технологията ProQ2400 600х1200 dpi за модулация на интензитета на лъча) придава наситен цвят и лъскавина на изображението, намалява зърнистостта и осигурява
по-плавен преход между цветовите нюанси и позволява да се
отпечатат и най-фините детайли на обикновена офисна хартия.
OKI
 Софтуера за управление на C8600
принтера (виж по-долу).
Освен с високо качество и
ниска за класа си цена, OKI
C8600 се отличава и с добра
производителност:
 Процесор: 200 MHz.
 Памет: 128 Мбайта
 Скорост: 26/15 стр./min при
цветен печат с формат А4/
А3 и 32/17 стр./min при монохромен печат с формат
А4/А3.
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 Време за отпечатване на първата страница:

9,5 s при монохромен и 10 s при цветен печат.

 Максималното месечно натоварване – 75 000

стр.
C8600 се предлага на пазара в три версии: C8600n
(с мрежови възможности), C8600dn (двустранен печат и мрежа), C8600cdtn (двустранен печат, мрежа и допълнителна тава за хартия и шкаф). Първите два имат две входни касети за хартия: една
многофункционална (100 листа, 64–200 g/m2) и една
стандартна (300 листа, 64–120 g/m2), а C8600cdtn –
и трета с капацитет 530 листа (64–176 g/m2).
Програмният пакет, с който се доставя принтерът, включва няколко много полезни помощни
програми:
 Template Manager 2006 – улеснява работата в
офиса, като предлага набор от готови шаблони
за типични офис дейности, като отпечатване
на писма, етикети, визитки, банери, надписване

на пликове, подготовка на промоционални материали. Включеният редактор и интуитивният,
лесен за ползване интерфейс позволяват да
променяте съществуващите шаблони и да създавате нови, да ги споделяте с други потребители в офисната мрежа и пр.
 Photo Enhance – за настройка на цветовете на
отпечатваните изображения.
 PrintSuperVision – за мониторинг и управление
на всички бизнес принтери в локалната мрежа,
независимо от техния производител. Потребителският интерфейс на програмата ползва
стандартен уеб браузър.
 Print Control – клиентска програма за анализ на
използването на принтера от индивидуалните
потребители и/или работни групи и за изчисляване на свързаните с това разходи на база на
формата на страницата, вида на печата (монохромен или цветен, едностранен или двустранен), типа на използваната медия и времето
за изпълнение на заявката за печат. Работи самостоятелно, но може да се използва и в комбинация с Print Control Server – сървърна програма
за управление на достъпа до и използването на
принтера, съгласно настройките, направени от
мрежовия администратор, и Print Control Report
Tool – набор от макроси за Microsoft Excel, които
дават възможност на ИТ мениджърите да анализират логовете в Print Contol Server.
Неотдавна OKI предложи още един интересен
модел – C5600, който е на цена на монохромен
принтер, но може да бъде използван алтернативно
и като черно-бял, и като цветен принтер в зависимост от нуждите на потребителя.

Logitech diNovo Edge
УЛТРАТЪНКА КЛАВИАТУРА С ИЗТЪНЧЕН ДИЗАЙН И НАЙ-МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
МАРТИН ДИМИТРОВ
Новата клавиатура на Logitech грабва не само с
опростените си и изчистени форми – изключително тънко и елегантно полупрозрачно черно тяло,
бляскава алуминиева подложка за ръце, минимален
брой клавиши и интегрирани динамични иконки, които са невидими, докато не бъдат активирани, но
и с не по-малко впечатляващите си характеристики, които са в унисон със страхотния дизайн.
diNovo Edge съчетава редица нови технологии като: TouchDisc (чувствителен на докосване скролинг диск), PerfectStroke (уникалната система за
равномерно разпределение на натиска върху клавишите), Bluetooth (за безжична връзка с компютъра).
Захранва се от литиево-йонна акумулаторна батерия с капацитет 950 mA, която гарантира безпроблемното Ӝ ползване в продължение на около два
месеца само с едно пълно двучасово зареждане.

Минимализъм и дизайн

Първата генерация клавиатури от серията
diNovo, които бяха представени през 2003 г., бе
отговорът на Logitech на нуждата от устройства
Януари 2007

Фиг. 1. diNovo Edge в положение на зареждане върху елегантната и стилна поставка
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Фиг. 2

Фиг. 2b. Удобните клавиши
за т.нар. Zoom функция

Фиг. 2a. Екстрата на всеки преносим компютър – чувствителната на докосване повърхност, вече е достъпна и за конвенционалните персонални машини

с минимален размер, които да допълват ултрамодерните тънки плоски монитори. Новата клавиатура diNovo Edge доразвива тази тенденция. Тя е
с намалени размери, по-малък брой клавиши, интегрирани компоненти, ползващи чувствителна на допир технология, и приятна мека светлина с оранжев отенък, която като че ли извира от нейната
вътрешност. При активиране на допълнителните
функции полупрозрачното Ӝ тяло позволява да се
видят вградените светещи иконки, показващи
вторичното предназначение на F клавишите: за
управление на интерактивните програми, за стартиране на приложения и пр.
Клавиатурата се предлага в комплект със стилна поставка, която служи не само за презареждане.
Поставена върху нея, diNovo Edge застава вертикално и излагайки на показ утратънкия си профил,
освобождава ценно пространство на работното
място (фиг. 1).

Навигация без граници

diNovo Edge е уникално периферно устройство
за навигация. Наред с допълнителните функции
на F клавишите и специалния бутон за стартиране на почти всички версии на Windows, включително и Windows Vista, продуктът предлага и
единствения по рода си чувствителен на докосване диск, достъпен за персоналните компютри –
TouchDisc (фиг. 2a). Това не съвсем стандартно
решение позволява на потребителите да прелистват документи и да разглеждат разнообразни
графични файлове, без въобще да прибягват до
мишката. Движението на пръста по периметъра
(външната част) на TouchDisc позволява с лекота
да се преглеждат дори и обемни файлове, състоящи се от стотици страници! Ако обаче движението е нагоре–надолу или напряко през диска (както
е при преносимите компютри), се контролира показалеца. Не е пропуснат и клавишът за избиране
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(Click), който заедно с TouchDisc е алтернатива на
конвенционалната мишка.
Малко над TouchDisc се намира и вторият чувствителен на допир елемент в diNovo Edge – слайдерът за звук, чрез който се настройва силата
му.
Всичко това не изчерпва иновативните хрумвания, залегнали в направата на ултратънката клавиатура. В лявата Ӝ част са разположени три клавиша за промяна на изгледа на изображението –
за увеличаване, намаляване и за възстановяване
на реалните размери (фиг. 2b).

Удоволствието да пишеш

Каквито и да са екстрите, основната функция
на клавиатурата е въвеждането на текст. И в това отношение Logitech не са правили компромиси.
Всяко натискане на клавиш при diNovo Edge е плавно и стабилно благодарение на новата иновативна
система за равномерно натоварване PerfectStroke.
Тя се основава на прецизни микропревключвателни
механизми, които разпределят равномерно напрежението върху бутона, така че където и да го натиснете – в центъра или ръба му, той винаги ще
сработи.

Без кабел

Като използва технологията за безжична връзка Bluetooth (версия 2.0, клас II), diNovo Edge може
да се свърже с всеки компютър на разстояние до
10 m, без въобще да се ползват каквито и да е кабели. Това става посредством включения в комплекта USB-към-Bluetooth адаптер. Необходимо е
той да бъде включен в някой от свободните USB
портове на компютъра и връзката се осъществява автоматично. Ако пък компютърът разполага с
вграден Bluetooth приемо-предавател, достатъчно
е да настроите съответния софтуер за работа с
периферията diNovo Edge.
Януари 2007
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Prestigio
НА ПАЗАРА НА МРЕЖОВИ ПРОДУКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ
Prestigio Technologies започна да предлага мрежови продукти за съхранение на данни (Network
Storage), предназначени както за масовите, така
и за корпоративни потребители. Двата нови продукта, които дават начало на тази линия, вече са
налични в магазините на партньорите на Prestigio
в страните от Централна и Източна Европа,
Близкия изток и Африка.
От компанията съобщиха, че по отношение
на мрежови устройства за съхранение, тя ще
се фокусира върху Network Attached Storage (NAS)
решенията. Тези решения комбинират продукти, осигуряващи многопотребителски достъп до
данните през локални мрежи и позволяващи на
потребителите да споделят големи обеми данни
между различни устройства в цифровия дом или
офис среди с високо ниво на сигурност.
Многокомпонентната система за защита на
данните, включваща архивиране и възстановяване на данните и операционната система, позволява напълно да се разчита на NAS сториджа
за съхранение на голям брой важни файлове на
едно място. За още по-широка функционалност,
предлаганите NAS решения поддържат гъвкави
конфигурации: RAID 0, 1, 5, 5+Spare, 10 и JBOD.
По този начин потребителите могат да комбинират дискови устройства с капацитет до 500
Гбайта и да достигнат 2 Тбайта общ капацитет
за съхранение.
NAS продуктите на Prestigio поддържат протоколите TCP/IP, HTTP и дори FTP. Това осигурява
няколко алтернативни начина за мрежово свързване (включително и през Интернет). Всички типове връзки поддържат високоскоростен трансPrestigio NAS-540
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Prestigio NET Drive

фер на данни. За по-лесен контрол програмите
за управление на NAS устройствата поддържат
няколко езика и имат дружелюбен потребителски интерфейс. Те са съвместими с всички широко
използвани операционни системи като Windows,
Linux и Unix.
Първият продукт от линията Prestigio NAS е
NET Drive – елегантно и компактно устройство
за персонално съхранение на до 500 Гбайта данни, осигуряващо автономни възможности на FTP
сървър, мениджмънт през уеб браузър, мултипротоколна поддръжка за TCP/IP, HTTP и FTP, както и
поддръжка на DHCP/фиксиран IP адрес и USB 2.0
високоскоростен интерфейс за максимално бърз
трансфер на данни.
От по-висок клас е следващото устройство на
Prestigio за съхранение на данни – Prestigio NAS-540,
което побира четири 3,5-инчови Serial ATA твърди
диска, предлага до 2 Тбайта капацитет за съхранение и е в състояние да посрещне всички нужди
на дома и офиса. Поддържа конфигурациите: RAID
0, 1, 5, 5+Spare, 10 и JBOD и осигурява пълна поддръжка на протокола TCP/IP, както и на мрежовите файлови протоколи CIFS/NFS, HTTP и FTP.
„Новите продукти на Prestigio се позиционират
отлично на пазара, предвид комбинацията от възможности и гъвкавост и атрактивната им цена.
NET Drive е продукт, който ще бъде от полза на
малкия и домашен бизнес и със сигурност ще привлече вниманието на компютърните професионалисти. Със своята висока производителност и
капацитет Prestigio NAS-540 е достъпно решение
за по-големите мрежи, които се нуждаят от сигурно и функционално решение за архивиране и
споделяне на информация, при това с възможности за бъдещо разширение“, коментира Георги Богачев – мениджър решения от висок клас в АСБИС
България.
Цените на Prestigio NET Drive започват от 180
USD без ДДС, а на Prestigio NAS-540 – от 940 USD
без ДДС. Гаранционният срок на мрежовите продукти за съхранение на Prestigio е 2 години.
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Samsung WriteMaster SE-S184M
ВЪНШНА DVD ЗАПИСВАЧКА С 18-КРАТНА СКОРОСТ И ТЕХНОЛОГИЯ LIGHTSCRIBE
Месец преди да настъпи коледната еуфория по търсене на
подаръци „К енд К Електроникс“
пусна в магазинната си мрежа
„Техномаркет“ най-новото записващо устройство на Samsung –
WriteMaster SE-S184M. Записвачката е външна и заедно със захранващия блок е поместена в
елегантна черна кутия. С компютъра се свързва посредством
USB 2.0 порт. Може да работи в
легнало положение или за пестене на място се поставя изправена на стойка.
Този вид устройства са незаменими, когато се налага мобилност и свързване към различни
компютри и особено за работа с
преносими компютри, които или
изобщо нямат вградена записвачка, или тя не е от този клас.
SE-S184M е сред все още малкото модели, които поддържат
технологията LightScribe за директен запис на изображение
върху лицевата страна на диска.
За целта се използват специални
дискове (CD или DVD), върху чиято лицева повърхност е нанесено
светлочувствително покритие
с бежов цвят. Изображението,
което се „прогаря“ с лазерния лъч
на записвачката, е монохромно,
растерно и е изградено от много фини точки. Тази технология
е много удобна, защото позволява дисковете вместо на ръка, да
се надписват значително по-прегледно. Нещо повече, когато е необходимо, лицевата повърхност
на диска може дори да се украси с
подходяща снимка или друго графично изображение, съчетано с
текст. Правим тази уговорка,
защото за разлика от скоростта
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на запис на дисковете –
показател, по който новото записващо устройство на Samsung
се нарежда в групата на шампионите, записът на изображението е доста продължителен процес, който зависи от неговата
сложност и големина. Така например за изписване само на заглавие на диска са необходими от 2
до 4 min, докато за „изографисване“ на цялата повърхност „отиват“ между 20 и 36 min.
Записвачката поддържа всички дискови формати на запис,
презапис и четене на CD и DVD
дискове. В частност, тя записва DVD+R и DVD-R дискове със
скорост 18х (24 300 Кбита/s),
а DVD+R DL и DVD-R DL – със
скорост 8х (10 800 Кбита/s).
Скоростта на презапис върху
DWD+RW дискове e 8x (10 800
Кбита/s), а върху DWD-RW – 6х
(8100 Кбита/s).
Времето на достъп до записаната на диска информация също
е много добро – за CD-ROM дискове то е 110 ms, а за DVD-ROM
дискове – 130 ms. Големината на
буфера за данни е 2 Мбайта.
SE-S184M поддържа ред специални функции и технологии,
обединени под общото наименование Writemaster.
 Speed Adjustment Technology –
„интелигентна“ технология
за избор на оптимална скорост според типа, качеството и особеностите (например
изместен център на тежестта) на всеки диск. Това позволява почти безпогрешно четене на „проблемни“ носители, нещо в което лично се уверихме, защото, докато тествахме устройството, успяхме да възстановим десетина
DVD диска с ценна информация, неблагоразумно записани

през 2004 г. на дискове
от „евтинджийска“ марка.
 Double O.P.C. Technology – повишава надеждността на записа върху DVD+R дискове
благодарение на двойно калибриране на мощността на лазерния лъч: по вътрешната
и по периферната страна на
диска (където вибрациите са
най-високи).
 Tilt
Actuator Compensation
Technology – подобрява качеството на записа върху носители с деформирана повърхност, като автоматично променя наклона на фокусиращата лъча леща, така че той да
пада върху повърхността винаги под оптималния за запис
ъгъл 90о.
 Magic Speed – позволява избор
на режим на работа с максимална скорост или минимален
шум.
 Buffer Under Run Free Technology
– предотвратява повреждане
на записа поради изчерпване
на данните от буфера и позволява поддържане на максимална скорост на записа за
даден диск.
 Weight Balancing System – осигурява минимално ниво на вибрациите и шума при работа
на ниска скорост – например
при гравиране върху лицевата
страна на диска.
 Firmware Live Update – автоматично обновяване на управляващия устройството софтуер чрез Интернет.
Записващото устройство се
доставя с пакета Nero Express
6.6, който съдържа и програмата за запис на изображение
LightScribe 1.4.
Цената на Samsung WriteMaster
SE-S184M e 119 лв. с ДДС.
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КОМУНИКАЦИИ

Linksys WRT54G3G
UMTS МАРШРУТИЗАТОР ОТ LINKSYS
В миналия брой на списанието ви представихме
едно твърде любопитно устройство на Linksys –
маршрутизатора WRT54GL, много гъвкаво и както
се оказа, твърде полезно решение за поделяне на
Интернет връзка. Особено като имаме предвид начина на работа на твърде голяма част от родните
доставчици на Интернет...
Но това е друг въпрос. Сега предстоят коледните празници и съвсем логично решихме да ви запознаем с нещо по-екстравагантно и нетрадиционно.
Нещо, което гарантирано ще попадне в списъка ви
с идеи за коледен подарък. Става въпрос отново за
маршрутизатор и отново за продукт на Linksys.
Преди да ни обвините в пристрастие, трябва да
отбележим, че към момента на писането на тази статия въпросният модел беше единственият
на пазара в България с функционалността, която
търсехме, така че избор нямаше.
И така, моделът този път е наречен WRT54G3G,
което, естествено, ще подсети много от читателите за какво става въпрос.
Днес повечето от нас са дотолкова обвързани
с Интернет услугите, че все повече искат да разполагат с тях не само у дома си, на работното си
място или в обхвата на някоя точка за обществен
достъп (Hot Spot). Те искат свързаност без значение къде се намират в момента и колко далеч е найблизкият Интернет доставчик. И, естествено, искат връзка с приемлива скорост от сорта на тази,
с която са свикнали да разполагат.
Представете си, че сте именно такъв потребител и се намирате далеч от всякакви комутатори, безжични входни точки, далеч от всеки
вариант за връзка в дадения момент. И точно тогава се сещате, че трябва да изпратите важен
e-mail, да платите някоя сметка или да погледнете какво се случва в офиса или къщата ви през някоя IP камера. Какво ви остава като опции? Първо,
но май само на теория, сателитна връзка. Вярно,
възможно е, но доколко е лесно и практично, ще
прецените сами.
Вторият вариант е да погледнете дали мобилният ви телефон има покритие. Ако е така,
новините са добри. Ако сте обърнали внимание,
напоследък рекламните кампании на мобилните
оператори в България в частта си за 3G услугите
стават все по-агресивни и това не е случайно. И
трите оператора в една или друга степен имат
готовност да предоставят Интернет услуги през
мрежите си, което нас може само да ни радва.
Да се спрем накратко на 3G услугите и технологиите, които стоят зад тях, за да видим
какво печелим от тях. Всеки, който желае, може
да намери предостатъчно материали за 3G в Интернет, затова тук ще опишем само най-общите
понятия, които ни засягат като мобилни потребители. На първо място, 3G (third-generation) е
съвкупност от технологии. Услугите, които тези технологии предоставят, прави възможно едновременното ползване на гласови услуги (тра-
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диционната GSM телефония) и на Интернет услугите, с които сме свикнали (електронна поща,
незабавни съобщения, VoIP, мултимедийни приложения). И всичко това през една и съща мрежа
на мобилния оператор. Очевидното предимство
е, че потребителят получава Интернет достъп
навсякъде, където има покритие от съответния
оператор. Съществен недостатък е, че гореспоменатите услуги изискват подмяна на 2G оборудването, с което телекомите работят в момента,
а това става бавно.
А ето и малко понятия, за да завършим с теорията:
 HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) – 3G
технология, протокол за мобилна телефония,
позволяващ скорости на трансфер от 1,8 или
3,6 Mбита/s. В бъдеще се планират и скорости
от порядъка на 14,4 Mбита/s и дори по-високи.
Към момента това е най-бързият вариант за
ползване на 3G услуги.
 UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System) – друга 3G технология, предшественик
на HSDPA. На теория позволява скорости до
11 Mбита/s, но в текущите имплементации
максимумът е едва 384 Kбита/s
 EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) –
определя се като технология от поколение
2.75G с теоретичен максимум от 473,6 Kбита/s.
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Реално постижимата скорост на практика е в
рамките на 236 Kбита/s.
 GPRS (General Packet Radio Service) – попада в
класа на 2.5G технологиите. На теория поддържа 171 Kбита/s, но реалните резултати варират в рамките на 60–80 Kбита/s.
Връщайки се отново в българската действителност, със задоволство можем да отбележим, че
операторите ни предлагат 3G услуги, т.е. UMTS/
HSDPA, но само „М-Тел“ предлага HSDPA със скорост
3,6 Мбита/s. Компанията е и единствената, която
предлага EDGE в България. Както се досещате обаче, 3G покритието все още е доста ограничено и в
по-голямата част от страната ще трябва да се задоволите с GPRS услуга. Разочароващо, но все пак
това е решение, макар и не най-бързото. Справка за
3G покритието и цените на услугите можете да
потърсите на уеб сайтовете на операторите.
И така, услугата е налице. Сега да видим как
може да се използва. Единият вариант е да ползвате вашия ноутбук заедно със специалните PC Card
адаптери (или по-рядко USB устройства). Въпросните адаптери представляват карта, която се
побира в PCMCIA слота. В самата карта има миниатюрен сокет за SIM картата, която операторът
ви предоставя с активирана съответната услуга.
Остава да инсталирате съответния софтуер и да
се свържете с мрежата на оператора.
А пък щом веднъж имате връзка, то тя, разбира се, може да бъде поделена и за да го направите,
се нуждаете от маршрутизатор. Разбира се, спорен е въпросът дали един единичен потребител се
нуждае от маршрутизатор, за да ползва 3G връзка.
Особено като се има предвид цената на услугите.
Ако обаче връзка е необходима по едно и също време
за повече от един потребител (например работна
група, където цената не е основният фактор), използването на маршрутизатор може да се окаже
изключително елегантно, полезно и защитено решение, при това светкавично приложимо.
Тук може да има много мнения за и против, но
така или иначе, устройството е налице, услугите
също. Така че е редно да се тества как работи.
На пръв поглед устройството не се отличава
кой знае колко от останалите безжични маршрутизатори от серията WRT54xx на Linksys. Не за пръв
път обаче сме длъжни да признаем, че това е един
от продуктите, които максимално улесняват живота на потребителя. Като един от лидерите на
SOHO пазара в САЩ, Linksys отлично знае че не може да си позволи „да спестява“ удобствата за потребителя. Това си личи още от опаковката на продукта – елегантно оформена, грижливо изработена
и с илюстрации на основната функционалност. Отваряйки кутията, ще бъдете посрещнати от красив син плик от твърд картон, в който ще намерите резюме на най-важните неща (на няколко езика),
които трябва да знаете, преди да започнете. Освен
него – декларация за съответствие съгласно европейската директива EU 1999/5/EC, каквато, между
другото, се изисква и в България за устройствата, работещи в обхвата 2,4 GHz, както и списък с
най-често задаваните въпроси, малка брошурка с
международните телефони за поддръжка на Linksys
за отделните страни и CD-ROM диск с подробно
потребителско ръководство (около 150 страници)
и софтуер. При това въпросните документи не са
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набързо отпечатани и размножени на обикновен
копир, както доста често се случва да виждаме, а
са добре оформени и разпечатани на качествена
гланцова хартия. Естествено, повечето от нас, като печени в тези работи, въобще няма да обърнат
внимание на тези на пръв поглед дребни неща, но е
приятно да се види продукт, който си личи, че е направен с вкус и с грижа за потребителя. Това винаги
има значение и затова не причисляваме документите в плика към хартиения спам.
Дотук с хартиите. В пакета намираме още и
два Ethernet кабела (жълт и син) с кримпнати RJ-45
накрайници (честно казано, на повече от един не
сме се и надявали), пластмасова стойка за поставяне на маршрутизатора във вертикално положение, антена с SMA накрайник за вградения Access
Point и доста масивен и обемист захранващ адаптер, който моментално „изяде“ цели две гнезда на
вечно късия ни разклонител.
След като разхвърляхме порядъчно всичко това
по масата, се добрахме до самия маршрутизатор.
Той беше поставен обърнат с долната си част нагоре. Което ни даде възможност да видим веднага
MAC адреса на Internet порта и серийния номер. Освен това има прикрепени 4 гумирани крачета, за да
не се драска корпусът, както и отвори за монтаж
на устройството на стена. Една от 4-те странични стени е отделена за стандартните входове, които има всеки модерен безжичен маршрутизатор:
SMA конектор за антената, оцветен в синьо Интернет порт, 4 броя 10/100 Mбита/s порта на комутатора, оцветени в жълто (сега разбирате защо и кабелите в комплекта са син и жълт). Всички
портове са 10/100-мегабитови. На тази стена от
корпуса са вместени и входът за куплунга на захранването, както и бутонът Reset за възстановяване на фабричните настройки. Бутонът е скрит
зад специален пластмасов предпазител, за да не
стане неволно беля. По принцип винаги е добре входовете за кабелите да са от една и съща страна
на устройството, защото по този начин ще пречат възможно най-малко.
Преминавайки на отсрещната стена на корпуса, виждаме цели 9 LED индикатора – за захранване, за всеки от портовете на комутатора, за
безжичния интерфейс, за DMZ статуса, за 3G активност и за статуса на стандартния Интернет
порт. Вляво от диодите на индикаторите е разположен бутон за бързо свързване или изключване на
3G достъпа. Накрая остава да споменем и слота, в
който трябва да се постави PC Card адаптерът за
връзка с 3G мрежата.
Самият маршрутизатор е изграден на базата
на 200-мегахерцов процесор на Broadcom (4712).
На разположение са 4 Mбайта флаш памет и 16
Mбайта RAM. Както сами виждате, като изключим
PCMCIA слота, устройството си е стандартен
безжичен маршрутизатор. Фактът, че Интернет
връзката може да се осъществява през два различни интерфейса, веднага поражда въпроса дали те
не могат да бъдат използвани едновременно – например за балансиране на натоварването или едната връзка да се ползва като резервна на другата.
Оказа се, че това не е възможно – в един момент
се ползва само едната от връзките.
Преди да се хвърлим директно към 3G настройките, решихме да проверим дали останалите функ-
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ции работят нормално. Идеята беше да се уверим,
че 3G функционалността не е за сметка на другите функции на устройството, защото в края на
краищата един такъв маршрутизатор ще се ползва не само за 3G връзки.
Ако някога сте си имали работа с Linksys маршрутизатори, вероятно знаете, че по подразбиране
те са настроени с IP адрес 192.168.1.1 на локалния
LAN мрежов интерфейс. Паролата за достъп дотам е admin. Използвахме тези данни наизуст, без
да проверяваме в документацията, и те се оказаха
валидни и за този модел. Влязохме в уеб интерфейса на маршрутизатора, който също е стандартизиран при Linksys маршрутизаторите, така че човек се ориентира бързо.
Първата очебийна разлика в стартовата страница е в това, че тя е фокусирана върху настройката на 3G интерфейса. При другите модели на
първо място е настройката на Интернет порта,
но тук не е така. Бяхме доволни да видим обаче, че
всички опции за връзка, които сме виждали при други модели, присъстват и тук. Интернет портът
може да се конфигурира посредством DHCP, статичен адрес, PPPoE (включено е и поле за service
name), PPTP, L2TP, та дори и Telstra Cable, ако сте
в Австралия (фиг. 1). Към този момент това ни
стигаше. От тази страница можете да зададете
параметрите на вътрешния (LAN) интерфейс и на
вградения DHCP сървър.
Другите подменюта в тази секция ви дават
възможност да клонирате MAC адреса на Интернет интерфейса (в случай, че доставчикът ви филтрира достъпа по този начин), както и да променяте таблиците за маршрутизиране.
В секцията Wireless се настройват параметрите на безжичната входна точка. Тук няма да видите нищо необичайно, но трябва да се споменат
гъвкавите възможности за защита от неоторизиран достъп през безжичния интерфейс, включително WPA/WPA2 криптиране и ограничаване на
достъпа само до определени MAC адреси.
Секцията Security конфигурира SPI защитната
стена на устройството. В интерес на истината,
тук нямате възможност за подробна настройка на
защитната стена и освен опциите за включването и изключването Ӝ, можете да зададете само 4
допълнителни параметъра. Оттук се контролират
и функциите за съвместимост с VPN комуникации.
Ако все пак се нуждаете от по-подробни опции
за контрол на достъпа до Интернет, разполагате
с такива в секцията Access Restrictions, където можете да конфигурирате подробни набори от правила за достъп (политики), базирани на времеви интервали, както и да блокирате определени онлайн
услуги на база портовете и протоколите, които
те ползват. Определено считаме, че за по-голямата част от потребителите средствата за защита са повече от достатъчни.
Полезно допълнение, което си струва да се отбележи, е поддръжката на Quality of Service, която можете да намерите в секцията Applications &
Gaming.
Секцията Administration e предвидена за рутинните задачи, които от време на време може да изпълнявате – смяна на паролата за достъп до маршрутизатора, logging функционалност, някои прости диагностични функции в случай на проблеми с
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връзката, секция за ъпгрейд на фирмуера, за архив
и възстановяване на системните настройки, за
софтуерно нулиране...
И накрая – полезната секция Status, откъдето
се информирате за състоянието на устройството във всеки един момент.
Толкова за функционалността на WRT54G3G като безжичен маршрутизатор. Интересното идва
при мобилната част.
Връщайки читателя малко назад във времето,
трябва да споменем, че видяхме това устройство в действие още в края на юни, когато се провеждаше изложението Cisco Expo 2006. Тогава то
работеше на щанда на „Комел Софт“ с Vodafone
Mobile Connect карта на „М-Тел“, а други два екземпляра работеха на щанда на „Глобул“ и демонстрираха 3G възможностите на мрежата им. „Комел
Софт“ и „М-Тел“ демонстрираха маршрутизатора
и по време на БАИТ Експо в началото на ноември и
доколкото знаем, някъде през декември „М-Тел“ ще
предлага в пакет маршрутизатора и VMCC карта.
По време на изложбите обаче човек трябва да види
толкова много нови неща, че не му остава възможност да си поиграе по-задълбочено с което и да е
от тях. Тогава просто се убедихме, че комбинацията е възможна и че работи, но съвсем друго е, когато човек има възможност да тества на спокойствие. Въоръжени с гореспоменатата VMCC карта
от „М-Тел“, направихме точно това.
Че всяко начало е трудно, разбрахме почти веднага. Както споменахме по-горе, ние бяхме включили маршрутизатора, за да тестваме другите
му функции. Когато свършихме с тях и решихме да
преминем към 3G настройките, свикнали с PCMCIA
hot-plug поддръжката при ноутбуците, пъхнахме директно картата в слота на маршрутизатора. И не
постигнахме нищо. Ако не бяхме пренебрегнали така лекомислено потребителските указания в кутията, щяхме да видим, че 3G адаптерът се поставя
при изключен от захранването маршрутизатор. Вероятно операционната система на устройството
не може да инициализира адаптера „в движение“.
Между другото, маршрутизаторът работи с
Linux и всеки, който желае, може да си изтегли
сорс кода на фирмуера (около 180 Mбайта заедно
с toolchain инструментите и uClibc библиотеката), да го промени и ползва както желае – стига,
разбира се, да може. Връщайки се към статията от миналия брой, ще припомним, че за модела
WRT54GL има написани десетки модификации на
фирмуера. Логично бе да очакваме, че това ще
е така и за този маршрутизатор, но за жалост
грешахме и поне до този момент не ни е известен друг вариант на неговия фирмуер. Има и едно
изключение. Ако посетите страницата на проекта OpenWRT (http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/
Hardware/Linksys/WRT54G3G), ще видите, че техният фирмуер се качва успешно на маршрутизатора,
обаче без CardBus поддръжка. Така че трябваше да
се задоволим с оригиналния фирмуер на Linksys.
Първото нещо, което видяхме след рестарта
на маршрутизатора с пъхната в него VMCC карта,
беше съобщение за невалиден PIN код (фиг. 2), след
което бяхме автоматично прехвърлени в страницата 3G/UMTS Network, където си има поле за въпросния PIN. Въведохме го и се върнахме обратно в
началната страница за конфигурация.
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Маршрутизаторът поддържа както 3G, така и
GPRS връзки и групата радиобутони, която виждате на фиг. 3, дава възможност за избор на режима. Настройката по подразбиране показва, че
маршрутизаторът следи и за двата вида услуги
и ако има избор между 3G и GPRS, ще предпочете
да използва 3G (HSDPA/3G/UMTS Preferred). Звучи логично. Точно над групата бутони има бутон
Connect за ръчно свързване към мрежата по команда на потребителя.
По-интересното идва в страницата 3G/UMTS
Network. Тя е разделена на 4 области, озаглавени в
лявата част на екрана като Mobile Network Settings,
APN Configuration, Mobile Network Status и 3G/UMTS
Card Status.
Опциите в първата от тях не могат да ви затруднят – те позволяват или забраняват автоматичното свързване с мобилната мрежа, указват
по какъв начин да се прави връзка (при поискване
или постоянно) и също така дават възможност
да прекъснете връзката, ако през нея няма активност след указания брой минути (фиг. 4).
В следващата секция (фиг. 5) имате възможност да зададете протокола за автентикация за
доставчика (избирате между PAP, CHAP и AUTO),
като ние оставихме настройката по подразбиране (AUTO).
Ред по надолу е режимът APN Selection, където
се задава начинът, по който мобилното устройство се свързва с хоста на доставчика, осигуряващ
услугата. Имате избор между 3 възможности – автоматично избиране на APN (което би следвало да
става на база на данните, записани в SIM картата). Така или иначе, с него нямахме успех. Custom
Values опцията е предвидена в случай, че параметрите за връзка са ви дадени от доставчика. Ако изберете този режим, получавате още 3 полета за
потребителско име, парола и хост за връзка. С такива данни също не разполагахме – поне с картата,
с която тествахме устройството. Последната
опция е режим Manual. Превключвайки към нея, получихме достъп до падащия списък Home Network –
мобилните оператори, за които устройството е
предварително подготвено. И предпоследният избор в този списък беше Mobiltel! Приятна изненада,
защото в устройствата от този вид изключително рядко можете да видите настройка, съобразена
с български оператор. Избрахме тази опция и записахме настройките.
Следващата част (Mobile Network Status) от тази страница съдържа само информативни данни за
името на мрежата, силата на сигнала и времето,
в което сте се свързали. Изключение прави бутонът Select Network, който ни предостави достъп
до малък прозорец, където имахме възможност да
търсим сигнали на 3G/GPRS мрежи. Резултата от
търсенето виждате на фиг. 6. Там избрахме 3G услугата на „М-Тел“ и отново потвърдихме записа.
В най-долната част на страницата (3G/UMTS
Card Status) можете да видите информация за
PCMCIA адаптера, който използвате.
Всичко вече изглеждаше настроено и очаквахме
да получим връзка, но не би! След като прегледахме
отново всички настройки и се убедихме, че са верни, решихме да прибегнем до най-изпитания начин
за решаване на проблеми. Рестартирахме маршрутизатора. Изчакахме определено време, но отново
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резултат нямаше. Тук се забеляза и едно логическо несъответствие в настройките. Опцията за
автоматично свързване при нас беше забранена и
ние, естествено, очаквахме да можем да се свържем, натискайки бутона Connect от началната
страница с настройки. Той обаче беше недостъпен
(ползвахме браузър Firefox, но и с IE резултатът
беше същият). В крайна сметка достъп до този
бутон получихме само при установена връзка и
тогава той вече се казваше Disconnect. Стигайки
дотук, решихме да пробваме с бутона, който се
намира на предния панел на самия маршрутизатор.
Натиснахме и него, но също безуспешно – маршрутизаторът, изглежда, се опитваше да се свърже,
защото синият диод мигаше, но връзка така и не
бе осъществена.
Следващият ни ход беше да разрешим опцията
за автоматично свързване, така че активирахме радиобутона Auto Connect и избрахме опцията
Keep Alive, която би трябвало да поддържа връзката постоянно „жива“. И това даде резултат почти мигновено. Натиснахме бутона Save Settings
и няколко секунди по-късно бяхме възнаградени с
успешна връзка, първият признак на която беше,
че UMTS/3G диодът на предния панел на маршрутизатора престана да мига и започна да свети непрекъснато в синьо (по-късно, разглеждайки
документацията, видяхме, че при 3G връзка той
свети в синьо, а при GPRS – в зелено). Веднага
след това „живнаха“ и всичките ни приложения,
които работят с Интернет – ICQ, Skype, торент
програми. Умишлено ги бяхме поставили в режим
на готовност, така че те си продължиха нормалната работа. Първата ни грижа след това беше
да посетим страницата за статуса, достъпна
от най-дясната команда в менюто, за да видим
какво се случва там. В секцията 3G/UMTS (фиг. 7)
получавате информация за текущата сесия – нейната продължителност и трафика, който сте
направили (входящ и изходящ). По-интересно обаче беше в съседната секция. Както се вижда от
фиг. 8, маршрутизаторът е получил IP адрес, маска на подмрежата, шлюз (gateway) и адреси на DNS
сървъри. Тези от вас, които са по-запознати, ще
забележат че IP адресът на устройството (в случая 10.161.25.222) не е реален, а принадлежи на адресното пространство RFC 1918, което съдържа
адреси, предназначени за частни мрежи. Това реал-

но не би следвало да е голям проблем, освен ако не
ползвате приложения, които изискват да имате
реален IP адрес. Тук трябва да отбележим, че получаването на такъв адрес зависи единствено от
мобилния оператор.
И така, след като получихме връзка, веднага
проверихме как работи. Въпреки трудностите, които срещнахме, докато я установим, трябва да
признаем, че тя не се разпадна нито веднъж, докато работихме през маршрутизатора (няколко
часа). Що се отнася до производителността – на
фиг. 9 се вижда, че теглихме Linux ядро от www.
kernel.org със средна скорост, която надхвърли 100
Kбайта/s, което е близо до границата от 1 Мбит/s.
Нашите торент клиенти показаха аналогични резултати. VMCC картата, която ползвахме, беше с
капацитет 1,8 Mбита/s. Да се тестват скоростите въобще не е лесна работа, тъй като скоростта може да зависи от много фактори като качеството на покритието на оператора и станциите,
които той ползва. Освен това не бива да се забравя, че тези станции освен 3G услуги осигуряват и
нормалната GSM телефония и вероятно гласовият трафик се ползва с приоритет. Знаейки това,
ние очаквахме да получим дори доста по-слаби резултати по отношение на производителността,
така че 100-те Кбайта ни задоволиха напълно.
Трябва да кажем още, че не забелязахме никакви аномалии на приложенията, които работят
онлайн, и те си вършеха работата съвсем нормално. Другото, което следва да се отбележи, е, че
след като веднъж направихме връзката, бутонът
Connect/Disconnect, вграден в корпуса на устройството, заработи нормално – установяваше и прекъсваше връзката винаги когато пробвахме.
Трябва да отдадем заслуженото на вградения
Access Point – безжичната входна точка на маршрутизатора облъчваше доста добре целия ни офис
и във всяко от помещенията ни сигналът беше на
ниво Excellent – дори и през 3 стени разстояние.
В заключение, длъжни сме да кажем много добри
думи за този маршрутизатор. Той работи стабилно и надеждно, върши работата, за която е произведен, и по функционалност няма аналог на пазара.
Наистина, срещнахме известни трудности с установяването на мобилната връзка, но те не бяха
такива, че да ни изправят пред непреодолими препятствия. Да не забравяме също, че това е едва
втората версия на фирмуера и е нормално да има
грешки. Опитът ни с подобни устройства показва,
че проблемите се изчистват с времето.
Ако наистина искате да направите супермодерен хай-тек подарък, препоръчваме ви WRT54G3G
като един добър избор.

Фиг. 9
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Plextor PX-760A
ПРАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
Наличието на най-модерната DVD записвачка на
Plextor в редакцията и задачата за изпробване на възможностите Ӝ стана удобен повод по-подробно да се
опишат проблемите, свързани с оценка на качеството
на записаните дискове, процесът на запис и качествата на празните дискове.
Качествата на празните дискове се определят от
редица фактори. За съжаление основните характеристики, видими с просто око, като вида на отражателното покритие, видът на органичното багрило, защитните слоеве против издраскване не гарантират качеството на носителя. Решаващи фактори са физическите
характеристики и по-точно това до каква степен те
отговарят на изискванията на стандартите. Например дори съвсем малкият дисбаланс на диска при високи
обороти може да доведе до вибрации, непозволяващи
да се направи добър запис. Така че добрият качествен
контрол и това до каква степен съответният производител е стриктен в спазването му е определящият
фактор за качествата на даден диск. Проблем е, че
марката, под която се продават дисковете, не определя еднозначно кой е техният производител. Огромното разнообразие от марки на пазара всъщност скрива
факта, че реалните производители са много по-малко.
Нещо не пречи една придобила вече известност марка
да смени доставчика си с цел намаляване на разходите,

АТАНАС ВЕЛКОВ

както неведнъж се е случвало. Кой е истинският производител рядко може да се разбере от етикетите на
дисковете. Това може да стане, като празният диск се
сложи в компютърна записвачка и се използва програма,
показваща идентификационния код на производителя,
който е записан в служебната област на диска. Такава
програма e безплатната Nero CDspeed. Plextools също
предлагат тази възможност. Освен производителя този код показва и с кой точно негов продукт имаме работа. Тази информация е изключително важна, защото
чрез нея устройствата подбират режима за запис на
съответния диск.
За получаване на качествено записан диск, освен
от качествен празен носител, се нуждаем и от записващо устройство, което да може да работи с този
носител, защото всяка записвачка има своите силни
и слаби страни. Много е възможно някои дискове да се
записват много добре на една записвачка, а с друга
да не могат. Това не означава непременно, че са лоши.
Причината може да е в несъвършения фирмуер на записвачката например. Затова по качеството на записан диск не може да се съди за качеството на носителя по принцип. Има смисъл да се каже: „Тези и тези дискове се записват добре от еди-коя си записвачка.“
Естествено, едни дискове са по-качествени от
други, а шансът им да работят добре на по-широк кръг

Таблица 1. Тестове на записани на компактдискове (данни)
Вид
Марка

CD-R
Verbatim

Допълнителни особености
Производител
Максимална скорост
Тип
Начало
Скорост на
запис
Край
Средна
Време за запис [min]
Тип
Начало
Скорост на
четене
Край
Средна
Време за прочитане [min]
Средно за 1 s
Грешки тип C1
Максимално
Средно за 1 s
Грешки тип C2 Максимално
Общо
Грешки тип CU Общо
Оценка

CMC Magnetics
(type 6)
52х
20–48x CAV
21,35x
48,46x
36,59x
2:35
20–48x CAV
20,73x
48,23x
36,42x
2:27
3
31
0
0
0
0
много добра

CD-R
Verbatim
SuperAZO,
бял (за печат)
Mitsubishi Chemical
(type 3)
52x
32x PCAV
21,26x
32,18x
30,54x
3:02
20–48x CAV
20,64x
48,27x
36,42x
2:27
0,9
19
0
0
0
0
отлична

CD-R
Verbatim
SuperAZO Crystal,
DataLife+
Mitsubishi Chemical
(type 3)
52x
32x PCAV
21,30x
32,18x
30,56x
2:56
20–48x CAV
20,71x
48,46x
36,57x
2:26
1,3
32
0
0
0
0
много добра

CD-R
Verbatim
DataLife
CMC Magnetics
(type 6)
48x
20–48x CAV
21,44x
48,62x
36,73x
2:35
20–48x CAV
20,78x
48,50x
36,64x
2:26
5,8
41
0
48
218
0
лоша

скорост на запис
скорост на четене
грешки тип C1
грешки тип C2
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записвачки е по-голям. Споровете кой е най-хубавият
носител сигурно няма да стихнат скоро. Едната причина е тъкмо тази неопределеност, за която споменах
по-горе. На адрес http://www.cdrinfo.com/ има интересна
класификация, която може да се ползва като справочник донякъде. Проблемът е, че не всички дискове, които са посочени там, могат да се намерят на нашия
пазар.
А сега другият въпрос – как се оценява качеството
на запис. За различните носители и видове запис (например аудио диск или диск с данни) критериите са различни. Например музикалните компактдискове търпят
известно количество грешки. Това, че ще чуеш пукане
един-два пъти, не е непременно причина за изхвърляне
на диска. При дисковете с данни обикновено се приема,
че ако има част, която не може да се прочете, резултатът е брак. Има обаче меломани, които твърдят,
че чуват разлика при CD-та, ако записът е правен на
висока скорост. За тези хора дори една грешка на диска е достатъчна за бракуването му. Същото важи и
за музикалните студиа, чиято продукция трябва да е
без грешка, за да бъде приета от завод за тиражиране на дискове.
В стандартите, определящи форматите за запис
на CD и DVD дискове, точно са указани максимално допустимите нива на грешки. Оптичните устройства са
снабдени с мощни методи за коригиране на грешки. Дори микроскопичните драскотини, които едва виждаме
с просто око, са огромни на фона на размерите на прогорените от лазера вдлъбнатини, а всяка неравност
на повърхността на подложката и всяка флуктуация в
качествата на органичното багрило водят до различ-

CD-R
Princo

CD-R
Sony

CD-R
Samsung

SUPREMAS

PLEOMAX, черен

Princo (type 8)

Sony (type 6)

56x
20–48x CAV
21,27x
48,50x
36,61x
2:41
20–48x CAV
*
*
*
-

20–48x CAV
21,28x
48,54x
36,62x
2:41
20–48x CAV
20,56x
48,30x
36,45x
2:27
1,8
22
0
0
0
0
отлична

>200
130

неизползваем
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но преминаване или отразяване на лъча от четящия
лазер. В тези случаи се генерират междинни грешки,
които трябва да се коригират от електрониката на
устройството. Ето защо данните се записват, като се използват алгоритми с излишък на информация,
позволяващи електрониката на устройството да коригира голям брой от тези грешки в реално време, без
дори да се налага да се намалява скоростта на четене. Естествено, това е възможно при определен брой
грешки във всеки блок от данни. Въпросните стандарти определят какъв е максималният брой допустими
грешки, но обикновено още при достигане на граничните стойности четенето от носителя вече е доста
затруднено. Това навежда на мисълта, че данните за
броя на грешките преди корекцията могат да се използват като критерий за измерване на качеството на
записа. Ако устройството прочита целия диск, без да
намалява скоростта на четене и без да открива нечетими блокове, дори високият брой междинни грешки не
е причина за притеснения. Високите нива на грешки са
само една потенциална опасност. Реални са само тези,
които не могат да се коригират. Проблем е, че поради
физическите разлики между записващите устройства
(дори между такива, които са от един и същи тип) е
некоректно тези данни да се сравняват директно. Не
може въз основа на броя на междинните грешки да определяме абсолютната стойност на качеството. Възможно е при сканиране на два еднакви диска получените резултати да си приличат, но да не съвпадат. Диск,
който се чете трудно на едно устройство, може да се
чете съвсем нормално на друго. Причините могат да са
разлика във фокусирането на четящия лазер, различ-

Prodisc Technology
(type 9)
48x
20–48x CAV
21,26x
48,54x
36,61x
2:41
20–48x CAV
20,59x
36,47x
36,03x
2:26
18
107
2,2
252
10254
0
много лоша

CD-R
EMTEC

CD-R
Ritek
бял (за печат)

Plasmon Data Systems
(type 8)
52x
20–48x CAV
21,41x
48,46x
36,52x
2:36
20–48x CAV
20,68x
48,23x
36,42x
2:27
5,9
44
8
8
8
0
средна

Ritek (type 7)
48x

20–48x CAV
20,71x
48,15x
36,36x
2:27
1,3
21
0
7
16
0
средна
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FE тест
TE тест
Фиг. 1. FE/TE тест
(#2 – Verbatim
SuperAZO, #5 –
Princo 56x, #7 –
Samsung PLEOMAX)
ни системи за борба с вибрациите,
различен фирмуер и пр.
Въпреки че в устройствата има
вграден софтуер за отчитане и
коригиране на грешки, не всяко от
тях може да извежда информацията за междинните грешки. Нещо
повече, някои устройства извеждат само частична информация за
грешките. Други съобщават грешките, но резултатите по една или
друга причина не могат да се приемат за достоверни (има големи
разлики при сканиране на един и
същ диск или няма никакво съвпадение с резултатите от други
устройства). Така че, ако вашата
записвачка не е Plextor, а искате да
експериментирате с нея, потърсете в Интернет специализиран
софтуер, който я поддържа, както и информация за това до каква
степен е възможно да я използвате като скенер. За нас е важно, че
Plextor PX-760A може да се ползва и
като скенер, че съответните функции се поддържат от спъващия
софтуер и че тази записвачка дава
всичката необходима информация
за широк кръг тестове.

Тестове с компактдискове

При прочитането на компактдиск се отчитат три вида грешки:
 C1 – тези грешки са нещо нормално и ги има на всички дискове. Коригират се успешно в повечето случаи. За тях са важни
максималната и донякъде средната стойност за 1 s. Ако такава грешка не може да се коригира, тя се трансформира в
грешка от тип C2.
 C2 са по-сериозни грешки. Модерните устройства ги коригират, но само ако са достатъчно
малко. Важни са максималната
им стойност и общият брой.
Ако не могат да се коригират,
се превръщат в грешки тип CU.
 CU – непоправима грешка. Това
е грешка при четене, която устройството не може да коригира. Наличието на тези грешки
при тестове означава, че нещо
в процеса не е в ред. Възможно
е записът да е бил направен на
твърде висока скорост или носителят да има локални дефекти.
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По принцип при намиране на
грешки, които не могат да се коригират, устройството автоматично се опитва да намали скоростта
и да прочете отново проблемната
област. Затова скоростта, с която се прочита целият диск, е важен индикатор за това дали грешките са сериозни.
Резултатите от тестовете са
показани в табл. 1. За всички публикувани графики важи правилото:
по абсцисата (x) е нанесен капацитетът на диска в Мбайтове, а по
ординатата (y) – измерваната величина. Поради ограниченото пространство в една графика са комбинирани три измервания: скорост на
запис, скорост на прочитане и ниво
на грешки тип C1/C2 (по-малката
графика).
Идеята е ясна, колкото по-малко
грешки, толкова по добре. C1 грешките дори и да са много, могат да
не са никакъв проблем. По принцип
средни нива от 10 може да са приемливи, стига да няма C2 грешки.
Оценките са на принципа: отличен –
при максимуми на C1 до 25 и средно
ниво под 2. До 50 за максимум на C1
може да се приеме за добър запис, а
до 100 – може да се каже, че записът е ОК. Всичко това обаче е при
условие, че няма C2 грешки. Наличието им показва, че има проблеми, въпреки че данните се четат.
В такива случаи е най-добре съответният носител да се записва на
по-ниска скорост, а ако това не реши проблема, просто трябва да се
премине към други дискове.
За два от дисковете с малко
C2 грешки съм дал оценка „среден“.
Като се има предвид, че са записани на максимална скорост (48х),
предполагам, че намаляването Ӝ
ще реши проблема. Забележете, че
при два от дисковете, произведени от Mitsubishi Chemical, въпреки
че бе зададена максимална скорост
(48х), записвачката използва режим
PCAV 32X, при това с отлични резултати.
Още няколко интересни тестови функции са достъпни от
Plextools. Такъв е FE/TE тестът,
който се извършва на празен носител и измерва нивото на грешки

при фокусиране и при воденето на
лазера. Идеята е още преди записа
да се оцени качеството на носителя и да се види дали той може да
се записва с максимална скорост.
При добрите дискове нивата на
грешките се запазват постоянни –
т.е. графиките са сравнително
гладки. Резултатите от тестваните дискове са такива, че може да
се препоръча максимална скорост
за запис. За съжаление не открих
пряка връзка между този тест и
качеството на записа. На фиг. 1 са
показани три такива графики. Ако
погледнете в таблицата с тестовете, ще видите, че дискът, който
„изгоря“, има почти перфектна FE/
TE диаграма.
Другият интересен тест е
т.нар. Beta/Jitter, който показва в
графичен вид интегралното качество на записа – характеристиките
на записа, разглеждани на най-ниско (физическо) ниво. При CD и DVD
носителите данните се кодират
като различни поредици от „вдлъбнатини“ и „плата“ (непрогорени
места). Изчита се целият диск, като се сравнява продължителността на най-малкия елемент (наречен
3T), който се разпознава, с изискванията на стандарта. Разликата
(т.нар. Jitter), измерена в наносекунди [ns], се представя в графичен
вид и показва вариациите в продължителността на нулите и единиците в записа. За добър резултат
се приема, когато тези вариации са
възможно най-малки.
Другата характеристика е
свързана с мощността на лазера.
Идеалният случай е, когато целият диск може да се прочете с една
и съща мощност. Често обаче се
налага промяна на мощността и
това е т.нар. Beta.
На пръв поглед тези характеристики не са от значение. Не и
за аудиофилите. В Интернет широко се дискутира влиянието на
т.нар. Jitter върху качеството на
звученето на музикалните компактдискове. Препоръчва се те да се
записват на възможно най-ниска
скорост (дори на 1х). Без да се
впускам в бездната от проблеми
на аудиофилите, ще ви представя
резултатите от три записа на едно музикално CD (фиг. 2). Първият
е записан на максимална скорост –
48х, вторият – с помощта на функцията GigaRec на стойност по-малко от единица (0,9), а третият –
на сравнително ниска скорост
(8х). Използването на GigaRec 0,9
е опит да се имитира функцията Audio Master Quality Recording
(AMQR), патентована от Yamaha и
достъпна само в CD записвачките
от серията Premium на Plextor. Според различни изследвания, публику-
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вани в Мрежата, тази технология
спомага за намаляване на т.нар.
Jitter. Включването на GigaRec автоматично ограничава скоростта
на запис на максимално 8х. Това беше и причината третият запис да
се направи на тази скорост.
Резултатите ми се струват
доста интересни. И трите записа
имат сходно количество C1 грешки.
При първия се вижда доста високо
ниво на Jitter. При втория (GigaRec),
съвсем очаквано, това ниво е доста по-ниско. Изненадата е, че при
третия запис то е най-ниско. Обяснението е, че тестът се извършва
на три етапа – изчитане на диска
със скорост 17-40х CAV, измерване
на нивата C1/C2 със скорост 10-24х
CAV и измерване на параметрите
Beta/Jitter отново със скорост 1024х CAV. При втория диск скоростта на четене навсякъде е 8х. Това
ограничение се налага автоматично от устройството и се вижда
ясно и на графиката. Затова не
е съвсем коректно сравняването
на „джитъра“ на втория и третия
диск. Затова пък сравнението на
първия и третия е съвсем коректно и е очевидно, че смъкването на
скоростта е направило „джитъра“
минимален.
Тестването на празни носители (тестове FE/TE), както и Beta/
Jitter на записан диск са процедури,
от които едва ли ще имате ежедневна нужда. Интерпретирането
на тези данни не е проста работа,
а и самият процес отнема доста
време. И все пак даването на пълен
достъп на потребителя до тази
информация ми се струва доста
мъдър ход от страна на Plextor. Така всеки, който се нуждае, може
да получи пълен контрол над качеството на записа. Определено
има смисъл да се правят няколко
теста на даден вид празни носители, така че потребителят сам
да може да реши дали да избере покачествени носители, или такава
скорост на запис, която задоволява изискванията за качество в
максимална степен.
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Overburning

Експериментите ми потвърдиха високата оценка на Plextor PX760A. Устройството без проблем
записва и чете дискове, по-дълги
от 100 min, а всички знаем, че не
са много тези, които поддържат
подобни обеми. Според мен тази
функция няма смисъл, особено когато става дума за архивиране.
Грешките към края на диска, макар и „незадължителни“, са много
вероятни. Ако много държите да
записвате с по-висока плътност,
а след това и задължително тествате направените записи – няма
проблем. И все пак, когато става
дума за данни, рискът не си струва. Основното приложение си остават аудио дисковете. Например
ако имате CD уредба и държите да
направите максимално дълги компилации. Имайте предвид обаче, че не
всички плейъри поддържат нестандартни дискове (с обем над 80 min).
Обикновено дисковете до 90 min
работят почти навсякъде. В областта до 99 min резултатите са
променливи, като различните устройства спират на различно място.
Над 100 min работят единици. Ако
плейърът има затруднения, просто
спира, независимо че има запис.
В табл. 2 са показани резултатите със стандартен 80-минутен
и специален 99-минутен диск. Много
интересни резултати показа 99-минутният диск на epro. Успях да запиша почти цяла минута над 100-тната. Когато го сложих в старата ми
DVD записвачка (NEC-3540A), плейърът определи грешно дължината на
записа като 155 min. При просвирването и записвачката, и домашният
ми DVD плейър дадоха грешка при
преминаване на 100-тната минута.
При Plextor-а нямаше никакъв проблем с просвирването на целия диск.
За да направя нещата още поекстремни, експериментирах с функцията GigaRec 1,2x и Overburning
едновременно. Резултатът беше
работещо без проблем CD с времетране два часа (или по-точно
1:59:46). Това CD работеше и на

Фиг. 2. Beta/Jitter тест
лява графика:
дясна графика:
скорост на запис
Beta
грешки от тип C1
Jitter
домашната ми система, но не достигаше края. Предполагам че проблемът се явява отново около физическия адрес, който би бил 100-тната минута при нормален запис.

Тестове с DVD

Грешките, измервани при DVD
дисковете, се обработват на два
етапа – PI (Parity Inner) и PO (Parity
Outer). Както и при компактдисковете, когато една грешка не може
да се коригира, тя се превръща в
грешка от следващ тип. Така различаваме 4 вида грешки – PIE, PIF,
POE, POF, като единствено POF не
може да се коригира от устройството.
Тези грешки се откриват с три
теста от пакета Q-check:
 SUM-8 показва PIE и POF. Според
стандарта допустими са максимуми до 280, като POF трябва
да остава 0.
 SUM-1 показва PIF и POF. Допустими са максимуми до 4, като
POF трябва да остава 0.
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Таблица 2. Запис на дискове с нестандартна продължителност
Марка, обем, скорост

Производител

Тип

Verbatim, 80 min, 52х

CMC Mag

6

еpro, 99 min, 32х

непознат

9

Симулация
Реален запис
Продължителност
Обем
Продължителност
Обем
[min]
[Mбайта]
[min]
[Mбайта]
83:35:33
734
82:59:00
728
101:22:10

 BURST показва POE, но поради

липса на информация какви са
допустимите нива на грешки не
съм включил този тест в изследването.
За оценка на качествата на записа могат да се сложат следните
съвсем условни граници за PIE:
 За максимуми под 20 – отлично
качество.
 За максимуми от 20 до 99 – много добро качество.
 За максимуми от 100 до 280 –
добро качество.
 За максимуми над 280 – лошо качество.
При оценяване на качеството
трябва да се вземе предвид и графиката за скоростта, с която се
чете дискът. Ако той се чете на
максимална скорост, без да се налага намаляване на скоростта, може
да не се притесняваме от изолирани пикове на грешките.
Записът и тестовото прочитане са правени с ImgBurn. Записвана

887

100:54:00

884

е предварително подготвена компилация (ISO имидж) с размер 4482
Мбайта.
Сканирането за грешки PI/PO
се извършва със средна точност
(Middle Accuracy). За съжаление използването на най-високата точност отнема няколко часа за диск и
бе отхвърлена като крайно непрактична за мащабен тест.
Отново, с цел пестене на място,
са обединени графиките за грешки
PIE/PIF. При сравняване на резултатите на два различни диска трябва
да се има предвид, че ординатата е
логаритмична, т.е. два пъти по-висок пик показва десетократно увеличение. Графиките се генерират
от Plextools Professional XL и резултатът автоматично се мащабира, в случай че данните излязат
от първоначалните граници. Така
за DVD-R диска на Traxdata мащабите на двете графики са различни,
като отдясно е сложена скалата
за грешките тип PIF. Данните за
скоростта на запис и четене са на

долните графики. Там е показана и
скоростта на въртене на шпиндела
при тези две операции. Така по-ясно
може да се различи CAV от PCAV и
да се проследи принципът на запис
при двуслойни дискове.
За DVD също е възможно да се
направят тестовете FE/TE и Beta/
Jitter. Не съм правил тези тестове
поради трудно проследимата връзка (ако изобщо има такава) за първия тест – с качеството на запис,
а за втория поради липса на време.
В таблицата е включен тестът
ТА, който е аналогичен донякъде на
Jitter теста, с тази разлика, че се
измерва целият интервал от времеви дължини между 3Т и 11Т в началото, средата и края на диска. Резултатът е графика и груба оценка от 1 до 5 (виж фиг. 3 и табл. 3).
За примера, показан на фиг. 10,
съм ползвал DVD дискове на epro и
Verbatim.
За мен беше изненада изключително лошото представяне на
дисковете epro. Моята стара записвачка дава много добри, ако не и
отлични резултати с тези дискове
при запис на 8-кратна скорост, но
Plextor-ът твърдо не ги харесва. И
с просто око се вижда, че това не
са най-качествените дискове на
пазара, но това не обяснява защо

Таблица 3. Тестове за запис на DVD (данни)
Вид
Марка
Допълнителни особености
Производител
MID
Максимална скорост
Тип
Запис
Време [min]
Тип
Четене
Време [min]
Средно PIE
Тест SUM8 Максимално PIE
POF
Средно PIF
Test SUM1 Максимално PIF
POF
Вътрешен (J/PSh)
ТА Тест
Среда (J/PSh)
Периферия (J/PSh)
Поддръжка от Plextor

DVD+R
Maxell

DVD-R
Maxell

DVD+R
HP

DVD-R
HP

Ricoh
RICOHJPN R03 (004)
16x
PCAV 12x (6~16x)
7:29
CAV 12x (5~12x)
6:37
57,13
354
0
0,06
6
0
Мн. добър (4/5)
Мн. добър (5/4)
Мн. добър (4/5)
AutoStrategy

Ritek
RITEKF1
16x
16x

CMC Magnetics
CMC MAG E01 (000)
8x
8x (4x~8x)

CAV 12x (5~12x)
6:36
3,91
16
0
0,02
4
0
Мн. добър (5/4)
Мн. добър (5/4)
Мн. добър (5/4)
Compatible

CAV 12x (5~12x)
6:35
1,84
16
0
0,01
3
0
Мн. добър (5/4)
Мн. добър (4/4)
Мн. добър (5/4)
AutoStrategy

CMC Magnetics
CMC MAG.AE1
8x
PCAV* 8x (4x~8x)
13:18
CAV 12x (5~12x)
06:44
14,27
46
0
0,52
13
0
Отличен (5/5)
Отличен (5/5)
Мн. добър (5/4)
AutoStrategy

грешки тип PIE
средна стойност на PIE
грешки тип PIF
грешки тип POF
скорост на запис
обороти на шпиндела
при запис
скорост на четене
обороти на шпиндела
при четене
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DVD+R
epro
Prodisc Technology
PRODISC R03 (003)
8x
PCAV 8x (4x ~ 8x)
9:04
CAV 12x (5 ~ 12x)
06:37
54,68
375
214
0,16
9
262
Лошо (2/1)
Лошо (3/1)
Добър (3/4)
AutoStrategy

DVD-R
Princo

DVD+R
Traxdata
Valuepack
Ritek
RITEK R03 (002)
8x
PCAV 8x (4x ~ 8x)
9:00
CAV 12x (5 ~ 12x)
06:39
1,72
17
0
0,01
2
0
Добър (4/3)
Мн. добър (4/4)
Добър (4/3)
AutoStrategy

DVD+R
EMTEC

Princo
Moser Baer
PRINCO8X02
MBIPG101 R05 (001)
8x
16x
PCAV 8x (4x ~ 8x) PCAV* 16x (6x ~ 16x)
10:07
10:47
CAV 12x (5 ~ 12x)
CAV 12x (5~12x)
06:36
06:36
234,14
2,01
416
31
0
0
0,02
0,12
4
8
0
0
Мн. добър (5/4)
Отличен (5/5)
Мн. добър (5/4)
Отличен (5/5)
Мн. добър (5/4)
Отличен (5/5)
AutoStrategy
AutoStrategy
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DVD-R
Traxdata
Valuepack
Ritek
RITEKG05
8x
PCAV 8x (4x~8x)
9:47
CAV 12x (5~12x)
06:44
770,46
1603
540
30,02
175
493
Мн. добър (5/4)
Мн. добър (5/4)
Мн. добър (5/4)
AutoStrategy

DVD+R
MediaSys

DVD-R
Sony
Printible
Sony
SONY 08D1
8x
PCAV 8x (4x~8x)
9:44
CAV 12x (5~12x)
06:36
15,25
52
0
0,02
9
0
Мн. добър (5/4)
Мн. добър (5/4)
Мн. добър (5/4)
AutoStrategy

DVD+R
imation

DVD+R
Sony
AccuCORE ver.1.2
Sony
SONY D11 (000)
8x
PCAV 8x (4x~8x)
8:57
CAV 12x (5~12x)
06:36
1,42
11
0
0,01
3
0
Мн. добър (4/4)
Мн. добър (5/4)
Мн. добър (4/4)
AutoStrategy

DVD+R
Verbatim
AdvancedAZO+
Plasmon
Moser Baer
Mitsubishi
Plasmon1 C01 (000) MBIPG101 R04 (001) MCC 004 (000)
16x
8x
16x
PCAV 16x (6x ~ 16x)
8x (4x ~ 8x)
18x (6x ~ 18x)
9:02
10:09
5:31
CAV 12x (5~12x)
CAV 12x (5~12x)
CAV 12x (5~12x)
09:38
08:54
06:37
2,26
2,71
1,23
15
25
16
0
0
0
0,01
0,08
0,01
3
9
3
0
0
0
Мн. добър (4/4)
Мн. добър (5/4)
Отличен (5/5)
Мн. добър (4/4)
Мн. добър (4/4)
Отличен (5/5)
Мн. добър (4/4)
Мн. добър (5/4)
Отличен (5/5)
AutoStrategy
AutoStrategy
Recommended

DVD-R
Sony
AccuCORE ver.2.1
Sony
SONY 16D1
16x
PVAC 16x (6x~16x)
7:56
CAV 12x (5~12x)
06:36
8,69
37
0
0,01
4
0
Мн. добър (5/4)
Мн. добър (5/4)
Отлично (5/5)
AutoStrategy

DVD-R
Verbatim
AdvancedAZO+
Mitsubishi
MCC 03RG20
16x
16x (6x ~ 16x)
8:05
CAV 12x (5~12x)
06:36
6,37
52
0
0,01
4
0
Мн. добър (5/4)
Мн. добър (5/4)
Добър (5/3)
AutoStrategy
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тичното увеличаване на броя на грешките в края на
диска важи с още по-голяма сила.

Двуслойни дискове

Фиг. 3. ТА тест – вътрешна зона
PX-760A с всичките си технологии за автокалибриране
ги записва толкова лошо. Опитах и запис с изключена
функция AutoStrategy, но резултатът не се промени. За
да съм сигурен, че меря каквото трябва, записах един
от тези проблемни дискове с NEC-3540A и сканирах с
Plextor. Резултатите бяха отлични, включително и TA
тестът!
Не трябва да се забравя, че записите в тестовите сесии са правени на максималната възможна
скорост за всеки носител. Погледнете резултата на
дисковете Verbatim, които са препоръчвани от Plextor.
Записът е на скорост 18х а резултатът – отличен.
Тук виждам смисъла от възможността всеки сам да
направи необходимите тестове и да намери оптималното отношение цена–качество според собствените
си изисквания.
Plextor PX-760A поддържа запис на DVD дискове с
нестандартна продължителност (overburning) само ако
те са DVD+R. Симулацията показа допълнителни 148
Мбайта, но при DVD-тата предупреждението за драс-

Двуслойните дискове запазиха доста дълго време
безумно високите си цени, което автоматично ограничи разпространението им на нашия пазар. В моя
тест участват само два такива диска – един HP с
цена 5,00 лв. и един Verbatim с цена 8,00 лв. Тези цени оправдават използването на двуслойни дискове в
много редки случаи, особено като се има предвид, че
опасността записът да се провали е поне двойно поголяма. И в този случай записът бе направен с ImgBurn.
Предварително беше подготвен ISO имидж на филмово
DVD, максимално изпълващо обема на диска. Резултатите са показани в табл. 4

Вместо заключение

Последният коментар, който ще си позволя, е тревожната тенденция специалните функции на записвачките да могат да се включват само от фирмения
софтуер. С цел да попречи на други разработчици да
включват тези функции Plextor въведе кодирани команди. Стана известно и че са били изпратени писма на
няколко разработчици на безплатен софтуер с искане
да спрат поддръжката на устройствата на компанията, което ми се струва доста странно. Като се има
предвид, че софтуерът Plextools е достъпен само за
Windows платформа, тези стъпки неминуемо ще ограничат приложението на иначе отличните устройства
на Plextor.

Таблица 4. Запис на двуслойни дискове
Вид
Марка
Допълнителни особености
Производител
MID
Допълнителни особености
Запис
Четене
Тест SUM8

Test SUM1

ТА Тест*
Поддръжка от Plextor

DVD+R DL
HP

Тип
Време [min]
Тип
Време [min]
Средно PIE
Максимално PIE
POF
Средно PIF
Максимално PIF
POF
Вътрешен (J/PSh)
Среда (J/PSh)
Периферия (J/PSh)

CMC Magnetics
CMC MAG D01 (000)
2,4x
CLV 4x
27:33
CAV 8x (3~8x)
17:24
17,78
56
0
0,05
6
0
3/3 || 3/3
3/3 || 3/3
3/3 || 3/3
Compatible

DVD+R DL
Verbatim
DataLife+
Mitsubishi
MKM 001 (000)
2,4x
CLV 6x
19:06
CAV 12x (5~12x)
11:38
15,82
58
0
0,02
4
0
3/4 || 3/4
3/3 || 3/3
3/3 || 3/3
Recommended

* Тестът се изпълнява и на двата слоя. Данните за
всеки слой са разделени от символа ||
грешки тип PIE
средна стойност на PIE
грешки тип PIF
грешки тип POF
скорост на запис
обороти на шпиндела
при запис
скорост на четене
обороти на шпиндела
при четене
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Xerox
САМОИЗТРИВАЩА СЕ ХАРТИЯ
Изследователи от екипа на
Xerox изобретиха нов начин за
създаване на изображения, които траят само ден, така че
хартията може да бъде използвана многократно. Технологията, която е все още в начален
стадий, заличава границата
между хартиените документи
и цифровите изображения и е
възможно да доведе до значително намаляване употребата
на хартия.
Опитната технология за печат, която е съвместна разработка между Изследователския център на Xerox Канада
(XRCC) и Изследователския център в Пало Алто (PARC – Palo
Alto Research Center), най-вероятно някой ден ще замести отпечатването на страници, които се използват за малко, преди
да бъдат унищожени. От Xerox
изчисляват, че приблизително
две от всеки пет отпечатани
страници в офиса са с цел еднократна употреба – например
електронни писма, уеб страници и справочни материали, които се четат или ползват само
веднъж.
„Макар да разчитаме на компютрите за обмена и обработката на информация, все още
съществува голяма зависимост
от отпечатаните материали
за прочитането и усвояването
на съдържанието. Разбира се,
всички ние бихме искали да използваме по-малко хартия, но
от разговори с клиенти знаем,
че много хора все още предпочитат да работят с информация,
отпечатана на хартия. Самоизтриващите се документи за
краткосрочна употреба предлагат най-доброто от двете възможности“, споделя Пол Смит,
мениджър на лабораторията за
дизайн на нови материали на
XRCC.
Xerox очаква патентоване
на технологията, която нарича
„самоизтриваща се хартия“. ПоЯнуари 2007

настоящем това обаче все още
е част от лабораторен проект,
който се фокусира над бъдещата концепция за динамични документи.
За да създадат изтриваща се
хартия, учените трябваше да
открият начини за разработването на временни изображения.
Ключовият момент на изтриване е достигнат след разработване на съединения, които променят цвета си, когато абсорбират определена дължина на
вълната на светлината и след
това постепенно избледняват.
В сегашната си версия хартията се самоизтрива след 16–24
часа и може да бъде използвана
многократно.
Докато учените от XRCC работят върху химическата страна на технологията, техните
съмишленици от PARC – родното място на лазерния принтер,
изследват начини за създаването на устройство, което да
може да отпечатва изображенията върху специалната хартия. Записаното изображение
избледнява по естествен начин
след време или може да бъде

незабавно изтрито чрез нагряване.
Макар потенциални потребители да проявяват интерес към
временните документи, все още
много трябва да се направи, за
да се комерсиализира технологията. „Това ще остане изследователски проект за известно
време, – споделя Ерик Шрейдър,
мениджър към PARC. – Нашите
опити доказват, че това може
да бъде направено и първата
стъпка вече е факт, но тя не e
единствената по пътя към развитието на система, която да е
търговски издържана.“
Временните документи са
част от растящите инвестиции
на Xerox в областта на нововъведенията за устойчиво развитие
или т.нар. зелени продукти, които осигуряват измерима полза
за околната среда, като например технологията за печатане с
твърдо мастило, която генерира
с 90% по-малко ненужни остатъци в сравнение с лазерните принтери, по-ефикасните принтери,
копирни машини и многофункционални устройства и други спестяващи хартия иновации.
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SOFiSTiK
МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
ТАНЯ АВРАМОВА, Каниско
SOFiSTiK е софтуерен пакет за моделиране и
анализ на строителни конструкции. Областите му
на приложение са носещи, леки мембранни и мостови конструкции, тунелни и подпорни съоръжения,
земна механика и фундиране. С негова помощ е
възможно осъществяването на различни анализи:
линейни и нелинейни, нелинейна динамика, анализи
във времето, устойчивост, филтрация на подземни води, отчитане на етапите на изграждане на
конструкцията. Функционалността за нелинейни
анализи (геометрична и материална нелинейност),
както и възможността да се отчитат етапите на
изпълнение на конструкцията, позволява на конструктора да извърши прецизно изследване. В софтуера са внедрени редица норми за оразмеряване: BS
(Великобритания)), DIN (Германия), E (Испания), EC
(Европейски съюз), F (Франция), I (Италия), IS (Индия), JS (Япония), OEN (Австрия), SIA (Швейцария),
US (САЩ), а също и оразмеряване по СНИП (Русия).
Продуктът позволява настройване на параметрите за работа с българските стандарти.
SOFiSTiK е изграден на модулен принцип, което
позволява лесно да се отговори на нуждите на различни потребители. Интерактивен потребителски интерфейс позволява на конструктора да контролира и използва набора от програмни модули,
които най-общо се разделят на:
 Препроцесорни (вход на информацията)
 CADiNP вход – макро език за описание на конструктивните системи.
 SOFiPLUS – моделиране на конструкцията в
AutoCAD.
 MONET – генериране на конструктивни системи.
 Процесорни (анализи и изчисления)
 STAR – анализ на 3D рамкови конструкции и
оразмеряване.
 ASE – 3D анализ по крайни елементи и оразмеряване.
 SEPP – 2D анализ по крайни елементи и оразмеряване.
 Постпроцесорни (изход и визуализация на резултатите)
 WinGRAF – графичен постпроцесор.
 DBView – селективен избор на резултати за
експорт и печат.
 Animator – OpenGL аниматор за бърза проверка на резултатите.
 URSULA – подготовка на документация.

Препроцесорни модули

С помощта на препроцесорните модули се осъществява въвеждането на нужната входна информация.
CADiNP е макро език за описание на конструктивните системи, който включва функции за създаване на шаблони за генериране на конструкции и
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елементи и предлага възможност за цялостно параметризиране на геометрията. Така при промяна
на даден параметър моделът автоматично се генерира и анализира отначало.
Наред с гъвкавия параметричен CADiNP вход
потребителят може да използва и интерактивните модули SOFiPLUS и/или MONET.
SOFiPLUS е инструмент за графично интерактивно генериране на конструктивни системи
в среда на AutoCAD. Притежава цялата функционалност на AutoCAD, като я разширява с моделираща технология, позволяваща на инженерите да
създават почти всякакви FE структури (крайни
елементи) – от най-простите до сложни свободни
повърхности. Разпространява се като допълнителен модул към AutoCAD или като самостоятелен продукт с интегриран AutoCAD-OEM. Поддържа широк обхват от CAD функции за създаване
на геометрия и конструкции с крайни елементи;
произволен брой undo стъпки; вход на всякакви
конструктивни бази от данни (.cdb); ASCII изход;
индивидуална конфигурация на потребителския

интерфейс и атрибутите за визуализация; множество прозорци и работни равнини; база от данни с материали и напречни сечения; 3D рендиране;
визуален контрол при входа; многообразни товарни състояния и суперпозиция на резултатите;
площи с произволна конфигурация; интерактивен
Help; товари по произволни линии; интегриран товарен генератор (SOFILOAD); DWG/DXF импорт/
експорт. Налице са възможности за генериране на
равнинни, 3D прътови и тънкостенни черупкови
конструкции, смесени 3D системи, мембранни системи. Възможните кодове за оразмеряване са DIN
1045/1045-1/18800/17100; EC 2/3; ACI 318; BS 8110;
OENorm 4700; SIA 162.
MONET е основният помощен графичен софтуер (инструмент) за интерактивно генериране на
конструктивни системи. Самите системи се изграждат от традиционна гледна точка (директно
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построяване на крайните
елементи), като потребителят има достъп до
всеки конструктивен елемент. Това позволява многостранна манипулация на
системата и изпълнение
на нестандартни задачи.
Данните, създадени чрез
MONET, са в съответствие с изискванията на отделните програмни модули на SOFiSTiK и могат
да бъдат редактирани с
редактора за текст на SOFiSTiK или анализирани
моментално. Модулът е лесен за изучаване, поддържа помощни функции с графични примери за
отделните команди, включително и командните
последователности и работи в удобна Windows
среда. Има вход за 2D и 3D модели чрез DFX и GUS
интерфейс и функции за: автоматично разпознаване на етажните плочи; генератор на мрежи за
квадратни елементи; генериране на 2D и 3D конструктивни модели; генериране и модификация
на сложна геометрия, гранични условия и товари.
Проектантът разполага с неограничени възможности за индивидуална конфигурация на граничните условия и модела по крайни елементи. Сред поддържаните конструктивни системи са прътови
конструкции, равнинни черупкови конструкции, 3D
черупкови конструкции / сгъваемо разгъваеми конструкции, осево симетрични конструкции, обемни
крайни елементи.

Процесорни модули

С помощта на модулите за изчисления (процесор) се осъществяват 2D и 3D анализи.
STAR е модул за 3D
анализи на рамкови конструкции и оразмеряване. Приложим е при
конструиране на сградни системи, стоманени
конструкции, мостове,
дървени конструкции,
тунели, комбинирани
конструкции.
В тази връзка в
SOFiSTiK се поддържат:
 Елементи за 3D анализа на рамкови конструкции: гредови
елементи с произволно напречно сечение, прътови елементи, елемент въже, безкрайно твърди елементи, контактни елементи за нелинейни ефекти (пукнатини, хлъзгане, пълзене). Материалите могат да бъдат избирани от база
от данни. Поддържаните стандарти са DIN, EC,
BS, ACI, ASSHTO и т.н. Възможно е задаване на
нелинейни материали (сигма-епсилон диаграма).
Налице е изборност при въвеждането на сигмаепсилон диаграмите. На инженера е предоставен свободен подбор за атрибутите на задавания материал.
 База от данни със стоманени напречни сечения според DIN, EC, BS, US или JS стандартите. Потребителят разполага с библиотека със

Януари 2007

стандартни напречни сечения (T сечения, кръгло, квадратно, тръбно), напречни сечения на
кабели (DIN 3052 ff), комбинирани напречни сечения.
С модула STAR могат да се извършват линейни
и нелинейни анализи (теории от 1-ви, 2-ри и 3-ти
ред), както и анализи на: нелинейни материални
закони за бетон, включващи вкоравяване при опън;
еласто-пластични зони и стави за стомана и други
метали с отчитане на всичките шест вътрешни
сили; предварителни деформации и несъвършенства (общи и локални); пълзене и свиване вследствие
на етапите на изграждане; прехвърляне на базата
от данни в ASE или DYNA модулите; генериране
и анализ на линии на влияние с ELSE; товари, независими от разделянето на крайните елементи,
дефинирани по групи. Възможно е извършване на
автоматичен Min/Max анализ на вътрешни сили и
моменти, опорни реакции, деформации, напрежения, сили в земната основа. Определяне на обвивки
на гранични усилия, алтернативни товарни състояния и групи.
SEPP е модул за 2D анализи по крайни елементи.
В много случаи, за да се запази процесът на проектиране икономичен, ефикасен и добре структуриран, е по-удобно конструкцията да се раздели на
равнинни подконструкции. Именно модулът SEPP
позволява на строителния инженер да извършва
анализ на всякакви плочи, стени, рамки или скари.
Елементите, които се поддържат от SOFiSTiK
за 2D анализи по крайни елементи, са 4-възлов изопараметричен черупков елемент, нелинейни контактни елементи, нелинейни елементи за земна
основа, черупков елемент върху земна основа,
гредови елементи, линейни и нелинейни пружини,
линейно и площно опиране по земната основа. От
този модул потребителят също има достъп до базата от данни с материали и напречни сечения.
Видовете анализи, извършвани с модула SEPP,
включват: анализ по крайни елементи на плочи,
рамки, стени или скари; анализ по теория от втори ред; нелинейни опори; нелинейни контактни елементи (Gap, Plastic, Failure); нелинейно поведение
на бетона (вкоравяване при опън); определяне на
пластични зони за стомана и други метали; трислойно армиране.
ASE е модул за анализ на 3D конструкции. В зависимост от инсталираните модули ASE може да
се използва за дизайн на сгради, тунели, мостове, предварително напрегнат бетон, комбинирани
конструкции в линейна и нелинейна постановка и
динамичен анализ.
Елементите, които се поддържат от SOFiSTiK
за 3D анализи по крайни елементи и оразмеряване,
са 4-възлов изопараметричен черупков елемент,
3D обемни елементи, мембранни елементи, нелинейни контактни елементи, нелинейни елементи
за земна основа, черупков елемент върху земна
основа, пилоти, прътови елементи и въжета, гре-
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дови елементи, греди на
еластична основа, линейни
и нелинейни пружини, опиране по земната основа
линейно и площно, безкрайни елементи. И от този
модул потребителят има
достъп до базата от данни с материали и напречни
сечения.
Анализите, извършвани
с модула ASE, са: търсене
на гранични товари, собствени честоти и вектори, еласто-пластични зони; анализи с физическа
нелинейност (нелинейно поведение на материала);
устойчивост; геометрична нелинейност; намиране
на формата; кабели с отчитане на провисването.

Мостове

Анализът и конструирането на мостове е една
от най-сложните и същевременно очарователна
област на строителното инженерство. Многообхватна и мощна група от програми са необходими
за конструктивния анализ на многообразието от
конструктивни системи и методи за изпълнение
в мостовото строителство. Инженерът трябва
да реши какъв модел ще избере за дискретизация
на съответното съоръжение, като в SOFiSTiK възможностите са: рамкови системи с полигонални
напречни сечения; равнинни конструкции с черупкови елементи; смесени системи, съдържащи греди, кабели, черупкови или обемни елементи; комбинирани системи. Програмата позволява моде-

ствено тегло, дори и при
повдигане; суперпозиция на
товари, приложени по височина в отделните слоеве; напречни коефициенти
на налягане; хоризонтални
напрежения; ниво на подпочвени води.
Проследяването на етапите на изграждане е една
изключително важна задача, която може да бъде решена просто и ефективно с
помощта на модула TALPA.
Това се постига посредством разделянето на геометрията на групи, които да бъдат активирани
и променяни чрез следните параметри: модифициране на твърдостта; коефициент за товарите в
резултат на начално напрегнато състояние; коефициент за напреженията от начално напрегнато
състояние; коефициент за собствено тегло.
С този модул инженерът получава възможността да представи и анализира отнемането на
почвени пластове, за да пресъздаде процеса на изкопаване, различни етапи на уякчаване, засипване
и изкопаване. При завършване на всяка стъпка от
анализа последното анализирано товарно състояние се дефинира като ново начално напрегнато.
С TALPA могат да се анализират всякакви 2D
конструкции в линейна и нелинейна постановка. Типични области на приложение, освен за изследване
на тунели, са дълбоки изкопи, вкоравени или анкернирани и гравитачни язовирни стени, оценка на сигурността на склонове.

Динамиката на SOFiSTiK

лиране и анализ на различни видове мостове като
гредови, плочести, висящи и вантови, стоманени
и комбинирани. За всеки от тях в SOFiSTiK могат
да бъдат намерени нужните анализи за изследването им.

Тунели

SOFiSTiK позволява изследване и на тунели. По
всяко време инженерът би желал да определи със
сигурност напрегнатото състояние в почвата.
Това състояние на напреженията може да бъде определено аналитично чрез въвеждането му в групи или изчислено. За аналитично дефиниране програмата разполага със следните параметри: соб-
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С модула DYNA могат да се извършват статични и динамични анализи на 3D конструкции. Налице
е функционалност за осъществяване на: статичен
анализ на 3D конструкции и ососиметрични конструкции; теория от втори ред; собствени честоти;
стъпков метод във времето и директно интегриране на уравнението за движение; потребителско
дефинирано затихване и др.
Елементите, които се поддържат от SOFiSTiK
за динамичен анализ чрез DYNA, са масови елементи, 3D гредови елементи, прътови и кабелни елементи, пружини, графични и FLEX елементи, 3D
обемни елементи, 3D черупкови елементи, демфиращи елементи.
Видовете анализи и изчисления, извършвани с
DYNA модула, са: различни модални анализи: векторна итерация, Lanczos, Rayleigh; консистентна или диагонална масова матрица и демпфиращи
матрици; собствени числа при загуба на устойчивост, ефективни дължини; спектри на реагиране
според EC8, DIN4149, OE-Norm B4015, SIA 160, UBC
с други стандарти; коректно знаково събиране на
съответните сили от спектъра; анализ на времето чрез модално или директно интегриране и др.

SofiCAD

Фирмата SOFiSTiK е създала и пакет програми
SofiCAD, които автоматизират операциите при
разработването на кофражни и армировъчни планове, както и планове и детайли на стоманени конструкции. Заложената функционалност е сериозно
улеснение за проектанта конструктор.
Януари 2007
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Johnson Controls Code Racers
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ СОФТУЕРНИ ЕКСПЕРТИ
СЪСТЕЗАНИЕ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА АВТОМОБИЛИ
Българският офис на Johnson
Controls1, един от световните
лидери в областта на автомобилната електроника, интериорни системи и акумулатори,
стартира състезание за разработване на софтуер за автомобили – Code Racers. Състезанието, което започва на 1 декември,
е предназначено за българските
софтуерни специалисти и професионалисти, които търсят
признание и възможност да докажат своите умения. Победителят в състезанието Code Racers
ще посети международното автомобилно изложение в Женева2
през март 2007 г.
Целта на състезанието Code
Racers е да бъде разработена
софтуерна програма на тема:
„Статична навигационна система (без GPS функционалност),
позволяваща намирането и визуализацията на маршрут по зададени изходна точка и дестинация“. Това означава, че на база информация от пътна карта
състезателите трябва да създадат програма, която намира
най-късия път между две точки –
начало и край на маршрута.
Участниците могат да качват на сайта на състезанието – www.coderacers.org – своите
разработки до 19 януари 2007 г.
След тази дата всички състезатели ще получат допълнителна
тема, която разширява функционалността на първата. Темите
ще бъдат обявени на уеб сайта
на надпреварата.
Всички състезатели от първата фаза имат право да продължат участието си във втората, но според условията на Code

Racers не могат да се включват
нови състезатели само за втората фаза. Авторските права
върху решенията и внедряванията на задачите остават притежание на техните автори.
Експертно жури, формирано
специално за състезанието, ще
оценява всички софтуерни проекти. Журито ще обяви победителя в състезанието на церемония на 21 февруари 2007 г.
Членовете на журито са:
 Светлин Наков – световно
признат софтуерен специалист, известен с постиженията си в предишни подобни
състезания и с трите спечелени бронзови медала на Международната олимпиада по информатика. Светлин Наков е
два пъти носител на наградата „Джон Атанасов“.
 Емил Келеведжиев – ръководител на националния отбор
за Международната олимпиада по информатика и научен
сътрудник в Института по
математика и информатика
при БАН.
 Николай Киров – доцент по
информатика към Нов български университет и доктор по
математическо моделиране.
 Мирослав Христов – журналист от сп. HiComm.
 Йордан Тузсузов – програмист и ръководител на екип
в българския офис на Johnson
Controls.
При оценката ще бъдат вземани под внимание механизма за
намиране на най-краткото разстояние, до каква степен програмата е улеснена за потреби-

телите и задължителните функции „възможност за задаване
на началната и крайна точка на
маршрута“ и „визуализация на
маршрута върху карта“. Изпратеното решение трябва да съдържа изходния код на програмата, изпълним пакет с инструкции и примерна карта, върху
която да се извършва демонстрация на решението. Форматът
на представяне на картата и
информацията за пътищата на
нея са също решение на участниците. Оценява се както функционалността, така и имплементацията. Допустимите езици за
програмиране са C, C++, C#, Java,
Pascal/Delphi, Python и PHP, а допустимите платформи – DOS,
Windows, WM, Linux/BSD, Mac OS X,
Symbian.
Повече информация за надпреварата Code Racers може да се
намери на уеб сайта на състезанието www.coderacers.org, включително общи условия на състезанието, детайлно представяне
на темата, изисквания към език
за разработване и операционни
системи, крайни срокове за предаване на софтуерните решения, информация за наградата и
за членовете на журито.

Johnson Controls (www.johnsoncontrols.com) е световен пазарен лидер в областта на интериорното оборудване, енергийните решения и ефикасното управление и контрол на сгради и съоръжения. Компанията има 136 000 сътрудници в над
1000 фирмени клона, както и клиенти в над 125 страни по света. Фирмата е доставчик на иновативни автомобилни
интериорни системи, които допринасят за повече удобство, сигурност и удоволствие при шофирането. В областта на
строителството Johnson Controls предлага продукти и услуги, свързани с оптимизирането на енергопотреблението,
включително на комфорта и сигурността. Портфолиото на компанията за автомобилния бранш включва системи за
седалки, контролни табла и кабини, системи за врати и люкове, вътрешна електроника и управление на електроенергията. Освен това фирмата доставя акумулатори за МПС и хибридни превозни средства и ги предлага заедно с инженерни
решения и експертни услуги.

1

Швейцарското автомобилно изложение е едно най-очакваните събития в света. На него се представят както последните модели на световните производители на автомобили, така и техните концептуални модели с футуристичен дизайн
и функционалност.

2
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Забавно, интригуващо, полезно – Zip.bg
ИЛИ КАК ТЕЗИ ДУМИЧКИ СЕ СЪЧЕТАВАТ В НОВИЯ ПРОЕКТ НА ИНВЕСТОР.БГ АД
Твоята

мрежа от контакти  познати  връзки  карта  комуникация.  Както ти го искаш!

Всичко това е Zip.bg.
България е част от световните технологии и
най-добрите постижения в областта на Интернет
комуникациите. Преди не чак толкова много време,
когато тепърва осъзнавахме предимствата на Мрежата и необятната вселена, в която тя ни пренася, голяма част от потребителите у нас ползваха
Интернет главно за да си проверят пощата. Днес
преглеждането на мейлите и изтриването на спама
е просто една рутинна дейност в началото на деня.
Комуникацията започва оттук нататък и има много
и различни измерения – от набавянето на информация през търсенето на работа до старомодния разговор, но осъвременен до неузнаваемост.
Поглеждайки назад, е дори учудващо как изведнъж
са се променили нещата и е трудно да се каже кога
точно е започнало да се случва у нас онова революционно начало на подобрение в качеството и интерфейса на сайтовете, предлагащи комуникация между
все по-увеличаващия се брой български Интернет
потребители. От една-две години може би, когато
се появиха първите Интернет страници изцяло на
български език, чрез които човек може да намери отдавна забравените си съученици, да се свърже с приятели и да се подсеща за рождените им дни. Повечето
от тях следват модела на утвърдени чужди сайтове
като MySpace.com – продукт, който се оказа суперуспешен и донесе на ентусиазираните си създатели
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580 млн. долара, платени от настоящия собственик
на страницата – Рупърт Мърдок.
Интересното е, че каквито и сайтове да са се появявали в този вече утвърден Интернет сегмент у
нас – на инстантните комуникации и връзки между
отделни социални групи, досега не е имало нито един
такъв, който да обединява удобство при търсене с
висока степен на интерактивност, голяма доза забавление и чисто потребителско удоволствие от самото сърфиране из страницата. Повтарям – досега.
Последното, с което ни изненада БГ мрежата, е продукт, който освен изброените дотук характеристики може да се похвали и с нещо още по-интересно –
появи се сайт на истинските самоличности. И на известните личности.
Проектът се нарича Zip.bg и съчетава предимството да търсиш хората, които познаваш, по техните истински име и фамилия (и то изписани на кирилица), а не по никове, галени имена или хаотични съчетания от букви и цифри. А докато издирваш този
или онзи съученик, като нищо можеш да попаднеш на
съучениците, приятелите или колегите на хора като Ваня Щерева или Александър Божков. Ако ти е интересно, можеш и да се пробваш да влезеш в техния
приятелски кръг, но това дали те ще те разпознаят
като свой познат, естествено, си е тяхна работа.
Въпросът е, че регистрирайки се в Zip.bg, влизаш в
една огромна мрежа от контакти – на твоите настоящи или бъдещи познати, контакти, които много
лесно можеш да управляваш и да използваш във всеки един момент, без да се чудиш откъде да намериш
телефонния номер на Пешо, който познава Момчил,
който пък може да те свърже с Галя. Доста по-лесно
и логично изглежда да влезеш в нета и да видиш този
„маршрут“ на интерактивна онлайн карта, която да
ти посочи правилния път. Елементарно. Дори започваш да се питаш как не е било измислено по-рано...
Докато преглеждах Zip.bg, ми хрумна една много
полезна приложимост на Интернет и специално на
този сайт, която колкото и „шпионска“ да ми се стори отначало, съвсем не е за подценяване. Да речем в
следната ситуация – отишъл съм на парти в нощен
клуб, познавам само приятеля ми Данчо, който всъщност ме накара да отида там, въпреки че съм малко
уморен и всъщност е вторник и дори не знам с какъв
акъл се навих. Но! Докато седя на бара и съжалявам,
че не седя на фотьойла пред телевизора вкъщи, не
щеш ли, виждам една шеметно привлекателна жена.
В компания – с две други. И те стават, но тази моята... нямам думи. Обаче нали съм си малко срамежлив, естествено минават едни 40 минути, в които
се чудя как да я заговоря, а когато най-после събирам
смелост, се оказва, че красавицата също си пада по
мене, но вече си тръгва и успявам само да чуя как ми
казва: „Ще ме намериш в Zip-a.“ Мисли си, разбира се,
че ще Ӝ видя контактите там и ще се чуем. То че ще
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ги видя, ще ги видя, това е ясно, но ще видя и още
много неща – освен снимки, рождена дата и любима
кухня, ще видя и всичките Ӝ приятели, колеги и познати, от които индиректно мога да си съставя мнение
и за самата нея. Така че докато вечеряме в любимия
Ӝ мексикански ресторант, ще знам къде е учила, какво е работила, кои са общите ни познати и оттук –
общите ни интереси.
Има полза и за двете Ӝ приятелки, които веднага
щом стана част от нейната онлайн мрежа от познати, също имат достъп до моя профил, а оттук и до
профилите на моите приятели. Не, не – те не си търсят гадже. И двете са омъжени, но работят заедно,
имат адвокатска кантора и търсят стажанти. А аз
като студент по право имам доста познати, които
биха им свършили работа. Достатъчно е да ми разгледат профила и свързаните с мен потребители, да
хвърлят едно око на интересите и професионалния
им опит до момента и да решат на кого да се спрат.
Хубавото е, че си има и контакт за връзка.
Изглежда твърде просто, твърде просто и удобно, за да е истина. И то в България, където, първо, новите технологии са някак още твърде „нови“, и второ, истинската самоличност доскоро беше някакво
табу в Интернет. Все пак е истина. Нещо повече –
един сайт, в който можеш да откриваш познати и да
организираш контактите си, можеш да използваш и
за обмен на бързи съобщения, послания до цели групи („Хей, каня ви на рожден ден в петък, у нас“ – към
група „Приятели“) и лесно откриване дори на този
приятел, с когото се знаете от 100 години и сте си
близки, но не сте се чували скоро, а междувременно
той си е сменил 4 пъти телефона. Лесно е, защото
той си сменя данните за телефона и в профила, където си му седят и снимката, и името, и на теб не
ти пука, ако ще и съвсем да спре да говори по телефона. Защото винаги можеш да му изпратиш онлайн
съобщение.
Опитай и се убеди. Убеди се колко е хай-тек да
ползваш такива сайтове. И то на български. Регистрацията и използването им са в повечето случаи
безплатни. Специално за Zip.bg това е гарантирано.
Въпреки този свободен достъп, гарантирано е и че
там няма „случайни хора“. За да влезеш, ти е нужна
покана. Което автоматично означава, че по един или
друг начин си свързан с голяма част от регистрираните потребители, защото познаваш този, който
те кани, той познава 50 души, които познават други
50, и всеки един от тях има поне още толкова познанства. Да, точно така – и ти имаш възможност за
връзка с всеки един от тях.
Този социален и социализиращ проект е осъществен от Интернет компанията Инвестор.БГ АД, като
Zip.bg съвсем не е първият Ӝ продукт, допринасящ
за по-улеснената Интернет комуникация във всички
възможни съвременни значения на тази дума. Друг
показателен пример в това отношение е Blog.bg, до
голяма степен отговорен за сравнително наложилия
се вече у нас формат на блоговете с характерния за
тях медийно критичен поглед, свободен и спонтанен
изказ, а понякога и лиризъм, мечтателност и фрапираща откровеност. Все характеристики, които могат да се отнесат и към най-популярния български
сайт за любителски снимки – Snimka.bg, и към найсвежия новинарски проект в Интернет в момента –
Dnes.bg. Всъщност когато става дума за новини,
Dnes.bg е леко привилегирован, защото е създаден
на базата на опита от други медийни продукти на
Инвестор.БГ. Първи е едноименният сайт Investor.
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bg, който е добре познат източник на информация в
света на бизнеса и финансите. След него пък е създадено лайфстайл изданието Tialoto.bg, а четворката
в медийната група попълва спортният Gol.bg. Освен
изброените дотук продукти компанията е разработила още сайта за запознанства Aha.bg, сайта за
поръчка на храна Netkelner.bg, както и най-обширния
онлайн каталог в България Start.bg. Малко преди създаването на Zip.bg пък бе съобщено, че фирмата е купила и сайта за търсене на работа Rabota.bg.
Така образуваното портфолио от Интернет продукти обхваща една голяма част от възможните
форми на комуникация, ангажираност и осведоменост, а процесът по формирането му доказва, че
нещата не се случват просто ей така, докато не
внимаваме за момент или гледаме в друга посока.
Подобренията и развитието в българския Интернет се базират на една постоянна и добре работеща стратегия, която не стартира от един или друг
фиксиран във времето момент. Това е ясно на всички
играчи в този сектор. Или поне на тези, които действително са си заложили за цел да се развиват, да
печелят потребители и пазарни дялове.
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Партньорска програма на Microsoft
Клиентите искат. Някои искат много – ново приложение, инсталиране и настройка, сглобяване на
сървъри и работни станции и тяхното „оживяване“,
консултации за лицензионни схеми и т.н. За да може
локалните фирми да извършват исканите им услуги,
трябва да имат информация за предлаганите продукти, да са обучени да ги продават, инсталират и
обслужват, да са тествали най-новите им версии
и да консултират клиентите за новостите, които
биха улеснили техния бизнес. Тези фирми трябва да
имат достъп до широка мрежа от специалисти, с които да се консултират и които да наемат. Трябва да
има организирана поддръжка не само за клиентите,
а и за ИТ компаниите. С други думи, трябва да има
система, която да канализира начина, по който необходимите ресурси достигат локалните фирми, така
че те да са в състояние да предлагат качествени
услуги за клиентите.
Microsoft предоставя софтуерната платформа, a
партньорите є реализират проектите, като това
могат да бъдат най-различни ИТ компании:
t Консултантски фирми, които могат да ви посъветват как да изглежда вашата информационна
система или коя е най-подходящата лицензионна
схема за вашата компания.
t Асемблатори, които ви предоставят сървъри и
работни станции с най-подходящите версии на
операционната система и офис пакета.
t Системни интегратори, които реализират сложни ИТ системи, добавят защита и продуктивност
на системите.
Компетенции
Advanced Infrastructure Solutions

http://www.microsoft.com/bulgaria

Business Process and Integration
Custom Development Solutions (нова!)
Data Management Solutions
Information Worker Solutions
ISV/Software Solutions
Learning Solutions
Licensing Solutions (нова!)
Microsoft Business Solutions
Mobility Solutions (нова!)
Networking Infrastructure Solutions
OEM Hardware Solutions (нова!)
Security Solutions

Издава се със съдействието
на Майкрософт България

Инсталатори, които настройват продуктите с
желаната от клиента функционалност.
t Разработчици на софтуерни приложения, които
използвайки развойните средства на Microsoft,
могат да създадат бързо и лесно различни продукти и да проследяват фазите на проектиране и
разработка.
За да могат всички тези разнородни компании да
получават адекватна информация, Microsoft лансира
14 компетенции. За покриването на някоя от тях, в
най-общи линии, са необходими обучени специалисти
и 3 референции от клиенти в съответната област.
В други случаи трябва да се сертифицира или приложение, което да работи на платформа на Microsoft,
или хардуер, който да работи безпроблемно с продуктите на Microsoft. Компетенциите предоставят
на партньорите фокусирана информация, от която
те имат нужда при изпълнение на проектите при
своите клиенти.
В началото е ниво „Регистриран партньор“ –
фирмата показва, че има интерес към продуктите
и технологиите на Microsoft и започва да получава
новостите. По желание тя може да си направи абонамент, с който да си осигури 10 лиценза от различни Microsoft продукти за ползване в офиса, както и
лицензи за тестване и демонстрации пред клиентите. По този начин нейните специалисти получават
достъп до необходимите им продукти и средства за
обслужване на най-основните изисквания на негово
величество Клиента.
t

Специализации
Active Directory & Identity
Hosting Solutions; Storage Solutions;
Management; Exchange Migration
Systems Management
& Deployment
Application Infrastructure
Development
Business Intelligence
Enterprise Project Management;
Messaging & Collaboration; Office
Smart Client Development

Smart Client Development; Web
Development
Database Management
Office System Desktop Deployment;
Portals & Enterprise Content
Management

License Delivery

Software Asset Management
Microsoft Great Plains; Microsoft
Navision; Microsoft Point of Sale;
Microsoft Solomon

Microsoft Axapta; Microsoft CRM;
Microsoft C5

System Building
Infrastructure Security

Device Manufacturer
Security Management

Pages

чите достъп до средствата за постигане на вашия
успех.

В какви ръце ще оставите вашите
информационни системи?

Като клиент как контактувате с ИТ компаниите?
Нима така: „Изпратете ми, моля, оферта за 72 лиценза за Windows Vista Professional Edition, select open
value. И да бъдат със Software Assurance за 3 години.
Както и 2 лиценза за MS Exchange Server Enterprise
със 72 Core CAL.“ Едва ли. По скоро се обаждате и
започвате консултации: „Видяхме при едни партньори
как в електронната поща се получават писма и се
оцветяват в различни цветове в зависимост от получателя и можеш да изпратиш писмо от документа,
който пишеш. Дори можеш да го изпратиш на много
хора от списък в таблица.“ Или: „Как заявките за отпуски на служителите се одобряват по електронен
път и тогава отиват при служителя, как заявките
от клиентите влизат в пощата на търговците и
оттам се проследява тяхното изпълнение“ и т.н.
Вие не се интересувате от лицензи, а от услуги,
свързани с инсталиране, настройки, интеграция на
ваши приложения, консултации, коректно лицензиране и т.н., за които вашата фирма заплаща съответните цени. Вие търсите функционалност, а не
лицензи. Желаете лесно да разпознаете услугите на
ИТ фирмите на българския пазар, за да можете да
прецените кой партньор с какво би могъл да ви бъде
полезен. Това е свързано с профилиране на партньорските услуги и краткото им описание, информация за
което можете да се намери както на локалния сайт
на „Майкрософт България“: http://www.microsoft.com/
bulgaria/partners/certified.mspx, така и на глобалния
сайт на Microsoft: http://directory.microsoft.com/mprd/
Уверете се, че ако имате нужда от експерт за
разработка на регистри на базата на MS SQL, ще
попаднете на обучен, сертифициран и опитен партньор, с когото ще гарантирате успех на ръководения
от вас проект.
Обучен, опитен, успешен – изберете сами.

Издава се със съдействието
на Майкрософт България
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Когато партньор инвестира в обслужването на
своите клиенти с Microsoft лицензи, като обучи и
сертифицира поне двама от своите специалисти за
някои от продуктите на Microsoft и покаже 3 референции от доволни клиенти, или сертифицира хардуер
или приложение, това показва неговата ангажираност с технологиите на Microsoft. Тези партньори
получават:
t 25 клиентски лицензи и сървъри за ползване в офиса, както и лицензи за тестове и демонстрации.
t Допълнителна информация и достъп до ресурси,
свързани с продуктите, които познават.
t Покани към техния търговски и технически персонал за локални курсова на обучение.
t Право на 5 обаждания към центъра за поддръжка и
т.н.
Това ниво е „Сертифициран партньор“. То е
необходимо за кандидатстване в различните бонус
програми за партньори на Microsoft.
Има големи фирми с многобройни разнородни
екипи, които могат да обслужат всяко повикване от
клиентите. Те имат в профилите си по-голям брой
обучени специалисти, имат много референции от
проекти в различни области – инсталиране и настройка, сигурност, уеб приложения, регистри, системи
за управление на документооборота, консултации и
т.н. Това ниво е „Златен партньор“, а съответните
компании получават:
t Лицензи за сървъри и 100 клиентски лиценза за
ползване в офиса им от различни Microsoft продукти, свързани със специализациите, които са
покрили.
t Право на 5 обаждания към центъра за обслужване
на клиенти и партньори.
t Предимство при всички локални инициативи и
курсове за обучение на търговски и технически
персонал.
Други показатели, по които се оценява готовността на „сертифицираните“ и „златните“ партньори, са
продажбите на различни лицензи, положителните
оценки на клиентите и присъствието им на годишните партньорски форуми, където се информират за
най-новите технологии и тенденции.
Партньорството между Microsoft и българските
компании им предоставя средства и информация
за създаване на успешни и печеливши проекти в
различни области на информационните технологии.
Защото Microsoft не е само операционна система и
пакет бизнес приложения, а източник на средства
за изграждане: на защитена от вируси, спам и прослушване среда; на защитена и скалируема база от
данни, която е основа на многобройни приложения и
регистри; на пощенски сървър с многобройни функции и интеграция с други продукти; на портални
решения; на централизирано управление на сложна
инфраструктура и др.
Ако в описаните сценарии виждате и вашия бизнес, станете партньори на Microsoft. Така ще полу-

B to C
ПРИЕМИ ЦВЕТА, БЪДИ ГОТОВ ЗА БЪДЕЩЕТО
Може би сте чували
съкращението B to C –
обикновено използвано за
„Бизнес към клиент“, което означава всеки бизнес,
който е насочен към клиента. Впрочем в света на
принтерите и многофункционалните устройства
B to C се свързва с прехода
от черно-бял (Black) към
цветен (Color) печат и
това е вълнуващ напредък в индустрията, който несъмнено е част от
Маки Нагао,
вашето бъдеще.
продуктов мениджър
Макар че някои потрев Kyocera Mita
бители вече са преминали
към цветен печат, други гледат на това като на
далечно бъдеще. Но също както с навлизането на
Интернет и електронната поща, това не само е
неизбежно, но потребителите биха искали да се
радват на предимствата на цветния печат колкото се може по-рано.
За някои от вас това може да изглежда като
опасна авантюра, но това развитие на индустрията не бива да ви притеснява, защото цветният печат е вече утвърдена технология. Той е
достъпен и е време потребителите да направят
следващата стъпка от черно-бял към цветен печат и към бъдещето на управлението на документите.

Защо започна процесът на преминаване
от черно-бял към цветен печат

Търсенето на цветния печат се засили със завършването на прехода към цветни монитори и
с увеличаване на броя на цветните входни устройства като скенери и цифрови камери. Най-съществената причина за повишеното търсене на
цветен печат обаче е осъзнатата полза от него,
като например доказаната възвръщаемост на инвестицията при използването му.
Цветните устройства са преобладаващи на
пазара и постепенно заменят монохромните устройства в офиса. Техните цени намаляват и може да се твърди, че първоначалната им цена пада
драстично, а цената на една страница постепенно върви надолу.

Къде сте вие в прехода от черно-бял
към цветен печат

Ако потребителят няма нито едно цветно
устройство, той не може да оцени ползата от
цветния печат или поне не достатъчно, за да си
купи такова. Някои потребители, които са наясно с ползата от цветния печат, може и да нямат
свои собствени цветни устройства, но използ-

ват скъпите и негъвкави външни услуги. Ако принадлежите към някоя от тези групи, време е да
направите оценка каква е ползата от цветния
печат за вас и да закупите цветно устройство,
което ще ви даде повече гъвкавост и винаги ще
ви бъде подръка във фирмата.
Някои потребители може да имат цветни устройства, но те да не предлагат задоволителна
производителност, т.е. да са твърде бавни, да
имат малък изходен капацитет, да не поддържат
предпочитаните от вас носители и/или формати или да им липсват завършващите функции.
Може качеството да е много лошо било на цвета,
било на изображението като цяло или пък експлоатационните разходи да са прекалено високи. Този
тип потребители трябва да предприемат следващата стъпка от процеса – C to C, т.е. замяната
на едно цветно устройство с друго.

Контролни точки за преминаване
от черно-бял към цветен печат

Важно е цветният печат да не се разглежда като самостоятелна операция – той трябва да бъде неразделна част от управлението на вашите
документи и да бъде обект на същите изисквания
при закупуване като всички останали устройства
във вашия офис. Каквото и да е положението във
вашия офис, има няколко контролни точки, които
трябва да имате предвид при всяко инсталиране
на цветен принтер.
Трябва да сте сигурни, че цветното устройство, което имате предвид, е наистина от модел B
to C, подходящ за нуждите на офиса ви, а не висококачествено и много скъпо графично цветно устройство за по-професионални нужди. Това означава, че избраното от вас устройство ще работи ефективно във вашия офис, без да е скъпо, да
работи бавно и да произвежда цветни документи
с изключително високо качество, което съвсем не
ви е необходимо.
Цветното устройство, което купувате, трябва да задоволява всичките ви нужди, свързани с печата, както това прави черно-бялото устройство, което използвате в момента. Така че трябва
да сравнявате съществуващите черно-бели с новия цветен принтер, който имате намерение да
купите. Това означава да анализирате внимателно всяка характеристика, която е важна за вас,
включително функционалност, скорост и цена.
Важен момент от това сравнение е да се провери дали цената на една черно-бяла страница, отпечатана на новото цветно устройство, ще бъде сравнима с тази, отпечатана на съществуващото монохромно устройство. Що се отнася до
функционалността, трябва да решите дали няма
да е по-подходящо да купите многофункционално
устройство вместо принтер, така че се запитайте дали не ви е необходим скенер и отделете

време да се осведомите за ползата от цветно
сканиране за комуникациите в офиса.
Ако устройството ще се споделя от няколко
души, то трябва да се спрете на такова, което
е подходящо за работна група, затова проверете
дали мрежовата връзка се включва в стандартната конфигурация и дали скоростта му е достатъчно висока, за да ви върши работа, като имате предвид, че цветният печат може да предразположи към по-голямото му ползване.
Въпреки че добрият дилър ще направи това
като част от обслужването на клиентите, ако
вие трябва да решавате, важно е да планирате
внимателно кое устройство да замените. Например едно цветно устройство за работна група
може да замени няколко монохромни устройства
с висока експлоатационна цена и един или повече
мастиленоструйни цветни принтери, което ще
спести значителни разходи.
Най важното, трябва да пресметнете общата цена на притежание на новото устройство,
което ви се предлага, като прецените общия
изходящ обем на черно-бели и цветни копия. Ако
цветният печат се използва безразборно от служителите и се отпечатват ненужно голям обем
цветни копия, може би е разумно да се разгледа
възможността за ограничаване на достъпа до
цветния печат или за въвеждане на квота за броя
на отпечатаните копия.

B to C за бъдещето

За вас е изключително важно да извървите
прехода от черно-бял към цветен печат. Така не
само ще разширите бизнеса си, а доколкото това
скоро ще бъде стандарт в бизнеса и образованието, важно е да не оставате на опашката. Ако
това не е достатъчно важно, съществуващите
B to C устройства са база за следващото поколение цветни устройства и преходът ви ще бъде
много по-плавен, ако сега инвестирате в евтино
устройство.

FS-C5015N
Мощен, цветен, с ниска обща цена
на притежание

Наскоро Kyocera Mita пусна цветен мрежов
принтер с формат А4 и ниска обща цена на притежание. Предназначен за работни групи и работа в екип, новият FS-C5015N се основава на
уникалната технология ECOSYS на Kyocera, която
използва дълготрайни елементи, за да се гарантира надеждност на продукцията, ниска обща
цена на притежание и ниска цена на отпечатана
страница. Клиентите на Kyocera не само ще имат
възможност да се радват на цвета, без да се тревожат от това дали експлоатационната цена е
висока, но използвайки цвета за по-изразителна
комуникация, бързо ще си възвърнат направените
разходи.
FS-C5015N е много подходящ за малки групи
с високи изисквания към печата. Принтерът
печата със скорост 16 стр./min, мрежовият
интерфейс е част от стандартната конфигу-

рация, поддържат се различни типове носители. Входната касета за хартия е с капацитет
500 листа, има втора, многофункционална касета с капацитет 100 листа, а допълнително може да се включи още една касета с капацитет 500 листа. На пазара рядко се предлагат толкова функционални цветни принтери
с ниска цена на отпечатване на една страница като FS-C5015N, който не само емулира
PCL 6 и PostScript 3, но и има изключително дълъг живот, позволяващ на него да се отпечатат
100 000 страници.
С компактния си дизайн FS-C5015N се нуждае
от минимално пространство за инсталиране.
Принтерът е тих, изобщо не шуми в режим „Изчакване“, така че е възможно да го поставите където и да е в офиса.
Функционалността му допълнително се разширява с наличието на фирмената система eMPS
(Enhanced Multiple Printing System) за наблюдение и
управление на документите и за контрол на разходите, както и допълнителното устройство за
двустранен печат.
С устройство, което може да печата в цвят
със същата скорост, качество, надеждност и
ниска цена на притежание като монохромните
устройства на Kyocera, цветът наистина е достъпен. Независимо от обема на печата, цветът
вече не означава висока цена – така се отплаща
новият принтер на Kyocera.
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HDMI
ЦИФРОВ СТАНДАРТ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА
ВИДЕО И АУДИО ПО ЕДИН КАБЕЛ
ПЕТЪР ПЕТРОВ
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) е първият и засега единствен индустриален изцяло цифров
стандарт за предаване по един кабел на висококачествено видео и многоканално аудио между
каквито и да са видео и аудио източници (Settop Box, DVD плейъри, аудио/видео приемници,
домашни компютри) и съответните възпроизвеждащи устройства (цифрови TV приемници, цифрови монитори, аудио усилватели).
По кабела могат да се предават както стандартно и разширено видео, така и видео с висока разделителна способност (всички HDTV
стандарти), некомпресиран осемканален (7.1)
обемен звук с безкомпромисно качество (24битово кодиране и честота на семплиране до
192 KHz) или който и да е от сега използваните
компресирани аудио формати като Dolby Digital
и DTS. Най-новата версия на стандарта (HDMI
1.3) поддържа и новите формати за компресия
без загуби Dolby TrueHD и DTS-HD и осигурява
достатъчно широка честотна лента, за да поеме
и бъдещите изисквания в това отношение.
Стандартът вече е възприет от основните
производители на потребителска електроника,
филмови компании и доставчици на цифрово съдържание, както и от голяма част от производителите на
видео и аудио контролери. Очаква се, и това вече става,
той да се превърне в основа за конвергенцията между битовата електроника и персоналните компютри и да стимулира
разпространението на висококачествено цифрово съдържание като многоканално аудио и видео с висока разделителна
способност.
Основните предимства на HDMI пред популярните и масово използвани аналогови интерфейси като S-Video и предаването на композитен или компонентен TV сигнал са по отношение на:
 Качеството – за разлика от съществуващите TV интерфейси по HDMI се предава едновременно некомпресирано
многоканално цифрово аудио и цифрово видео, осигуряващо висококачествено, кристално ясно изображение.
 Вида на сигнала – сигналът е изцяло цифров, което елиминира необходимостта от ненужното цифрово-аналогово
конвертиране, извършвано в съвременните DVD устройства, и осигурява предаване на видео сигнала без загуби.
 Цената – осигурява характерните за цифровите интерфейси качество и функционалност и поддържа некомпресираните видео интерфейси на разумна цена.
 Аудиото – поддържа най-използваните аудио формати –
от стандартното стерео до най-модерния 8-канален обемен звук.
 Лесната работа – комбинира видео с многоканално аудио
по един-единствен кабел, елиминирайки цената, сложността и множеството кабели, използвани със сегашните аудио/видео системи.
 Интелигентността – поддържа двустранна комуникация
между видео източника (например DVD плейър) и възпро-
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извеждащото устройство (цифров телевизор)
и позволява реализирането на функции, характерни за съвременните цифрови интерфейси
като автоматично конфигуриране, възпроизвеждане с натискането само на един бутон,
управление на всички аудио/видео устройства
само с едно дистанционно управление и др.
Досега са публикувани 5 версии на HDMI спецификацията:
 Версия 1.0 през декември 2002 г.
 Версия 1.1 през май 2004 г.
 Версия 1.2 през август 2005 г.
 Версия 1.2a през декември 2005 г.
 Версия 1.3 през юни 2006 г.

HDMI 1.3

Един от сериозните проблеми от гледна точка
на потребителите е практиката производителите на битова електроника (поне засега) да не
съобщават точно на коя версия на HDMI спецификацията отговарят техните продукти. Ето
защо донякъде е по-добре да се знае кои функции
на стандарта HDMI поддържа едно или друго устройство, отколкото коя е конкретната му версия,
още повече, че едни функции се дефинират като задължителни, а други като опционални. Друг
проблем е, че HDMI стандартът е много динамичен – вижте само колко версии са публикувани за
няма и четири години. Това определено не е недостатък още повече че стандартът поначало е бил
замислен така, че да предоставя големи възможности за развитие. „Лошото“ е, че спецификациите се променят драстично и в този смисъл версия
1.3 е толкова различна от предишните, че може да
се разглежда едва ли не като отделен стандарт,
въпреки че е запазена пълната обратна съвместимост с предходните версии. По принцип HDMI
1.3 (виж www.hdmi.org) е насочен към следващото поколение телевизори с висока разделителна
способност, DVD плейъри и персонални компютри,
осигурява над два пъти по-широка пропускателна
лента, необходима за пълноценна поддръжка на HD
DVD и на Blue-ray дисковете, и поддържа функции,
които тепърва ще се реализират в компютрите и
битовата електроника. Дефинирани са:
 По-висока скорост – максималната работна
честота на интерфейса се увеличава от 165 на
340 MHz, а максималната скорост на трансфер –
от 4,95 на 10,2 Гбита/s, така че да се осигури
предаването на видео с по-висока разделителна
способност, да се поддържа Deep Color и по-високи кадрови честоти. Нещо повече, във версия
1.3 е заложена възможността скоростта на
трансфер в бъдещите версии на стандарта да
се увеличава още повече. Какви са най-преките
практически ползи от това за крайните потребители. На първо място, увеличената пропускателна способност на HDMI интерфейса ще позволи да се предава видео с 1480р (WQXGA) – над
450% по-висока разделителна способност от
тази на днешната телевизия с висока разделителна способност с нейните 720р (1280x720
пиксела @ 60 Hz) или 1080i (1920x1080 пиксела
на @ 30 Hz). На второ, ще се повиши кадровата
честота и от сегашните 60 Hz тя ще достигне 90 и дори 120 Hz – нещо, което е от изключително значение за геймърския пазар.
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 Deep Color – в цветовите пространства RGB

и YCbCr се поддържа не само 24-, но и 30-, 36и 48-битова дълбочина на цвета, което позволява: да се възпроизвеждат не милиони, а
милиарди и дори трилиони цветови нюанси;
да се елиминират резките преходи между цветовете (т.нар. Color Banding) и да се осигури
плавен преход между цветовите тонове и фина градация на цветовете; да се увеличи контрастът; да се възпроизвеждат много повече
нива на сивото (при 30-битова дълбочина на
цвета нивата на сивото са 4 пъти повече, при
36-битова – 16 пъти, а при 48-битова – 256 пъти).
 По-широко цветово пространство – на практика се премахват ограниченията пред избора
на цветове. Дефинира се ново цветово пространство xvYCC, което поддържа 1,8 пъти повече цветове от тези в съществуващия HDTV
сигнал, което ще даде възможност за по-вярно
възпроизвеждане на цветовете и за появата
на дисплеи с по-естествени и по-живи цветове.
В началото на годината се появи и първият телевизор, който поддържа това цветово пространство и това бе Sony Bravia.
 Нов миниатюрен съединител (Type C), който
е функционално еквивалентен на съединителя
Type A (виж по-долу), но е значително по-компактен. Предназначен е за свързване на портативни устройства като видео- и фотокамери
към телевизори с висока разделителна способност.
 Lip Sync – възможност за прецизно автоматично синхронизиране на звук и картина (налага
се от разширяващата се употреба на сложни
схеми за обработка на сигналите в битовата
електроника, респективно от разликата във
времената за обработка на аудио и видео сигналите).
 Нови аудио формати за компресия без загуба –
съществуващата възможност за предаване
на широколентово некомпресирано цифрово
аудио и разпространените цифрови компресирани формати като Dolby Digital and DTS са разширени с поддръжка на новите цифрови компресирани формати без загуба Dolby TrueHD and
DTS-HD Master Audio.
Когато се говори за HDMI в настояще време,
добре е да се имат предвид, да ги наречем, базовите версии на стандарта, за които ще става дума
оттук нататък, още повече, че, както казахме,
HMDI 1.3 запазва обратна съвместимост с предишните версии.
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Фиг. 1. Съединител Type A

HDMI 1.2

И така, HDMI във версии до 1.2а включително поддържа преноса на видео със стандартна
(SDTV), разширена (EDTV) и висока (HDTV) разделителна способност, както и на многоканално
аудио по един и същ кабел. За пренасяне на видео
данните се използва разработената от Silicon
Image Inc. и позната от интерфейса DVI технология за кодиране и сериен трансфер на високочестотни данни TMDS (Transition Minimized Differential
Signalling). В този смисъл поне в началните си версии HDMI стандартът може да се разглежда като
развитие на DVI-D стандарта, към който са добавени възможности за пренасяне на аудио и управляващи сигнали. Казахме вече, че максималната
работна честота на интерфейса според HDMI
1.2 стандарта е 165 MHz. Самата спецификация
е създадена с оглед използването Ӝ в цифровата телевизия с висока разделителна способност
(HDTV), така че не е изненада, че се поддържа найвисоко качество на изображението – 1080р (1080
реда и прогресивна развивка). Поддържат се три
цветови пространства: RGB 4:4:4 (за монитори) и
YCbCr 4:4:4 и YCbCr 4:2:2 (за цифрови телевизионни приемници). Поддържат се и най-разпространените видео формати:
 Цифрова телевизия с формати от 480i до 1080i
(презредова развивка с 480–1080 реда) или 480p
до 1080p (прогресивна развивка 480–1080 реда).
При това форматите със стандартна разделителна способност (SD) могат да бъдат със
съотношение на страните 4:3 или 16:9, а тези
с висока (HD) – само в съотношение 16:9:
 SDTV: 720x480i (NTSC) и 720x576i (PAL);
 EDTV: 640x480p (VGA), 720x480p (NTSC),
720x576p (PAL);
 HDTV: 1280x720p, 1920x1080i, 1920x1080p.
 PC формати: VGA, SVGA, XGA, …, UXGA, включително и широкоекранните им варианти, които се срещат често при LCD и плазмените монитори.
 Всеки друг дефиниран от VESA или от съответния производител формат.
Максималната дължина на HDMI кабела е 15 m.
Използват се два типа съединители. Много поразпространен е този от Type A, който има 19
пера (виж фиг. 1) и е предназначен за т.нар. SingleLink връзки (виж каре DVI), при които само единият
от двата възможни канала се използва за пренасяне на видео. Другият съединител – Type B, има същата форма, но е по-голям (29 пера), предназначен
е за Double-Link връзки (видеото се пренася и по
двата канала) и се използва в случаите, когато по
кабела се пренася видео с по-висока разделителна
способност (по-висока от тази на 1080р). Поне на
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теория този съединител би трябвало да служи за
връзка с дисплеи от много висок клас, каквито все
още не се предлагат на пазара.
Type A съединителят е обратно съвместим със
Single-Link DVI-D интерфейса, използван в съвременните монитори и графични карти. Това означава, че за връзката между устройства с различни интерфейси (например между HDMI източник с
DVI монитор) може да се използва прост преходник
(виж фиг. 2), но, естествено, това ще е съпроводено със загуба на аудио и управляващите сигнали на HDMI интерфейса. Друга особеност на това
решение е, че докато повечето HDMI устройства
поддържат защитата на цифровото съдържание
по технологията HDCP, точно обратно е положението с DVI устройствата, при които поддръжката на HDCP е рядкост. А „задействането“ на тази
защита води до плачевни резултати.
Аналогично, Type B съединителят на HDMI интерфейса е обратно съвместим с Dual-Link DVI-D
съединителя.
В HDMI интерфейса се дефинират Sources (източници) и Sinks (приемници). Всяко аудиовизулно
устройство може да има по няколко HDMI входа и
HDMI изхода, като е задължително всеки от тях
да отговаря напълно на съответната спецификация за Source или Sink. Връзката между източниците и приемниците се осъществява по т.нар. TMDS
канал, който се състои от три кодирани канали за
данни и един канал за синхронизация (виж фиг. 3).
Освен TMDS канала в HDMI кабела има и два допълнителни канала за управление – DDC (Display Data
Channel) и CEC (Consumer Electronics Control), които играят спомагателна роля (виж по-долу).
По TMDS канала се пренасят аудио, видео и допълнителни данни. Всеки от каналите за данни има
конкретно предназначение – първите два са за видео, а третият – за аудио и допълнителни данни.
Използват се ширмовани усукани двойки (виж таблицата). Максималната скорост на видео потока,
която се измерва в пиксели/s, зависи от версията

Фиг. 2. Single-Link HDMI към Single-Link DVI преходник
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Фиг. 3. Блокова схема на HDMI интерфейса

на HDMI стандарта и от типа на използвания съединител (при съединител Type B тя е два пъти повисока, защото за преноса на видео се използват
и двата канала). Максималната честота на тактовия TMDS сигнал, който се предава по TMDS канала за синхронизация и служи за възстановяване
на декодирания сигнал в приемната страна, е 165
MHz при HDMI 1.2 и 340 MHz при HDMI 1.3.
Целта на TMDS кодирането е повишаване на
шумоустойчивостта на канала. При него всеки 8
бита от входящия видео поток се преобразуват
по специален алгоритъм в 10-битова поредица,
отличаваща се с минимизиран брой на преходите
от нула към единица и обратно, и под формата на
диференциален сигнал (TMDS данни) се изпращат
по HDMI кабела. И тъй като на всеки TMDS такт
по всеки TMDS канал се пренасят по 10 бита, лесно е, като се знае честотата на такта и броят
на използваните канали, да се определи максималната пропускателна способност на HDMI интерфейса.
Тук е мястото да кажем няколко думи и за
поддръжката на технологията за защита на
цифрово съдържание HDCP (High-Bandwidth Digital
Content Protection) – виж едноименното каре, която е неразделна част от стандарта HDMI. И при
нея става дума за кодиране, но целта е друга –
да се защити предаваното по HDMI интерфейса
цифрово съдържание от копиране. Не може да се
отрече, че именно тази технология за защита и
поддръжката на компаниите, държащи авторските права на филми и музика, разкри пътя за масовото използва на HDMI интерфейса. Не може
да се отрече обаче и това, че в определени случаи технологията HDCP, в комбинация с множеството версии на HDMI стандарта, е основният
източник на проблеми за потребителите. Има
ситуации, когато при недобре подбрана конфигурация на изходни и възпроизвеждащи устройства
Януари 2007

тази технология може да доведе до изкуствено
влошаване на качеството и разделителната способност на изходния сигнал и дори до неговото
пълно блокиране.
Не ми се иска да навлизам в детайли, но HDMI
спецификацията е много интересна. И няма как
да е иначе, след като стремежът е бил да се обхванат всички съществуващи и несъществуващи
аудио и видео стандарти. Ето два примера. Обикновено TMDS тактът е с честота, еквивалентна
на скоростта на видео потока. Какво ще стане
обаче, когато се увеличи дълбочината на цвета
(броят на битовете, с които се описва един пиксел), което се допуска в HDMI 1.3. Или как ще се
предават видео данни с много ниска разделителна способност, при които съгласно това правило
честотата на TMDS такта трябва да падне под
минималната (25 MHz).
Решението и в двата случая изглежда просто,
но едва ли е така с неговата реализация. В първия
Таблица 1. Разпределение на сигналите по перата на съединител Type A
Перо
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

Съединител Type A
Сигнал
Перо
Сигнал
TMDS Data2+
2
TMDS Data2 ширмовка
TMDS Data2–
4
TMDS Data1+
TMDS Data1
6
TMDS Data1–
ширмовка
TMDS Data0+
8
TMDS Data0 ширмовка
TMDS Data0–
10
TMDS Clock+
TMDS Clock
12
TMDS Clock–
ширмовка
CEC
14
Резервиран
SCL
16
SDA
DDC/CEC Ground
18
+5 V
Hot Plug Detect
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случай, видеото с 24-битова дълбочина на цвета
се приема за видео по подразбиране и се предава
така, че скоростта на видео потока да съответства на честотата на TMDS такта. Видеото с
по-голяма дълбочина на цвета (30-, 36- или 48-битова) се предава с по-висока честота, като се запазва съотношението, определено от текущата
дълбочина на цвета и тази по подразбиране. Така
видео с 30-битов цвят ще се предава с 1,25 пъти
по-висока скорост, с 36-битов цвят – с 1,5 пъти
по-висока скорост и с 48-битов цвят – с 2 пъти
по-висока скорост. Във втория случай видеото
се предава, като се използва т.нар. Pixel-repetition
Scheme (честотата на TMDS такта е кратна на
скоростта на видео потока, а всеки пиксел се предава съответния брой пъти, така че двете честоти да се изравнят).
Предаването на аудио и допълнителни, включително и контролни, данни през третия TMDS
канал се извършва на пакети. За да се повиши надеждността на канала, която е от съществено

значение за този тип данни, те се защитават с
BCH (Bose, Ray-Chaudhuri, Hocquenghem) код за корекция на грешки, а преди да се изпратят по канала, допълнително се прекодират в 10-битови думи,
като се използва специален код за намаляване на
грешките.
Базовата функционалност на стандарта
включва преноса на некомпресиран аудио поток
съгласно спецификацията IEC 60958 LPCM с честота на семплиране 32, 44,1 или 48 kHz, която задоволява нормалните изисквания за предаване на
стерео звук. По HDMI обаче могат да се предават
още:
 3- до 8-канално некомпресирано 24-битово
аудио с честоти на семплиране до 192 KHz.
 Компресирано аудио по стандарта IEC 61937
със скорост на трансфер до 24,576 Мбита/s.
 2 до 8 канала некомпресирано еднобитово аудио
(One Bit Audio), по начина, по който се представят в Super Audio CD дисковете.
 Компресирано One Bit Audio (DST).

DVI (Digital Visual Interface)
DVI е цифров
видео интерфейс
с основно предназначение връзка между компютър и LCD монитор с максимална разделителна способност
QXGA (2048x1536 точки при 75 Hz). Това
включва и HDTV 1080р
(прогресивна развивка с
HDMI и DVI-D съединители
разделителна способност
1920x1080 пиксели и кадрова честота 60 Hz), което
обяснява защо преди появата на стандарта HDMI
този интерфейс се е ползвал и за връзка с различни
типове дисплеи от най-висок клас за гледане на DVD
филми. Дефинирани са три DVI формата със съответните кабели:
 DVI-D (DVI-Digital) – за цифрова
връзка между видео източници и
цифров LCD монитор. Осигурява
по-добро качество от аналоговата
връзка и елиминира необходимостта във видео картата да се извършва
конвертиране на цифровия сигнал
в аналогов (поначало графичните
карти произвеждат цифров сигнал,
който след това се преобразува в
аналогов за нуждите на VGA изхода).
 DVD-A (DVI-Analog) – за пренос
на аналогов сигнал например към
CRT монитор или HDTV приемник. Независимо от извършеното
конвертиране на цифровия сигнал
в аналогов качеството на сигнала се
запазва по-високо от това на стандартния VGA изход.
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DVI-I (DVI-Integrated) – универсален кабел, по
който се пренасят и цифровият, и аналоговият
сигнал.
Кабелите за двата цифрови формата (DVI-D
и DVI-I) допълнително се разделят на кабели за
Single-Link и за Double-Link връзки, ползващи съответно един или два TMDS канала, всеки с работна честота 165 MHz. Double-Link DVI кабелите са
предназначени за по-висококачествени системи и
позволяват да се поддържа връзка с LCD дисплеи с
разделителна способност до 2048x1536 пиксели на
75 Hz, срещу максимум 1920x1080 пиксели на 60 Hz
при Single-Link DVI кабелите.
По стандарт максималната дължина на DVI кабелите е 5 m. Твърди се, че с използването на найвисококачествени кабели тази дължина може да се
увеличи до 15 m. За още по-големи дължини се препоръчват CAT5 или оптически кабели, както и използването на повторители и усилватели.



Различните типове DVI конектори
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И още нещо интересно. Когато гледате видео, пакетите, на които се предават аудио и допълнителните данни, се изпращат по време на
обратния ход на лъча на видео сигнала по редове
и кадри. Нещо повече, в този случай пропускателната способност на аудио канала зависи от
видео формата, защото той определя честотата на видео потока, респективно – честотата
на TMDS такта. Ето защо SDTV форматите могат да се съпровождат с до 8 канала некомпресирано аудио с честота на семплиране до 96 KHz,
а HDTV форматите – също с до 8 канала некомпресирано аудио, но с честота на семплиране до
192 KHz.
Каналите за управление, за които стана дума
по-горе, са два:

 DDC (Display Data Channel) – двупроводен се-

риен интерфейс с тактова честота 100 KHz,
който е изграден от две сигнални шини SCL
(Serial Clock Line) и SDA Send Data Lines и отговаря на спецификацията на шина I2C. Използва
се от Source порта, за да определи конфигурацията и/или възможностите на Sink порта от
неговите идентификационни данни – Enhanced
Extended Display Identification Data (E-EDID).
 CEC (Consumer Electronics Control) – (опция) двупосочен сериен интерфейс на базата на протокола AV Link, който се използва за дистанционно управление на отделните аудиовизуални
устройства на дадена система (например автоматично свързване на HDMI приемника към
активния източник на сигнал).

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
HDCP е технология, разработена от Digital мер монитор или записващо устройство). ПредимсContent Protection, LLC – дъщерна фирма на Intel, тво на технологията е, че:
за защита на цифрово аудио и видео съдържание.  Позволява да се изгради сигурен канал между
устройствата, след като предавателят се увери, че
Тя се прилага в DVI и HDMI стандартите и в моприемникът е оторизиран да приема защитено
мента е единственият широко разпространен начин
съдържание.
за изпращането на защитено (кодирано) цифрово
съдържание към DVI и HDMI цифрови дисплеи.  Съдържанието се кодира в предавателя и декодира в приемника, така че не може да се копира
Особеното тук е, че тази технология не е задължимежду тях.
телна нито за DVI, нито за HDCP стандарта. И въпреки че за използването ù е необходим лиценз, тя се  Неоторизираните устройства се идентифицират и
блокират, така че се предотвратява масовото разналага от компаниите, притежатели на правата за
пространение на хакнати или нелегални ключове.
цифрово съдържание, а оттам и от регулаторните
За целта на предавателите периодично се разпоргани в много държави (според European Industry
раща актуализиран списък с компрометираните
Association for Information Systems например HDCP е
устройства под формата на т.нар. SRM (System
задължителен компонент на европейското лого HD
Renewability Messages) съобщения, които се записReady). Резултатът е, че на практика почти всички
ват фабрично на защитените носители (например
произвеждани HDMI устройства поддържат техноHD DVD, Blue Ray или DVD Audio дискове).
логията HDCP. Нещо повече, фирмите, лицензирали
технологията HDCP, се задължават да ограничават
За осъществяване и поддържане на комуникакачеството на сигнала на изходите на своите про- цията между предавателите и приемниците се издукти, ако тези изходи не са HDCP съвместими – ползва доста сложен протокол, целта на който е
например ограничаването на цифрово съдържание приемникът да докаже, че е оторизиран да приема
с висока разделителна способност до DVD качест- HDCP съдържание. Използват се уникални за всяко
во или на DVD Audio до DAT качество. Освен това устройство секретни ключове и ако предавателят не
техните устройства трябва да са така конструира- получи очаквания отговор от приемника или откни, че защитеното съдържание по никакъв начин рие, че приемникът е в списъка на компрометирада не може да се копира. Така че идеята на HDCP ните устройства, той просто прекъсва комуникацитехнологията е: (1) да се защити (кодира) сигналът, ята или изкуствено понижава качеството на изпракойто се предава по DVI или HDMI връзката между щаното видео и/или аудио. За по-голяма сигурност
устройствата; (2) висококачественото съдържание процедурата се повтаря всеки две секунди.
да не се предава по никакъв друг
интерфейс, така че да не може да
бъде копирано.
HDMI моделът разделя устройствата на предаватели (Transmitters)
и приемници (Receivers). Предавател е всяко HDCP съвместимо устройство, което може да извежда
на изходите си HDCP кодирано
съдържание (например сателитен
приемник или DVD плейър). Приемник е всяко HDCP устройство,
което може да приема и декодира HDCP съдържание на своите
Кодиране и декодиране на видео сигнал по технологията HDCP
HDCP защитени входове (напри-
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BitDefender Internet Security 10
КОМПЛЕКСНА МРЕЖОВА СИГУРНОСТ

Компютрите са неразделна част от нашето
ежедневие. Ползваме ги не само за работа, но и за
забавление, сърфиране из Интернет, за обмен на
информация. За това е нужно да ги предпазим от
заплахите, дебнещи от всички страни – от киберпространството, от заразен носител, дори и от
съседа в LAN мрежата!
Основният начин за защита е посредством
модерен и надежден антивирусен софтуер, който
непременно да се актуализира редовно. Този софтуер обаче трябва да се комбинира със защитна
стена (Firewall), която да контролира не само входящия, но и изходящия трафик. Добре е да има и
антиспам функция, защото филтрирането на нежеланата поща е предпоставка за нормална и безрискова работа. С развитието на банкирането и
търговията през Интернет задължителна става
и програмата за откриване на шпионски софтуер.
Всички знаем, че на пазара за компютърни приложения съществуват множество подобни антивирусни продукти. Някои от тях са добри, други не
чак толкова. Някои поддържат широк спектър от
модули, други пък са с ограничени функции. Някои
отговарят изцяло на горепосочените изисквания,
други – частично. Сред топ продуктите на пазара, които гарантират защитата на вашия компютър и сигурността на данните ви, е и десетата
версия на BitDefender Internet Security на компанията SOFTWIN.
BitDefender Internet Security 10 предлага решения, които отговарят на най-строгите изисквания за разрешаване проблемите на киберсигурността. Продуктът е съставен от пет специализирани функционални модула – Antivirus, Firewall,
Antispam, Antispyware и Parental Control, осигурява
разбираема защита срещу вируси, шпионски програми, спам поща, руткитс, фишинг атаки,
неканени посетители и ограничава получаването
на определено съдържание от Мрежата. Сертифициран е от международните независими
тестови организации –
ICSA Labs, CheckMark и
Virus Bulletin.

МАРТИН ДИМИТРОВ
ложени иконките на петте функционални модула,
както и два допълнителни компонента – General и
Update. В средата е активният прозорец, в който
се извършват настройките на отделните функции, а вдясно – полето, в което се извеждат поясненията за протичащия процес.

Общи настройки

Общите настройки на програмата се извършват в меню General. От разположените успоредно над активния прозорец контекстни бутони
(фиг. 1) се избират подменютата Status, Settings,
Events, Registration и About (на последните две няма да се спирам, защото те не са свързани със защитните функции на програмата).
От Status можете съвсем спокойно да стартирате някоя „бърза задача“ (Quick Task) като сканиране на системата, осъвременяване на продукта
и дори блокиране на мрежовия трафик. Освен това, оттук се активират модулите за защита, с
което се постига определено ниво на сигурност
(фиг. 2):
 Full Protection – за директно свързан към Интернет компютър с много потребители.
 Internet Plus – при пряка връзка с глобалната
мрежа или с незащитена локална мрежа.
 Internet – като Internet Plus, но без антиспам
функции и без защита от фишинг атаки.
 Local System – за компютри, които не са свързани към мрежа.
Подменюто Settings съдържа някои основни настройки като защита на програмата с парола (фиг.

Меню

BitDefender Internet
Security 10 е лесен за
ползване. Има интерактивно и в същото време много интуитивно
меню, с което едва ли
бихте се затруднили. В
лявата част са разпо-
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Фиг. 1. Всяко меню разполага с определен брой контекстни
бутони, с които се отварят различни функционални подменюта
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СОФТУЕР
3), зареждане на антивирусния
софтуер при стартирането на
Windows, изпращане на откритите заплахи в лабораториите
на BitDefender и пр.
В Events пък се изписват всички настъпили до момента събития – осъвременявания (updates),
осъществени сканирания, открити заразени файлове, грешки
и т.н.

Модул Antivirus

Това е един от основните компоненти, чрез които се осъществява защитата на системата
от разнообразните заплахи. Модулът разполага с три подменюта – Shield, Scan и Quarantine. В
Shield са общите настройки за
борба с компютърните вируси.
Оттук се настройва антивирусното нивото на защита:
 Aggressive – най-високата
степен на защита. Сканира всички файлове, както и
всички електронни съобщения (входящи и изходящи).
Проверява за вируси и шпионски програми. Наблюдава
мрежовия трафик и ползва
патентования евристичен
аналитичен способ B-HAVE
(Behavioral Heuristic Analyzer in
Virtual Environments).
 Default – стандартно ниво на
сигурност. Изисква по-малко
ресурси, отколкото „агресивното ниво“, но за сметка на
това ограничава приложените защитни мерки.
 Premissive – най-ниската степен на защита. Сканира само
избрани програмни файлове.
Пропуска изходящата e-mail
поща. Проверява само за вируси и не наблюдава мрежовия трафик. Избягвайте това ниво на сигурност.
Съществува и четвърта
степен на защита. Това е т.нар.
Custom Level (фиг. 4). Постига
се чрез персонални настройки
от списъка с допълнителни настройки на модула – какви действия да бъдат предприети при
откриване на вирусни инфекции,
как да се действа при подозрителни обекти (програмни пакети), какви файлове да бъдат сканирани и пр.
В подменю Scan се намира
списък с предварително зададени задачи за изпълнение. Това
всъщност са различните начини
за сканиране (фиг. 5):
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 Deep System Scan – подробно

сканиране на системата.
 Full System Scan – сканиране
на цялата система.
 Quick System Scan – бързо сканиране на системата (сканират се само определени директории и файлове.
 Scan Memory – сканиране само
на паметта на машината.
 Scan For Rootkits – сканиране
за руткитс.
 Removable Dives Scan – сканира зададено външно устройство (дискета, флаш памет и
др.).
Подменю Quarantine дава достъп до всички съмнителни или
заразени файлове, които Bit
Defender не е успял да дезинфекцира. Ако някой файл попадне
тук и вие смятате, че не е заплаха за системата, можете да
го възстановите (фиг. 6).

Модул Firewall

Сигурността при сърфиране
в Интернет и при работа в локална мрежа се осигурява от защитната стена, която филтрира мрежовия трафик, защитава
от директни атаки и нерегламентиран достъп до системата,
ограничава или позволява достъпа до мрежата на едно или друго
приложение.
В традиционния дух на интерфейса на Bit Defender оптималното функциониране на Firewall модула се настройва в няколко подменюта: Status, Traffic, Advanced
и Activity.
Status показва диаграма със
стойностите на входящия и изходящия трафик. Там е и плъзгачът, с който се определя нивото
на мрежовата сигурност на системата:
 Ask – програмата винаги пита дали да разреши осъществяване на мрежови трафик,
или не.
 Allow all whitelisted – допуска
само изходящ трафик на онези приложения, които софтуерът разпознава като надеждни (фиг. 7).
 Allow all – позволява всякакъв
мрежови трафик.
 Deny all – забранява какъвто
и да е трафик, който не отговаря на определените от
потребителя правила.
Степента на защитеност зависи и от осъществявания контрол върху мрежовия трафик.

a

b

Фиг. 2. Чрез бутона Custom Level (а)
можете бързичко да активирате или
дезактивирате модулите на антивирусната програма (b)

Фиг. 3. Минималната дължина на паролата е 8 знака. Препоръчва се това да е смесица от символи, букви и
цифри
a

b

Фиг. 4. От бутона Custom Level (а) се
зарежда допълнителното меню с фини
настройки на продукта (b)
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b

Фиг. 5. От иконката пред съответната задача (а) се избира прозорец с
настройки на съответния процес на
сканиране (b)

Докато от Status се настройва
общото функциониране на модула, в Traffic се определят специфичните правила за работа
на определени приложения (фиг.
8) – протоколи, тип достъп (изходящ, входящ или двустранен),
вид мрежа и пр.
В Advanced са разположени
настройките за филтриране на
ICMP (Internet Control Message
Protocol) пакетите – Echo,
Redirect и Destination Unreachable.
Под тях са разположени допълнителните мрежови настройки.
Интересен е т.нар. Stealth Mode –
който позволява да „скриете“
машината си от дебнещите хакери, докато спокойно сърфирате из мрежата. В този режим
системата не отговаря на запитвания кой от портовете Ӝ е
свободен и къде се намира (точен IP адрес), а всеки опит за
сканиране на портовете се блокира автоматично.
В Activity можете да наблюдавате активните към момента
връзки и отворени портове на
системата ви (фиг. 9) и ако забележите нещо нередно, да създадете правила, ограничаващи съответния обект – приложение,
порт или връзка.

a

b

Фиг. 8. Чрез бутона със символ „плюс“
(а) се стартира прозорец за създаване
на правила, по които да протича мрежовата сесия на дадения продукт при
съответните условия (b)

Модул Antispam

Фиг. 6. С десния бутон на мишката се
отваря меню за извършване на активни действия с избрания, но поставен
под карантина файл, като възстановяване (Restore), изтриване (Delete)
и пр.
a

b

Фиг. 7. BitDefender Internet Security 10
поддържа база от данни с легитимни
програми (b), които можете да видите, като натиснете бутона Show
whitelisted (а)

54

На всеки, който ползва електронна поща и се е сблъсквал с
купищата ненужни и рекламни
e-mail-и, му се иска да има начин
въобще да не получава такива
съобщения. Модул Antispam изпълнява именно тази задача –
защитава пощенската кутия
от спам поща посредством анализ на входящите съобщения и
определяне дали са заплаха, или
не. Степента на защита се настройва в подменю Status:
 Aggressive – това ниво на защита със сигурност ще ликвидира всякаква спам поща.
За съжаление, покрай нея е
възможно програмата да спре
и нормални съобщения, като
ги заклейми като спам. Тази степен е препоръчителна,
ако ви заливат с тонове ненужни писма.
 Moderate – програмата ще
блокира по-голямата част от
спам пощата, като в същото
време ще разпознава правилно онези съобщения, които не
са спам.

Фиг. 9. Прозорец с актуална информация за наличните активни връзки и
отворени портове

Фиг. 10. Посредством тези две иконки
ще можете да настроите софтуера
да разпознава по-добре приятелските
съобщения от спам пощата
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СОФТУЕР
BITDEFENDER
е водеща международна компания, специализирана в доставянето на решения за защита, задоволяващи най-високите изисквания по
сигурността в модерната компютърна среда.
Фирмата е поделение на SOFTWIN и предлага
едни от най-новите, ефективни и качествени
продукти за защита, поставяйки нови стандартни в сигурността, в навременното откриване и премахване на киберзаплахите, както
и в превантивните мерки за предпазване от
вируси и друг злонамерен софтуер.
Клиенти на компанията са над 41 милиона
домашни и корпоративни потребители в 180
държави по света, включително и в страните,
в които тя има собствени офиси: САЩ, Великобритания, Германия, Испания и Румъния.
Търсейки нови пазари и възможности,
BitDefender предлага своите продукти и услуги
вече и в България. Сред тях е BitDefender Internet
Security. Неговата десета версия покрива всички нужди на потребителите, ползващи Интернет и локална мрежа вкъщи. Продуктът осигурява надеждна защита срещу вируси, шпионски
програми, троянски коне, спам поща и друг злонамерен софтуер, плюс родителски контрол.
BitDefender Internet Security 10 включва:
 Модерен Web Scanning – филтрира мрежовия трафик в реално време, предлагайки безопасно и спокойно сърфиране.
 Anti-Rootkit функция – открива и премахва
всякакви Rootkits, които могат да контролират тайно системата на потребителя.
 Детектор на Port Scan – засича и блокира
всеки опит за сканиране или достъп до свободните и отворени портове на машината,
които в случая се явяват уязвими места на
системата.
 Съвременен Privacy Guard – проверява за
шпионски програми, така че потребителят
да бъде сигурен, че не е осъществен нерегламентиран достъп до личната му информация.
 Web Keyword филтриране – позволява на
потребителя да блокира уеб страници, съдържащи определените думи или фрази.
 Mail Keyword филтриране – добавя филтър
за блокиране на електронни съобщения съдържащи нежелани думи или фрази.
Наред с това BitDefender Internet Security 10
инкорпорира и патентованата нова технология B-HAVE (Behavioral Heuristic Analyzer in Virtual
Environments) – евристичен анализатор на поведението на различни пакети във виртуална
среда. Подобрени в сравнение с предходните
версии са контролът над Интернет приложенията и функциите за адаптивно филтриране
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и евристично уеб филтриране. Улеснен е процесът на инсталиране.
SOFTWIN
Основана през 90-те години на миналия
век, румънската компания SOFTWIN е една от
малкото фирми, чиито продукти са спечелили
първите позиции на американския ТОП 10 за
антивирусен софтуер. Тази година BitDefender
грабна първия приз и изпревари продуктите на
Kaspersky (второ място) и лидерите на пазара
McAfee Virus Scan и Norton Antivirus (заемащи съответно шеста и седма позиция) благодарение
на удобния си потребителски интерфейс, пълното сканиране на всички компоненти на компютъра (включително входящия и изходящия
трафик) и изключително изгодната цена. Несъмнено обаче ключовият елемент за победата
е специфичната структура, която позволява
лесно локализиране на нови заплахи. Доказателство за това е откриването на незасечен до
момента вирус в серия тестови файлове.
Акцент в дейността на SOFTWIN е предоставянето на услугите за домашни потребители и за малкия и среден бизнес. Една от тези
услуги е безплатно онлайн сканиране за вируси.
Използваният скенер е напълно функционален
и съдържа всички необходими елементи за цялостно антивирусно сканиране и ефективно
почистване от вредители. Сканира паметта
на компютъра, както и всички файлове, папки
и сектори за начално зареждане на устройства
и приложения, като ви предлага възможността
автоматично да почистите инфектираните
части. Предимствата му са:
 Придава допълнителна стойност на вашия
сайт.
 Печелите трафик и доверие от посетителите, които сканират компютрите си, докато четат вашия сайт.
 Работи, без да натоварва вашия сървър.
 Услугата е безплатна и лесна за ползване.
За да включите тази
услуга към вашия сайт,
е необходимо само да се
регистрирате на адрес
http://buy.bitdefender.com/bd/site/partnerships.
php?menu_id=38&s_id=2. След това ще получите съобщение с HTML кода на банерчето (виж
фигурата) на онлайн скенера. Поставяте го където пожелаете на сайта си и това е всичко.
Примерен вариант можете да видите на адрес www.actioncomms.com. Натиснете върху
банера на BitDefender Online Scanner и ще се отвори отделна страница. Съгласете се със сроковете и условията за ползване на услугата и
онлайн скенерът ще се зареди автоматично.
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 Permissive – тази степен на

защита допуска по-голямата
част съобщения. Препоръчва
се, ако получавате много бизнес или нормални писма (от
приятели, колеги и т.н.).
В случай, че желаете да подобрите още повече антиспам
функцията на Bit Defender, е
предвидена и опция за създаване
на списък с приятели и такъв със
спамери (фиг. 10). Освен това в
Settings са разположени и допълнителните настройки на антиспам модула, които оказват сериозно въздействие върху нежеланата поща.

Модул Antispyware

Фиг. 11. От бутон Custom Level (а) се
зарежда прозорец с активните към
момента защитни компоненти (b)

Фиг. 12. Допълнителна информация за
приложенията
a

Чрез този модул BitDefender
Internet Security 10 наблюдава
системата ви за потенциални
заплахи от шпионски софтуер,
както и за настъпили промени
в настройките и машината ви.
С плъзгача в подменю Status се
настройва реакцията на програмата към злонамерения софтуер:
 Aggressive – почти всички
компоненти на модула за борба с шпионския софтуер са
активни.
 Default – средно ниво на защитеност.
 Permissive – наблюдават се
само регистрите.
Освен това защитата на
системата може да се променя и чрез персонални настройки
(фиг. 11), а в System Info винаги
можете да видите всички приложения, които се зареждат със
стартирането на Windows или
при включване към мрежата (Log
in) – фиг. 12.

Модул Parental Control

b

Фиг. 13. От бутона Custom Level (а)
се активира прозорец със съдържанието на забранените за зареждане уеб
страници или приложения (б)
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В превод този компонент означава „родителски контрол“, а
целта му е да се предпазят децата от неподходящо съдържание в Мрежата. Чрез него можете да ограничите обектното съдържание от Интернет,
да забраните достъпа до определени сайтове или приложения
(Web Control и Application Control),
както и да блокирате уеб страници или електронни съобщения,
съдържащи определени ключови
думи (Keyword Filtering).
С плъзгача в подменю Status
можете да настроите евристичното филтриране на мрежовото съдържание:

 Adult – всичко е позволено.
 Teenager – съдържанието се

ограничава до приемливи граници.
 Child – забраняват се почти
всички тематики, с изключение на медицина, религия и
компютри (фиг.13).
Наред с тази настройка, модулът позволява и активиране на
определени елементи (фиг. 14).

Осъвременяване

Компонентът Update е предназначен за осъвременяване на
продукта с цел постигане на
максимална защита. От сайта
на Bit Defender автоматично или
ръчно се теглят и инсталират
актуалните анивирусни дефиниции, списъците със спамери
и пр.

В заключение

BitDefender Internet Security 10
е една от малкото многофункционални антивирусни програми, която предлага комплексна
защита срещу всички познати
заплахи плюс проактивна защита – евристичния анализатор BHAVE, който емулира виртуален
компютър в системата, анализира поведението на всички приложения и предупреждава предварително за наличието на съмнителни програми.
Несъмнено обаче най-големият плюс на BitDefender Internet
Security 10 е изгодната лицензия
за ползване. За разлика от останалите антивирусни програми,
при които периодът на употреба е една година, за BitDefender
Internet Security 10 този срок е
два пъти по-дълъг! Казано по
друг начин, в продължение на
две години след инсталиране на
софтуера и регистрацията му
ще получавате всекидневни ъпдейти за най-новите заплахи в
киберпространството.

Фиг. 14. Маркираните елементи са активни и могат да бъдат настроени
от съответните подменюта
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1/2007
месечно приложение за игри

Need for Speed Carbon

Warhammer: Mark of Chaos

Need for Speed Carbon – успешното продължение на найкултовия досега NFS – Most Wanted или стъпка назад към
калпавия Underground 2? Прочетете статията на Мартин
Димитров за играта, за да разберете неговото мнение по
въпроса.

Поредното заглавие по култовата настолна военна игра
Warhammer: Mark of Chaos е вече тук. Този път ще можем да
се насладим на масивни тактически битки между огромни
армии. Боян Иванов ще ви разкаже подробно какво ново можем да очакваме от Mark of Chaos.

EA Canada / Electronic Arts

Marvel: Ultimate Alliance
Raven Software / Activision

Обичате ли комикси? Ако отговорът е „да“, то вероятно
познавате поне някои от основните персонажи в специфичната митология, създадена от Marvel. Ако някога сте искали
да поемете ролята на един от тези супергерои, Владимир
Милчевски ще ви каже защо Marvel: Ultimate Alliance e точно
развлечението за вас.

Medieval II: Total War
Creative Assembly / Sega

Четвъртата поредна игра в серията Total War отново се
завръща към средновековието. Medieval II предлага все така
отличната смесица между походова стратегия и реалновремеви битки. Боян Иванов ще сподели впечатленията си с вас
за тази отлична игра.

Black Hole Entertainment / Namco

Допълненията на Sims 2
Maxis / EA Games

Всеки сим се ражда и умира, а какво става в промеждутъка,
зависи изцяло от вас… От Maxis и EA Games пуснаха цели
седем допълнения към популярната игра, а Петър Събев ще
ви разкаже как да завършите виртуално висше, да свалите
мечтаното гадже, да развиете собствен бизнес и да отглеждате домашни любимци… А ако четете внимателно, ще
разберете още много неща, включително и какво трябва да
ядете, за да имате близнаци!

Cave Story
Studio Pixel

Cave Story е безплатна, но предлага изумително качество
и дълбочина – на историята, графиката, геймплея, дизайна
на нивата. Прибавете към това и щипка японска ирационалност. Веселин Жилов игра на този малък шедьовър по нощите и сега ви разказва за него.

Agatha Christie: Murder on the
Orient Express

Heroes of Might and Magic V:
Hammers of Fate

Един от най-популярните криминални романи на Агата Кристи – „Убийство в Ориент Експрес”, вдъхновява AWE Games
да създадат игра с това заглавие. Иван Димитров ще ви
разкаже за убийството във влака и как може да помогнете
за разплитането на случая.

Изненада! Разширението на култовата походова стратегия
Heroes of Might and Magic V е вече факт, но този път с допълнението Hammers of Fate към своето заглавие! Ако искате да
разберете какво е новото, прочетете статията на Мартин
Димитров за тази уникална компютърна игра.

AWE Games / The Adventure Company

Nival Interactive / Ubisoft
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Минимални изисквания:
Оценки:

Процесор:
Pentium IV на 1,7 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство:
5 Гбайта

EA CANADA / ELECTRONIC ARTS
Среднощна тишина. Пусти пътища. Оскъдно улично осветление.
Напукан асфалт. И цялата тази идилия е нарушена от свистящи гуми,
ревящи мотори и хвърчащи състезателни коли, управлявани от ненормални шофьори… Звучи ви познато,
нали?
Не! Това не е NFS Underground 2.
Това не е и NFS Most Wanted. Това е
Need for Speed Carbon. Новият продукт на EA Canada (под „шапката“
на Electronic Arts) с естествената
за заглавието тематична насоченост – щури надпревари с лъскави
автомобили.

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

мете „душичката“ на вашето BMW
М3 GTR) най-лошият ви кошмар ви
догонва… Не се впрягайте толкоз!
Един ваш стар познат ви измъква от положението, а в замяна ще
трябва да му се отплатите, като
се състезавате за него. Успех! И
приятно изкарване!
Какво може да се каже за новия
NFS Carbon? Много неща, но найважното е, че момчетата от EA

потребни такива и, в крайна сметка, са получили едно странно съчетание от всичко готино, правено
досега, плюс нововъведенията.
NFS Carbon е типичната аркадна компютърна игра, в която вие се
вживявате в ролята на състезател,
готов на всичко, само и само да бъде зад волана и да бъде уважаван
от всички ъндърграунд босове. Ще
печелите и губите надпревари, ще
си купувате по-мощни и по-луксозни

Canada са се постарали да разнообразят нещата, но този път не само
за да освежат пейзажа, но и да създадат един уникален и качествен
шедьовър.
Посмесили са множество положителни елементи от предходните
заглавия. Добавили са няколко нови
щрихи, изхвърлили са старите и не-

возила или ще тунинговате по-старите си бракми, ще трупате, но и
ще харчите кинти. С други думи, ще
се забавлявате на гърба на вашите
опоненти. А какво ви очаква на финала? Е, поиграйте и ще разберете.
За целта обаче от EA Canada
са се постарали да предложат внушителен списък от возила за всеки

ИГРАТА

ИСТОРИЯТА

Играта не блести с феноменална история. Всъщност продуктът
не се запомня с каквато и да е фабула благодарение на изместения в
друга насока мотивиращ фактор –
към състезанията и колите.
И така… Спомняте ли си какво
се случи в NFS Most Wanted?
Един тип на име Razor ви прецака. Взе ви колата, а вас ви хванаха
ченгетата и се озовахте за дълго
в пандиза. След като излязохте от
там, смачкахте фасона на цялата
шайка от т.нар. Черен списък (The
Blacklist), в това число и на Razor,
и се превърнахте в най-издирвания
тип. После пък се измъкнахте и на
полицаите, а сега шофирате към
Palmont City.
Е, ако смятате, че сте оставили случилото се в Rockport зад гърба си, помислете пак! Вашият „любим“ федерален агент, асът пилот
Cross, е по петите ви. След кратка
гонитба (в която несъмнено ще взе-

За да станат нещата още понапечени, всеки тип бръмчила е разделен на три нива (tier). По-високите нива са по-добри от предходните, а това прави надпреварите още
по-предизвикателни, особено когато
вашите съперници последват примера ви и се сдобият с по-мощни коли!
Естествено, вие винаги можете
да сте на крачка пред противниците, но това означава да пръскате

Тест

ни модела – Chrysler 300C SRT8 и
Vauxhall Monaro VXR.
Втората категория автомобили е за по-умерените шофьори. Екзотичните возила са с добре балансирани показатели – перфектна
скорост, качествено управление и
необходимо ускорение – типичният
спортен дух на италианските Alfa
Romeo и Lamborghini, плюс немските
Audi, Mercedes и прочие.
Към третия тип возила (tuner)
спадат онези автомобили, конструирани за остри завои и дръзки
маневри (при бясна скорост), при
това с управление без „аналог в
света“. Това са може би едни от
най-скромните коли в играта, които обаче, след един хубав и качествен тунинг, се превръщат в
истински зверове на пътя. Като
Mazda RX8 или Mitsubishi Eclipse GT
например!

3

вкус. Макар и да са разделени в три
категории (нещо ново за серията) –
muscle, exotic и tuner, техният общ
брой надвишава 40. Въпреки това
идеята за разделение на автомобилите е хитра. Така всеки пилот ще
може да се спре на колите, които
най-много му допаднат или поне пасват на стила му на шофиране.
Първият тип бръмчила (muscle)
подхождат на онези мъжкари, които обичат да се перчат и фукат с
лъскави возила с мощни двигатели,
невероятно ускорение и развиващи
високи скорости. За съжаление, колкото и благо да звучи това, този
тип автомобили имат един доста
сериозен недостатък – управлението им е направо плачевно. Колите поднасят (все пак са със задно окачване), трудно маневрират в
тесни пространства и имат „афинитет“ към чести сблъсъци с околните предмети (други участници в
движението, масивни сгради, ограничителни мантинели и др.). Естествено, този недостатък може да
бъде коригиран с насочено към подобряване на управлението тунинговане, но процесът изисква време
и много пари. Сред марките от този тип возила са емблематичните
за американците Chevrolet, Dodge и
Ford, както и няколко доста стран-
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пари по тунинговане на вашите возила. В типичния стил на миналите
заглавия и тук, в NFS Carbon, този
процес се извършва в т.нар. Safe
House. Там можете да модифицирате различните части на колата –
двигател, окачване, спирачки, турбокомпресори и т.н. Стига преди
това да сте ги „отключили“ чрез победа в някоя надпревара. В противен
случай ви чака неприятна изненада –
няма части, няма тунинг!
Оригинално хрумване при модификацията на вашето МПС е възможността самостоятелно да моделирате външния є вид – брони,
спойлери и др. Това е възможно чрез
плъзгачите в менюто Autosculpt и
макар процесът да е ограничен в
определени граници, всяко произведение, излязло изпод вашата ръка, е
нещо ново и различно. Нещо лично.
За разлика от предходните продукти, в NFS Carbon вие не се състезавате, за да сте първи в някаква
листа. Тук се борите за територия.
Всичко се случва в Palmont City (това
сигурно вече го знаете). Той е разделен на райони, като всеки един от
тях се владее от някоя от бандите
в града. Вашата цел е да победите
в определен брой състезания в дадения район, за да го спечелите. Когато териториите в един цял квартал (състои се от по 5 района) по-
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паднат под ваш контрол, тогава се
появява шефът на бандата, която
доскоро е владеела това място, и
ви предизвиква. Самото предизвикателство е разделено на две части.
Първата е нормално състезание някъде из града, а втората протича в
Carbon Canyon. Всъщност в каньона
се решават всички спорове между
враждуващи групи или състезатели.
Самата надпревара протича в два
етапа. При първия вие стартирате
след опонента си. В зависимост колко близо сте до него, толкова точки
получавате накрая. Ако успеете да
го задминете и да поддържате своето водачество за 10 секунди, противникът ви губи. Във втория етап
нещата са обратно. Вие сте пръв, а
другият състезател е зад вас. Ако
финиширате с положителна стойност на точките, печелите надпреварата. Другият начин да победите
е да изблъскате опонента си през
някоя от чупливите мантинели към
неговата гибел в дълбокия каньон.
Гот, нали?!
Следвайки традиционния дух на
интригуващите награди в NFS Most
Wanted, и тук, когато победите някой от шефовете, получавате възможността да изберете две карти
измежду шест на брой и да спечелите случайно генериран бонус – като
известна сума пари, безплатно измъкване от затвора, уникален ъпгрейд за външния вид на колата, возилото на победения бос и прочие.
Дори и да спечелите определения
район, всяка една друга враждуваща
с вас банда може да го атакува. Тук
е моментът да решите дали да го
защитите (като се състезавате

като забавя другите състезатели,
блъскайки ги най-безцеремонно).
Естествено, не са забравени и
ченгетата от NFS Most Wanted. И
тук тяхната задача е да изловят
до един наглите и безскрупулни състезатели, които смущават нормалния живот в играта. Включително и
вас. Отново блюстителите на закона прилагат познатите от предходното заглавие трикове – блокади, шипове по пътното платно,
здрави джипове и прочие. И тук прилаганите от полицаите хватки (за
вашето спиране) зависят от т.нар.
Heat Level. Колкото по-издирван сте,
толкова по-драстични мерки ще бъдат ползвани. Затова ви приканвам
да бъдете внимателни. Не че не може да им избягате, но все пак припомнете си колко дълги и изтощителни бяха гонитбите в NFS Most
Wanted.
за него), или просто да го загубите.
Изборът е ваш.
Всичко, казано до момента, е напразно без лудите надпревари. В NFS
Carbon има общо шест типа състезания – Checkpoint (за определено време трябва да преминете през
даден брой пунктове), Circuit (състезание с много обиколки), Drift (новото попълнение – трябва да вземате
завоите с поднасяне, като за това
ви оценяват с точки, а този, който
събере най-много, побеждава в надпреварата), Sprint (най-бързият печели), Speedtrap (събралият най-висока скорост при профучаване покрай
полицейските камери, е победител),
както и т.нар. Race Wars (всеки се
състезава сам за себе си).
За разлика от предходните заглавия, в NFS Carbon няма да сте
сам на пистата. С вас ще шофира
втори пилот – т.нар. Wingman или
Crew Member. Ще разполагате с общо до 6 такива помощници, но за
всяко състезание може да взимате
със себе си само един от тях. Играта предлага три спецификации на
втория пилот – scout (бързак, който
ви показва най-прекия път към целта дори когато този маршрут не е
обозначен на картата), drifter (излъчва цветна светлинна диря и ако я
следвате, ще се движите по-бързо)
и blocker (този ас покрива гърба ви,

ГРАФИКА и ОЗВУЧАВАНЕ

Във визуално отношение NFS
Carbon изглежда страхотно. Дори
по-добре от което и да е от предходните заглавия. Играта предлага
най-модерни графични ефекти и постижения, ненадминати детайли и
милиони цветове, а визията направо
спира дъха.
Музикалните парчета са дирижирани професионално. Има песни
за всеки тип автомобили – метъл,
рап, електроника и много други. За
съжаление прекаленото разнообразие не би допаднало на повечето
слушатели, защото не всеки би харесал всички мелодии накуп, а поскоро само част от тях. Звуците не
се запомнят много благодарение на
непрекъснато ревящите с различен
шум мотори.

ФИНАЛ

За финал бих споделил, че NFS
Carbon е най-добрият, правен някога от EA Canada, продукт. Играта
е страхотна състезателна аркада, която има типичните черти на
всички излезли досега заглавия на
серията плюс задължителните щрихи на този жанр. Ако си падате по
бързи и яростни надпревари или ако
във вените ви тече бензин, то NFS
Carbon е точно за вас. Ако пък не,
пробвайте. Няма да сгрешите!
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Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium IV на 2 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство:
8 Гбайта

Оценки:

RAVEN SOFTWARE /
ACTIVISION

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Какво ви говори името Marvel? Ако
отговорът е „нищо“, може направо да
прескочите играта, която ще ви представя в този брой. Освен ако по някаква
причина не си падате по игри, в които
поемате ролята на облечен в ярко трико
олигофрен или група такива, надарени със
свръхестествени способности, които си
проправят път посредством безумно набиране по клавиатурата (докато имате
чувството, че някой клавиш ще изпадне),
през тълпи от очевидно умствено изостанали противници, носещи също толкова идиотски костюми... Защото за вас
Marvel: Ultimate Alliance ще е точно това.
Ако, от друга страна, за вас Marvel са
издателство за комикси (и не какво да е
издателство, а най-доброто) и изпадате
в неудържим възторг само при споменаването на думата „супергерой“, то Marvel:
Ultimate Alliance е вашата игра.
Нека се опитаме все пак обективно
да преценим какво предлага заглавието,
създадено от добре известните Raven
Software (Soldier of Fortune, Quake 4) и
разпространявано от добилите едва ли
не легендарен статус в гейм индустрията – Activision.
Графиката е типична за конзолен порт
от старото (вече) поколение. Иначе казано – изглежда горе-долу прилично и не
изисква кой знае какви хардуерни чудеса
в кутията на домашното ви PC. Играта
е със значително подобрена визия спрямо предшественика си X-Men Legends, а
графичният енджин се справя блестящо
с типичния комиксов изглед на супергероите, за които може спокойно да се каже,
че никога не са изглеждали по-добре. Но
ако очаквате да видите на екрана нещо,
което да ви накара да затаите дъх – търсите на грешното място.
Звуковото оформление е на същото
ниво: „прилично, но не е нещо невиждано
или нечувано“. Героите идват в комплект
с one liner реплики, но за съжаление са
твърде запомнящи се поради ограничения
им брой и омръзват дълго преди края на
20-те часа геймплей. Музиката е далеч
по-разнообразна и спасява до голяма степен положението в звуковия раздел. Вся-

ка локация върви с няколко запомнящи се
мелодийки, които помагат за уникалната
атмосфера и повдигат нивото на озвучаването над посредствеността.
Що се отнася до геймплея – тук положението е противоречиво. Доколко той
ще ви допадне, зависи от това дали си
падате по динамични игри без никакво
мислене. Защото геймплеят се състои
почти изцяло от битки, свързани с епично набиране по бутони в стил „старите
аркадни автомати от едно време“. Има и
малко мини игри и дори някакво подобие
на загадки, но сякаш са създадени от човек, претърпял битова злополука от типа „паднах в банята и си ударих главата
в тоалетната чиния“. От друга страна,
авторите се гордеят с факта, че в тяхното творение ще имате възможност
да се срещнете с над 140 комиксови супергерои (и да играете с по-известните
от тях), да отключвате допълнителни
екстри (например костюми, които модифицират характеристиките на героите
ви), което прави преиграването на заглавието доста забавно и около 20 часа
геймплей (при първо изиграване). Доколко
всичко това е от значение, зависи найвече от личната ви преценка и готовността ви да поемете ролята на супергерой в измислен свят. Във всеки случай
Marvel: Ultimate Alliance с нищо не отстъпва на произволно RPG от hack & slash
жанра, а наличието на някои от най-популярните супергерои би могло да е допълнителен плюс, ако сте фен на този
специфичен феномен на поп културата
(да не се бърка с попфолк културата) –
комиксите. От друга страна, ако сте
фенове на игрите с повече смисъл и помалко блъскане по клавиатурата, играта определено няма какво да ви предложи. Помпането по клавиши е забавно за
кратко, но 20-те часа геймплей са твърде много, за да превъртите играта, ако
не си падате по този вид забавления. Аз
така и не можах да събера необходимото ми търпение, за да я превъртя – след
Neverwinter Nights 2 ми се виждаше твърде постна и някак безсмислена, но пък
вие може да успеете. ☺
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор: Intel Pentium IV на 1,5 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство:
9 Гбайта
Благодарение на приятната смесица на походова стратегия и реалновремеви битки поредицата Total War
е сред най-популярните и продавани
съвременни компютърни игри. Ще ви
представим най-новото заглавие от
тази поредица, а именно Medieval II:
Total War. Феновете на поредицата със
сигурност ще останат доволни, защото новата игра остава вярна на традицията и предлага по-епични битки
от всякога, задълбочена стратегия и
впечатляваща атмосфера.
Както и преди, играта ще ви постави в ролята на владетел на средновековна държава. Целта, естествено,
е да завладеете Европа. За да постигнете това, ще трябва да изградите големи градове и крепости, да създадете
огромни армии, да подсигурите съюзници и да издебнете най-удобния момент,
в който да атакувате.

CREATIVE ASSEMBLY / SEGA
До голяма степен трите основни
елемента на геймплея на Medieval II са
точно това – икономическо развитие
на кралството ви, дипломация и военна сила. Ще разгледаме всеки от тях
подробно.
През по-голямата част от играта действието в Medieval II се развива на глобалната карта. Тук играта
е походова стратегия. Всяка фракция
има свой ход, по време на който може
да дава заповеди в провинциите си, да
движи армиите и агентите си на глобалната карта.
Самата карта е разделена на територии и всяка територия се развива отделно. Например, ако желаете да
повишите добива от обработваемите
земи в дадена територия, може да построите съответните подобрения, но
те ще важат само за съответната
територия, а не за цялото кралство.
Всяка територия разполага или със замък, или с град. Тук се появява една от
първите забележими промени спрямо
предишните игри. Замъкът и градът
вече са две различни неща – първото
предлага по-голямо разнообразие на
военни единици и ъпгрейди за тях, а
второто произвежда значително по-големи приходи и позволява строенето на
подобрения в тази насока.
Друго нововъведение в икономическата част на Medieval II е добавянето
на търговци и специални ресурси. Въпросните ресурси, като вино и пшеница,

са разхвърляни по картата. Търговците могат да застанат над тези ресурси и по този начин генерират злато. Друг търговец (от друга фракция
например) може да заеме мястото на
търговец, застанал над ресурс срещу
съответна сума. Това добавя нов вид
микромениджмънт в играта, както и
още един аспект, в който трябва да се
съревновавате с останалите фракции.
Все пак който има най-много пари, има
и най-голяма армия.
Вече навлизаме във втората основна част на Medieval II, а именно мениджмънт на различни агенти, като шпиони, принцеси и свещеници. Всеки агент
е представен на глобалната карта
като съответен вид фигурка, която
може да местите. Силната страна на
тези агенти обаче е във възможностите, които те предоставят. Всички
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агенти, както и
генералите и членовете на
кралското семейство, могат да покачват определени свои показатели,
които повишават шанса им за успех в
дадена мисия.
Религията играе важна роля в
Medieval II. Когато играете с католическа фракция, ще трябва да се грижите да стоите на страната на папата.
Понякога ще получавате мисии, които
подобряват (или влошават, ако се провалите) отношенията ви с папата. Ако
обаче той не е доволен от вас, може да
ви отлъчи от църквата и дори да ви изпрати кръстоносен поход. Свещениците са агентите, които ви помагат да
покачвате религията на териториите
си и да държите добри отношения с папата. Те могат да преследват и горят
на кладата еретиците. Трупайки опит,
свещениците ви могат да бъдат повишени в епископи и евентуално в кардинали. Когато папата умре, се избира
нов измежду тримата най-възрастни
кардинали. Ако изберат човек, когото
вие сте подкрепили, или един от вашите кардинали, то той определено няма
да забрави това.
Принцесите са друга интересна
единица в играта. Докато в предишните игри от поредицата раждането на
момиче в кралското семейство бе лош
късмет, то сега принцесите са доста
ценен инструмент. Може да ги ползвате като дипломати и да ги жените за
генерали и управници, като така привличате нови съюзници към вашата
страна.
Отново на линия са и познатите ни
отпреди агенти – дипломати, шпиони и
убийци. Тяхната функция си остава все
същата – договарят примирия и съюзи,
дават информация за градове, подкупват генерали, отървават се от ненужни личности и т.н.
Новите агенти в Medieval II допълват много добре старите и позволяват далеч по-задълбочена и сериозна
игра с тях. Естествено, остава сериозният проблем, че ако инвестирате

в много агенти,
с всеки ход ще трябва да
давате заповеди на всеки един от тях,
което е леко досадно.
Битките на Total War винаги са били най-зрелищният елемент от играта. Това все още е така. Когато две
вражески армии се срещнат на глобалната карта, играта ще ви прехвърли
на бойното поле, където може да ръководите лично цялата си армия, отряд
по отряд.
Както вече споменах, сраженията
в Total War се провеждат в реално време и играта предлага силно застъпен
тактически елемент. Това означава,
че има значение как и къде сте позиционирали армиите си, а маневра, като
удар по фланга с конницата, е наистина от значение и не всичко се решава
с числено превъзходство. Генералите
играят важна роля по време на битка –
те дават бонуси на всичките ви единици, но ако умрат – моралът на армията
спада силно и често обръща битката.
Визуалното представяне на битките е впечатляващо. На детайлните
терени може да сбиете десетки хиляди войници, които не са просто копие на съседния войник. Всеки отряд
е съставен от разнообразно изглеждащи войници, опция, която притежава и Warhammer: Mark of Chaos, но в
Medieval II е много по-добре изпълнена
и далеч по-забележима. Анимациите на
войниците също са страхотни, може
да приближите камерата точно в момента на сблъсъка между две армии и
ще видите как конете прегазват предните редици и как конниците падат
от конете си. Обсадите на замъците
също са поразителни, а добавянето на
оръдия наистина променя атмосферата и впечатлението от играта.
Броят единици в Medieval II е доста
голям, като всяка фракция разполага с
нещо уникално. Англичаните имат отлични стрелци с дълъг лък, а Свещената римска империя разполага с готи-

чески рицари.
Както и преди, правилният начин на игра е комбинирането
на различните видове войски и подходящата им употреба. Пиконосците са
отлични срещу кавалерия, стрелците
могат да нанесат сериозни поражения
на противника, но умират лесно и т.н.
На по-късните етапи в играта ще разполагате и с по-напреднали технологии
като оръдия и мускетари. След битка
може да изпратите армията си в замък, където да възстановите поетите
загуби и да въоръжите войниците си с
по-добри оръжия и брони.
За съжаление изискванията на
Medieval II са сравнително завишени
спрямо предшественика си Rome: Total
War. Въпреки това играта заслужава
похвала за новите визуални подобрения. Глобалната карта изглежда далеч
по-плътна и жива. Кервани и кораби
кръстосват търговските пътища, сезоните се сменят и т.н. Особено много съм доволен, че най-накрая филмчетата, описващи различни събития –
като опит за убийство на дадена личност или сватба, – са върнати в играта. Те бяха премахнати след първата
игра Shogun, но ето че отново можем
да се наслаждаваме на красиво направени анимации.
Музиката на играта е прилична, но
озвучаването и говорът се отличават
най-много. Доста реплики са с типично
шекспиров стил на изказ, което допринася за атмосферата в играта.
Трябва да призная, че очаквах много от Medieval II и получих много. Играта остава вярна на традициите на
Total War и с малко дребни промени и
подобрения добавя много към геймплея.
Заглавието все още предлага огромни
възможности и часове забавление, затова го препоръчвам силно на всички
фенове на стратегиите и средновековната ера.
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Иван Димитров

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium III на 1,4 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство: 1,5 Гбайта

AWE GAMES / THE ADVENTURE COMPANY

Безспорно криминалните романи на Агата Кристи се
радват на огромна популярност по цял свят. Може би сте
чели някои от тях, но дори и да не е така, несъмнено сте
чували за тях или поне сте гледали някоя от екранизациите
за прочутия детектив Еркюл Поаро, които често дават по
Hallmark. Интересното е, че за разлика от Шерлок Холмс,
небезизвестния герой на сър Артър Конан Дойл, с когото се
свързват дузина компютърни игри, героите на Агата Кристи не бяха получили възможност да се появят на екраните
ни. Странно наистина, особено когато тематиката е доста комерсиална и самото име на писателката може да се
използва за реклама. Само че хитреците от The Adventure
Company явно са се усетили навреме, защото преди около
година издадоха играта – Agatha Christie: And Then There Were
None. Тогава не съм мислел,

че ще има и
следващо заглавие. Напълно в традициите на „приключенската компания“ и несъмнено повлияна от успеха
на предишната игра – сега, година по-късно, сме свидетели на появата на Agatha Christie: Murder on the Orient
Express.

Историята започва през 1934 година в Истанбул. Вие се
вживявате в ролята на Антоанета Марсел, младши служител в железницата и отговаряща пряко за линията Париж–
Ориента. Вашият началник ви поставя важна задача, чието
изпълнение ще ви гарантира повишение, а провалът – уволнение. Трябва да се погрижите за специалния пътник, който
ще потегли тази вечер с експреса за Париж, да се чувства
удобно по време на пътуването. Това е детективът Еркюл
Поаро. След краткото си пребиваване в Близкия изток сега
той се връща обратно във Великобритания.
Влакът преминава безпроблемно през София, а после и
през Белград. Настъпила е зимата, а експресът пресича заснежените югославски планини. Там, от един от склоновете,
пада лавина, която затрупва релсите. Само бързата реакция на машиниста успява да предотврати катастрофата и
да спаси пътниците от гибел. Озовали се в
капана на снежната виелица, пътниците нямат друг избор, освен да чакат спасителния
екип, който ще разчисти пътя, за да могат
да продължат нататък.
Но това се оказва само началото на проблемите. Специалният пътник, Еркюл Поаро, е пострадал
при рязкото спиране, като е паднал от леглото и е ударил
лошо главата си. А през нощта е извършено убийство. Един
от пътниците е наръган с нож, докато спи. Прозорецът на
кабината му е отворен и навън водят стъпки – изглежда,
стъпките на убиеца. Кой го е убил и какви са били подбудите му? След като Еркюл Поаро е на легло и не може да се
заеме лично със случая, вашата героиня поема ролята на негова асистентка. Затова сега тя трябва да събере достатъчно улики, с които да разобличи престъпника. Но това не
означава, че е сама, защото може да разчита на помощта
на прочутия детектив.
Всъщност действието в играта започва от Истанбул.
Оттам поемате контрола над Антоанета Марсел, която се
опитва да догони Еркюл Поаро из улиците на града. Хрумването е оригинално от гледна точка на това, че е нещо

иконата „око“, може да видите даден
обект отблизо, а по този начин ще
откриете улики, които иначе не бихте
забелязали. Когато имате персонаж, с
когото може да разговаряте, и щракнете върху него, в долната част на екрана излиза панел с възможните реплики (включително насрещната словесна
реакция на вашия събеседник).
По-специално внимание заслужава
менюто, което се извиква посредством десния бутон на мишката (или
иконката „раница“ в горния ляв ъгъл на
екрана). В първата секция от него се
намира инвентарът ви. Понеже предметите, които ще откриете, не са никак малко – често ще ви се налага да
го скролирате, за да намерите някой
от тях. Лошото е, че не може да комбинирате пряко предмети от инвентара
си (както е при повечето куестове). За
целта трябва да ги извадите оттам и
да ги преместите в друга секция. Тя е
разделена на три колони – четири входни слота, бутон със зъбни колелца и

Тест

като игрална прелюдия към същинската част от приключението. Така ще
се запознаете с голяма част от персонажите, които пътуват с експреса,
и ще научите повече информация за
тях. На мен лично това не ми хареса,
защото само затормозява геймплея.
Дори да го погледнете като tutorial, не
смятам, че тук му е мястото. Освен
това не може да го прекратите и да
започнете направо с разследването на
убийството. Просто трябва да изиграете действието до момента, в който
лавината пада, а после е убит един от
пасажерите.
В началото трябва да минете през
няколко улички около жп гарата, като
препятствията са различни пасажери от експреса, които не ви пускат да
минете, докато не свършите нещо за
тях: така на готвача трябва да кажете „кой от сатърите, които купува, е
по-добър“; да разрешите спора на двама мъже относно „качеството на турската керамика“ (като откриете и им
донесете по един екземпляр от двата
вида, които обсъждат); трябва да намерите изгубения чадър на руската
принцеса; има една жена, която не знае
как да стигне до влака и се влачи с вас,
докато не влезете в гарата; а накрая
се оказва, че няма свободни кабини и се
налага да преотстъпите своята на Еркюл Поаро. Освен това в самото начало
на пътуването, в разговор с детектива, ще трябва да определите какъв по
народност е всеки един от пасажерите
и какъв е неговият характер. Най-много ме отегчи моментът, когато Еркюл
Поаро иска от вас да подслушате разговорите в кабините на пътниците. За
да свършите задачата, се налага да
поставите стъклена чаша (взема се
от бара) върху всяка една от вратите
на кабините (независимо дали ще чуете нещо, или не).
Дотук геймплеят си е чиста доза
пълнеж и може да се каже, че същинското действие започва от момента, в
който е извършено убийството. Това
е точката, която бележи началото на

един изходен слот. Предметите, които
смятате да комбинирате, поставяте в
свободните слотове (не е задължително да запълвате всички) и натискате
бутона – в резултат предметите изчезват от входните слотове и в изходния се появява резултатът от тяхната комбинация. Това обаче никак не ми
хареса, защото затормозява геймплея.
Има още няколко интересни секции, от
които внимание заслужава списъкът ви
със задачи, които предстои да изпълните (или вече сте изпълнили).
Графиката е смесица от статични
3D, предварително рендирани, изображения за заден фон с генерирани в реално време триизмерни персонажи. На
пръв поглед Murder on the Orient Express
ми заприлича на Alone in the Dark. Имате камери, разположени на различни
места, които респективно дават различен изглед към дадената област. Когато героят ви излезе от полезрението на текущата (т.е. достигне изходна точка), системата автоматично
превключва на тази, в чието полезрение попада. Добавени са някои ефекти
като сняг, огън и т.н., само че те не
са достатъчни, за да добавят нужната динамика. Персонажите изглеждат
сравнително добре като за куест, но
не са достатъчно детайлни, което ме
разочарова. Филмчетата са правени
посредством графичната система на
играта и са на добро ниво. От гледна
точка на звука, безспорно най-силната
страна на играта са дигитализираните диалози. Колкото до музикалното
оформление – макар да е добро, е и доста постно като количество мелодии.
Според мен Agatha Christie: Murder
on the Orient Express е една добра игра.
Като за куест е дори много добра, но
има още какво да се желае. Разработчиците са се опитали да направят едно оригинално и интересно заглавие, но
нещо не се е получило както трябва.
Затова препоръчвам играта най-вече
на любителите на жанра и онези от
вас, които харесват книгите на Агата Кристи.
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интересната част от играта. Оттук
нататък действието продължава да
се развива във влака и някои места отвън (кои и къде, ще разберете сами).
Свалям им шапка на разработчиците
от AWE Games, които са успели да развият сюжета на играта в едно толкова ограничено пространство, състоящо се само от няколко вагона.
Подобно на предшественика си,
Murder on the Orient Express залага на
типичния куест, в който управлявате
героя си из екраните. Когато курсорът
на мишката ви застане върху активна
зона, той автоматично се променя,
в съответствие с действието, което може да извършите. Командата за
движение кара героя ви да се премести от текущата си позиция до тази,
която сте му посочили. В случаите,
когато това е изход от екрана, чрез
double click автоматично преминавате
на следващия екран (без да чакате Антоанета да се премести дотам). Част
от зоните, в които курсорът приема

TG

Иван Димитров
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Боян Иванов

Минимални изисквания:
Процесор: Intel Pentium IV на 2,4 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство:
3 Гбайта

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Наименованието Warhammer придоби голяма популярност сред феновете
на компютърни игри през последните две години. Основен „виновник“ за
това е реалновремевата стратегия
Warhammer 40,000: Dawn of War и нейните експанжъни. Днес ще говорим обаче
за един друг представител на марката
Warhammer, а именно Mark of Chaos.
Както може би повечето ни читатели знаят, Warhammer всъщност е
настолна военна игра, която се играе
със зарчета, линийки и тонове фигурки,
групирани в отряди и армии. Не толкова известен е фактът, че Warhammer
предлага няколко сетинга, всеки със
своя история, атмосфера, раси, фракции и, естествено, армии. Основните
два сетинга са научнофантастичният
Warhammer 40,000 и фентъзи сетингът
Warhammer. Докато Dawn of War е базирана на първия сетинг, новата игра
Mark of Chaos представя втория.
Всъщност Mark of Chaos не е първата игра по фентъзи варианта на

BLACK HOLE ENTERTAINMENT / NAMCO
Warhammer. Тя е наследник на две популярни заглавия от миналото – Shadow
of the Horned Rat (1995 г.) и Blood Omen
(1999 г.), разказващи историята на
Морган Бърнхарт и неговата армия от
наемници. За съжаление Mark of Chaos
не продължава тази история, а разкрива нов по-стандартен сюжет. Въпреки
това голяма част от геймплея на предишните игри е запазен и дори подобрен в някои отношения.
Warhammer: Mark of Chaos е тактическа стратегия в реално време, която
поставя играча начело на голяма армия,
състояща се от различни отряди. Основният фокус в играта са масивните
сражения между стотици, дори хиляди
войници и десетки отряди. Освен това
Mark of Chaos предлага и силен стратегически елемент, който позволява
на играчите да създават разнообразни
армии, съставени от различни единици
и герои.
Mark of Chaos предлага две основни кампании – една с добрите и една

с лошите. Всяка кампания е разделена на отделни глави, като всяка глава
предлага различен набор от мисии. Мисиите са разположени върху стратегическа карта, която е един от по-интересните елементи в кампанията на
играта. Играчът може да движи армията си върху стратегическата карта,
макар това движение да е доста ограничено. Всички мисии и обекти са навързани в пътна мрежа, като играчът
придвижва армията си от един обект
към съседен. По този начин са навързани не само мисии, но и градове, дуели и
интересни диалози с различните герои
в кампанията.
За съжаление и двете кампании са
напълно линейни, т.е. всяка мисия води
до следващата и няма да ви се налага
да избирате накъде да тръгнете. Малко „шум“ в тази система внасят т.нар.
странични мисии, които може да изиграете, но те не влияят на сюжета на
играта. Все пак няма да сбъркате, ако
ги изиграете, защото дават допълни-
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телни пари, магически предмети, а понякога и още един отряд войници.
Далеч по-интересен елемент от
стратегическата част на Mark of
Chaos е възможността да изграждате
армията си. Когато се намирате на
стратегическата карта, може да използвате опцията „направи лагер“, която позволява да възстановите поетите от отрядите ви загуби по време на
предишните битки. Това, естествено,
не става безплатно. Трябва да заплатите за всеки един войник, който „купувате“ за вашите отряди. Войниците
за различните отряди имат различни
цени – все пак един конник има нужда и
от кон, а не само от меч и щит.
Градовете по картата също позволяват да възстановите силите на
армията си, както и още много други
възможности. Във всеки град може да
закупите нови отряди, а и да подобрите броните и оръжията на текущите
ви отряди. Освен това може да се възползвате и от алхимическия магазин,
който продава предмети за героите,
или от храма на боговете, който, срещу скромна сума, може да благослови
дадена единица за следващата битка.
Всички тези опции и възможности
струват злато. Всяка успешно завършена мисия носи определено количество злато като награда. Това включва
и споменатите по-горе странични мисии. Освен това по време на самите
мисии играчът ще има възможност да
натрупа допълнително злато под формата на ковчежета, които падат от
убити отряди или са скрити някъде по
самия терен.
Видовете и броят бойни единици в
Mark of Chaos е колосален. Формално
можем да разделим войските в няколко
категории – пешаци, стрелци, конница
и артилерия. Различните категории
имат свои силни и слаби страни, както
и специални умения. Като цяло бойната
система на играта е доста детайлна
и дава възможности за изграждане на
разнообразни армии. Например може да
заложите сериозно на стрелци и артилерия, което тотално ще промени стила ви на игра, сравнено с армия, която
разчита на бързоподвижна конница.
Интересен е елементът, че отрядите трупат опит и покачват нива.
Нищо особено, ще кажете, виждали
сме го и преди. Това, което прави впечатление, е, че нивата покачват максимума единици, които отрядът може
да има. По този начин съответният
отряд става значително по-силен и
издръжлив.

Героите добавят допълнително разнообразие в Mark of Chaos. Те са самостоятелни единици, които обаче може
да прикачите към даден отряд. Оставайки верни на настолния Warhammer,
героите са изключително силни бойци, които самостоятелно могат да
победят един и дори няколко отряда.
Героите, подобно на отрядите, също
трупат опит и покачват нива, макар
и много повече от тези на отрядите
(около 40 по време на кампанията).
Всяко ниво дава на героя една точка,
която може да разпредели по различните си умения.
Уменията на героите са групирани в три дървета – персонални, дуел и
лидерски. Първият клас умения дава на
героя различни силни атаки и способности, които влияят само на него (още
живот, повече щети и т.н.). Уменията
за дуел дават бонуси и специални атаки, когато двама герои се срещнат в
битка. Лидерските умения дават бонус както на героя, така и на отряда,
към който той е прикачен. Всяко умение има 5 степени, но някои умения
изискват дадено предходно умение да
е качено на максимално ниво, преди да
може да сложите дори една точка на
това умение.
Дуелите са един от уникалните
елементи в Mark of Chaos. По време на
битка, когато враждебен герой е близо
до ваш герой, може да го предизвикате на дуел. Докато двамата герои се
дуелират, никоя друга единица не може
да ги напада или да им помага. Освен
това уменията на героите се заменят
със съответните умения за дуел. Основният проблем тук е, че всеки дуел
изисква изключително много микромениджмънт, тъй като постоянно трябва да активирате уменията на героя
си. Това реално откъсва играча от
останалата част от битката, което
въобще не е полезно. Далеч по-лесно би
било, ако можеше уменията на героя да
се автоматизират, но за съжаление играта не разполага с
такава опция.

Mark of Chaos предлага доста интересни варианти за мрежова игра.
Всеки играч може да състави своя собствена армия, като за целта разполага
с определено количество злато. Различните карти предлагат различни варианти за игра – King of the Hill, Capture
the Flag и др. Имайки предвид голямото
разнообразие от единици и възможности за създаване на армии, мрежовата
игра на Mark of Chaos определено е предизвикателна и забавна.
Отзвуците за Mark of Chaos са предимно позитивни, но повечето фенове
на настолния Warhammer, които имат
представители дори в България, останаха леко разочаровани от играта.
Проблемът е, че дизайнерите бяха обещали да имплементират директно правилата на настолната игра, но вместо
това Mark of Chaos има доста орязан
вариант на правилата. Също така играта е критикувана, че тактическият
елемент влияе прекалено слабо на битките. Например стрелци, стрелящи от
по-висок терен, имат малко по-голям
обхват, но този бонус е незначителен
и на практика не помага по време на
битка.
Въпреки всичко Mark of Chaos е една отлична игра, която ще забавлява
почитателите на тактическите RTS
игри дълго време. Тя предлага прилична
графика и добри звукови ефекти. Един
от най-хвалените елементи в играта
е възможността да къстъмизирате
всеки отряд, като избирате как да бъдат оцветени, какви оръжия да носят
войниците. Може дори да променяте
лицата на отделните войници в един
отряд.
Финалната ми оценка за Mark of
Chaos определено е положителна и мога да я препоръчам на всеки фен на масивните битки. Ако обаче предпочитате да взимате повече стратегически
решения, Medieval II: Total War е по-подходящата игра за вас.
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Петър Събев

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
1,2 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
32 Мбайта
Дисково пространство:
4 Гбайта
* за компютър, на който са инсталирани
всички допълнения

MAXIS / EA GAMES

Те имат собствен живот – със специфични взаимоотношения, мечти, страхове, умения и нужди. Те имат собствени професии – престъпници
и полицаи, шоумени и научни работници, лекари и политици. Те имат собствени жилища – едноетажни и многоетажни, с уникални градини, басейни,
гаражи, мебелировка и осветление. Те имат дори и собствен език, на който разговарят. И така…

Comansnala!

Здравейте и вие, които не знаете симски (Simlish). Изминаха седем години от появата на първата игра The Sims. След седем допълнения към
нея EA и Maxis могат да се похвалят и с още толкова към The Sims 2. Естествено, хвалят се и с няколко милиарда долара приходи, но това е друга
тема...
Допълненията в The Sims 2 са два вида – expansion (нови възможности към ядрото на играта) и stuff (допълнителни предмети, дрешки, мебели
и тям подобни). Можете да добавите към основната игра произволна комбинация от надстройки и не е задължително да имате всичките. Но е
силно желателно! И за доказателство предлагам да проучим заедно възможностите на всяко едно допълнение... А щом става въпрос за проучване,
най-добре е да започнем с

University

С първия expansion в играта имате възможност да извадите вашите тийнейджъри от топлото бащино огнище и да ги
запратите да следват, живеейки в мизерно общежитие (или да
им наемете квартира, ако сте по-заможни). Следват осем семестъра в здраво учене и студентски купони. Специалностите, които можете да изберете за вашия сим, са 11, a за да сте
отличници, ще трябва да напишете доста домашни, курсови
работи, да правите изследвания заедно с колегите си и редовно да ходите на лекции. При отличен успех получавате стипендия, а в противен случай ще ви е нужен и допълнителен доход
– частни уроци на колегите или яко бачкане в студентското кафене. Няма как, трудно
е да завършиш сим академията (нарича се „академия“, защото постоянно си повтаряте „а къде ми е…“, докато търсите тетрадката си
из огромното общежитие), но поне има много възможности да се
разведрите от досадните уроци. Освен новите музикални инструменти и уреди за фитнес, може да се наслаждавате и на песните
от колежанското радио, записани на симски език специално за играта (добрата новина е, че с всяко допълнение на The Sims 2 излизат и нови парчета, при
това от групи като Depeche Mode и Pussycat Dolls).
Ученическите бъзици и танците на мажоретките
също са впечатляващи, но ще ви оставя сами
да навлезете в студентската атмосфера и да
разкриете тайните на дипломирането, четирите нови професии, възкресяването на хора и превръщането им в
зомбита.

Nightlife

предлага точно това. Подобно на Hot Date от The
Sims, второто допълнение ще даде на вашите симове
възможността да се вихрят из ресторанти и
дискотеки, да свалят пичове и мадами, както и да карат автомобили. Добавени са
125 нови обекта и много възможности
за социални взаимодействия като бавен танц, пронизващ
поглед и изпепеляваща целувка. Партньорите си допадат
повече или по-малко, в зависимост от личностните си качества, стремежите им, тяхната зодия, както и поредната
новост – нещата, които възбуждат или отблъскват (например грим, аромат на парфюм, бельо, руса коса, вампири...).
Вампири ли казах? Да, в Nightlife вече има вампири. И вашите симове могат да се превърнат в такива. За
целта трябва да се сприятелите с Графинята и Графа (само прическата бегло напомня
на Влади Ампов), след което учтиво да ги
помолите за два вампирски зъба в плътта ви. Като вампир ще се наложи по
цял ден да спите в ковчег (умирате при
пряк досег със слънчева светлина). За
сметка на това, през нощта индикаторите на нуждите не спадат и купонът
ви е гарантиран. Само се пазете от г-жа
Crumplebottom, която е готова
да ви цапардоса с дамската
си чанта при всяка неморална проява от ваша
страна.
Във всеки един
момент може да се
обадите на циганката сватовница, която
срещу скромна сума
ще намери идеалната
половинка за вас. Освен
това може да ви забърка
любовен еликсир или да ви
превърне от вампир обратно
в човек.
За съжаление скъпите ресторанти, караокето, лудите танци и
непрестанните любовни преживявания
Open for Business
са свързани с огромни разходи, така
е чудесна възможност да стартирате
че е добре да помислите и за дохособствен бизнес, без значение дали ще е мадите на вашите симове.
газин за електроника, верига за бързо хранене или салон за красота. Дори малките деца
могат да се включат с мини-бизнес, като продават лимонада. А при по-възрастните симове
можете да наемате работници, да им вдигате
заплатите, когато се представят добре или да ги
изритате, когато се дънят (всъщност имате свободата да сторите и обратното). Длъжностите на работниците ви варират
от главен мениджър до костюмиран като пиле служител, приканващ посетителите.
Приходи получавате
по три начина – продавате даден предмет,
карате клиентите си да
плащат, за да използват
нещо, или пък ги таксувате
на време за престой. Вратите
вече могат да се заключват, така че
само членовете на семейството (или работниците) да
имат достъп до дадени стаи.
Новите 125 обекта включват храни като пай и чийзкейк (които увеличават шанса на бременните да имат
близнаци), цветарски павилион, работилница за играчки,
навеси, асансьори (които се развалят почти винаги, когато симовете правят секс в тях) и шест вида роботи,
сред които е и старият познайник Servo.

Тест

Едно е сигурно – след като се завърнете като виссти у дома, ще имате нужда от още забавления, купони
флирт, а
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Ако бизнесът ви потръгне, ще натрупате много симолеони, а и награди за вашите талант и
усилия. При всички положения обаче в семейството ще е още по-весело, ако се добавят и домашни
любимци, с което дойде време да представя и най-новия експанжън
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Pets,

чийто фокус пада именно върху отглеждането на кучета, котки, птици и странни двуутробни
плъхчета (wombrats).
Създаването на животинка е подобно на човешкото и предлага не по-малко възможности да
оформите визията на любимите си твари по ваше желание – от
шарките, козината, фигурата и физиономията на добичето до неговия характер. Можете да използвате готови породи (например
персийска и сиамска котка), както и да създадете собствени. ДНК
системата в играта оказва влияние и върху животните, така че децата
на домашните ви любимци приличат на родителите си. Животинските
нужди също наподобяват човешките, като нуждата от уют е заменена с
тази от драскане при котките и дъвчене при кучетата. Друго сходство
е процесът на стареене и трупането на точки за умения, а основната
разлика е, че не можете пряко да контролирате домашните любимци.
За целта ще трябва да обучавате, храните, къпете,
поощрявате и наказвате животинките си чрез симовете в къщата. След като животните ви придобият достатъчно умения, е време да се погрижите
за тяхната... кариера! От вашите грижи зависи дали
Шаро ще се превърне във филмова звезда или куче
спасител.
Всяко семейство може да има до 6 животинки,
стига заедно с хората да са не повече от 10 индивида. Ако не са ви достатъчни, може да се позабавлявате с преминаващите квартални създания на природата, сред които има скунксове и вълци. Ако ви ухапе
вълк, вашият сим се превръща във върколак, чието
виене причинява чревно разстройство у останалите, така че ще се наложи да построите доста тоалетни.

Е, ако забавленията от експанжъните на The Sims 2 са ви недостатъчни, предлагам да хвърлим и един
бърз поглед на трите stuff packs, които
не добавят новости в геймплея, но пък ви
зариват с нови предмети.

Family Fun

фокусира предимно на обзавеждането в детските стаи, които лесно може да превърнете в приказен замък или подводен свят.
За всяка възрастова група се предлагат нови
пижами, бански костюми и дрехи. И, да не забравяме, още фантастични песни в радиоуредбата.

Glamour Life

ви отвежда в света на бляскавите декори, шикозните тоалети
и модернистичните скулптури като златна дамска обувка с
огромни размери. Модерните мебели и елегантните костюми ще поставят вашите симове в разкоша на холивудските
звезди и сладкия живот.

Happy Holiday

излизаше частично под няколко различни форми, но
тази Нова година се продава като официален stuff pack.
Както сте предположили, ще получите доста предмети,
с които да отпразнувате виртуално и незабравимо любимите си празници, без значение дали ги наричате Коледа, Ханука или Кванзаа.

В заключение

твърдя, че макар и компютърът ми доста да се озори с всичките експанжъни заедно, правилото „колкото повече, толкова повече“ важи в
пълна сила и за The Sims 2. Усещането за свобода и реализъм е впечатляващо, така че с нетърпение очаквам следващото допълнение с работно
заглавие In Season. Междувременно от EA обявиха официално, че започват работа по The Sims 3, която се очаква да излезе през 2009 г.
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Минимални изисквания:
Компютър с OC Windows 2000/98/ME/XP
Cave Story е двумерна платформена игра. Тя комбинира в себе си
елементи от жанровете actionadventure & RPG. Играта е безплатна, но предлага качество и дълбочина, които ме изненадаха, впечатлиха
и увлякоха.

Историята

Всичко започва с това, че поемате ролята на дребно, сполетяно от
амнезия човече, с което търчите
наоколо и помагате на подобните на
зайци хуманоидни създания (наричат
се Mimigas). Междувременно се опитвате да намерите изхода от гигантска пещера, намираща се в летящ
остров, в който се развива и действието на Cave Story.
Историята е доста добре развита и вплетена в играта. Тя има три
много различни един от друг финала,
които зависят от това какво правите в нивата, немалко диалог, симпатични герои, добра интрига, нестандартен свят и мъчителни в морално
отношение ситуации, пред които героят се изправя (ще дам пример след
малко).

Екшън

В Cave Story има ужасно много
битки. Съществата, срещу които
се изправяте, типично по японски са
странни и сладурски нарисувани. Освен това са оригинални – примерно
могат да действат в комбина, оформяйки по-голямо същество, или да се
подкрепят взаимно по някакъв начин.
Оръжията ви са интересни и имат
различни ъпгрейди (RPG елемента,
за който говоря). Може дори да откриете трикове, с които да ги използвате не по предназначение, например
да летите чрез отката им.

Разглеждане и разследване

Имате не просто серия от нива,
а свят с неговите обитатели, който
разглеждате и изследвате сравнително свободно. Може да ходите на
най-различни места и да откривате
връзките между тях, да се връщате,
за да направите нещо, което преди
не сте могли и т.н. Има и немалко
тайници.
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Веселин Жилов

Доброжелателно настроените
герои ви дават различни мисии и задачи, които приятно разнообразяват
геймплея. Локациите, също както и
противниците, са нестандартни и
притежават лека японска ирационалност. Накратко, играта има хубави и
разчупени нива, както и добри куестове и взаимодействия, макар да е
екшън ориентирана.

Момичето

Героят по едно време разкрива, че
е робот. Това, че играете като робот, никак не е попречило на автора
на играта да създаде една роботка,
която да създаде сексуално напрежение и да бъде роботското гадже, за
което винаги сте си мечтали. Изобщо според японците роботите не са
безполови същества. Но да се върна
на темата – като се срещате за
първи път, тя решава, че сте от лошите, и ви напада, и трябва да се биете с нея. Нещо повече, най-вероятно
преди амнезията ви и двамата сте
били безмилостни екстерминатори
на Mimigas, т.е. на съществата, които сега се опитвате да закриляте.
Както и да е, в по-горните нива
Тя ви прави компания – скача, бие се
и върши всичко, което и вие. Тук идва
моментът да се запитаме – какво
повече ни дава Half-Life 2: Episode 1?
А това е само една от многото изненади, които геймплеят на Cave Story
ще ви поднесе.

Финална оценка

За пореден път безплатна игра успява да надмине платените
заглавия. Впрочем дори английският
превод на Doukutsu Monogatari (Cave
Story) е правен от фенове на играта.
Но качеството на историята, геймплея, дизайна на нивата и детайлната графика е поразително и говори
за волята и професионализма на авторите. За съжаление нямах време
да изиграя Cave Story докрай (само
я преполових), но скоро ще поправя
този пропуск. Най-искрено ви препоръчвам играта – тя е свежа и ще осмисли времето, което сте є отделили. Може да я намерите на диска към
списанието.
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Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium IV на 1,5 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство:
2 Гбайта
Неочаквано за всички нас (при това съвсем скоро) Nival Interactive пусна на пазара за
компютърни игри разширение към своята
култова походова стратегия Heroes of Might
and Magic V. Става дума за новия продукт,
носещ заглавието Heroes of Might and Magic
V: Hammers of Fate.
Какво обаче е новото в отрочето на
Nival Interactive?
Hammers of Fate предлага няколко нововъведения, три допълнителни кампании (с по
пет мисии всяка), нова раса (със силни герои и бойни части) и множество подобрения
спрямо предходния продукт.
Историята продължава там, където бе
приключила в предходното заглавие. Империята е пред разпадане. В нея се водят вътрешнополитически борби, народът негодува,
а едни странни демонични сили се появяват
изненадващо, сякаш въобще не са били победени. А на всичкото отгоре някакви джуджета си врат носа, където не им е работата!
Всъщност точно джуджетата са новата раса в разширението. Макар да е наречена Fortress, болшинството бойни части са
съставени именно от ниския народ. Това са:
 Defender / Shieldguard – здраво бронирано джудже, готово да размаже нечий череп със своята брадва
 Spearwielder / Skirmisher – обикновен копиеносец, способен да обстрелва от разстояние враговете си
 Bear Rider / Blackbear Rider – какво по-хубаво от това да бъдеш смачкан от разярена мечка с лудо джудже на гърба є?
 Brawler / Berserker – типичният джуджешки побойник, който обаче, като се
разгневи, става доста опасен меле противник
 Rune Priest / Rune Patriarch – владеещ силата на руните заклинател, способен да
обстрелва враговете на клана от разстояние
 Thane / Warlord – могъщ повелител на природните стихии (в частност гръмотевици и светкавици), готов да изпържи всеки
натрапник, а ако това не помогне – да го
съсече със своята гигантска брадва
 Fire Dragon / Magma Dragon – устойчиво
на магии, много здраво и силно създание,

NIVAL INTERACTIVE / UBISOFT
със свръхестествени способности, с една дума – дракон
Освен това джуджетата са известни
със своята ненавист към магиите и затова в магическите им кули има руни. Това
са странни енергийни знаци, които се ползват по време на битка и помагат с няколко
ефекта – подобряват показателите, дават
допълнителни точки към умения (способности) или пренебрегват вражески магически
въздействия.
По-нататък несъмнено ще попаднете
на т.нар. керван. Това е нововъведение за
заглавието. Чрез него ще може спокойно да
закупувате същества от превзети от вас
dwelling places (места за развъждане на чудовища) или близки замъци, а не както досега – да биете път до съответното място.
Чак след като платите съответната цена,
тези създания ще бъдат натоварени на кервана и той, като самостоятелна единица,
ще потегли към съответната дестинация.
Керванът се движи като всеки един герой по
картата и може да бъде както атакуван (от
враждебни фракции), така и пресрещнат от
приятелски герой, който да вземе със себе
си превозваните бойни части.
За изненада на геймърите този път играта предлага двата дългоочаквани модула, които липсваха в оригиналния Heroes of
Might and Magic V. Става дума за генератор
за създаване на случайни карти и редактор
на карти. Първия може да ползвате само
по време на играта (като настройвате някоя сесия), а редакторът е създаден, за да
се възползвате от него извън продукта.
Съвсем спокойно може да го заредите от
Windows Explorer и чрез богатия набор от
функции да създадете собствена карта. Не
забравяйте, че всичко ще е 3D!
Графиката е на ниво. Звуците изобилстват, а музиката е подобрена в сравнение с
предходното заглавие.
Като финал ще спомена, че Heroes of
Might and Magic V: Hammers of Fate е едно
наистина успешно продължение на първообраза, при това с куп страхотни придобивки
и нововъведения. Ако сте фен на серията,
несъмнено ще се влюбите в играта, а ако не
сте – не знаете какво губите!

ОБУЧЕНИЕ

СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА
Тези, които посетиха изложението БАИТ Експо
2006, не може да не са забелязали тематичната
група от щандове, посветена на използването на
информационните и комуникационни технологии
в образованието. В рамките на тази група бяха
представени и високотехнологичните продукти
за образованието на израелската фирма Degem
Systems, експонирани на щанда на „Омнител“. Освен постерите, презентациите и софтуерните
продукти, на този щанд можеха да се видят и няколко работещи модела на технологични системи,
управлявани от компютър.
Имаше и една ваза с лалета, с които на живо
се провеждаше експеримент с влиянието на светлината и температурата върху растежа. Всички
данни се събираха посредством сензори в реално

Инж. КИРИЛ БЕЛОВ

време и се показваха в табличен и графичен вид на
екрана на компютъра.
Друг стенд позволяваше да се провеждат компютъризирани експерименти със слънчевата енергия, нейното преобразуване в електрическа, механична, звукова и светлинна. Създаването на разнообразни механични конструкции, управлението
чрез компютър на тяхното поведение, съчетано с
онагледяване на знанията по физика, математика, компютърни системи, беше демонстрирано на
друга компютърна система на щанда. Постери и
филми представяха възможностите за високотехнологично професионално обучение.
Интересът към показаните системи ни подтикна да поканим инж. Кирил Белов, ръководител проекти в „Омнител“ и организатор на информационните дни „Нови технологии в образованието“, поподробно да представи тези продукти, тяхното
приложение в образованието, впечатленията от
първата инсталация в Силистра, както и да изложи своето виждане за тенденциите в областта.

Degem Systems

Общ изглед на щанда на „Омнител“ – високотехнологични
системи за образованието от „Дегем Системс“, Израел

Януари 2007

е пионер и световен лидер в разработването,
производството и разпространението на системи
за обучение и образование. Визията на фирмата е
за изграждане на мост между знанието и приложенията на съвременните високи технологии в образованието и възпитанието: за общо образование,
професионално образование, превенция, интегриране на обществото.
Педагогическата уникалност на продуктите на
фирма Degem Systems е в интегрирането на разнообразни образователни среди за постигане на ново
качество на обучението. При него учениците се
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ОБУЧЕНИЕ
Интегрален подход към знанието:
Подхранва научното любопитство на учениците.
 Подбужда към използване на знания от различни дисциплини за
решаване на конкретна задача.
За случая:
 Биология: фактори за растежа
 Математика: тригонометрични преобразувания Δl – Δφ
 Физика: измерване и изчисляване на сили и моменти
 Компютърни науки: свързване и настройване на реална
компютърна система
 Всеки ученик се изявява откъм
силната си страна.
 Работи се в екип.


Експеримент с изследване на влиянието на светлината и температурата върху скоростта на растеж на цветята

учат да бъдат изследователи и увлечени в творчески задачи, да придобиват знанията, уменията,
навиците и качествата на личността, които са
необходими за реализацията им в професията и в
живота. За целта освен компютърни програми се
използват и физически устройства, и реални системи, и работа в екип. Получава се интегрирано
обучение – симбиоза между учебник, компютър, лаборатория и учител.
Някои от продуктовите линии, които Degem
Systems предлага, включват:
 Компютърни лаборатории за експерименти по
физика, химия, биология и математика.
 „Мултицентър“ – общински център за образование и свободно време.
 Компютърни технологии за образование по математика и физика.
 PC Shop – компютърна грамотност.
 Конструиране и управление на механични системи.
 e-Learning за училищния цикъл К-12.
 Професионално ориентиране и развитие на технологична грамотност.
 Професионално образование по електроника,
телекомуникации, хидравлика, пневматика, хладилна и климатизационна техника, автотроника и други съвременни технологии с използване
на компютъризирани системи и макети.
Област на приложение
Физика
Химия
Биология
Математика
Общо природни науки (опция)
Метеорологична станция (опция)
eLearning (опция)
Допълнителни експерименти по ИКТ
(опция)

74

 Програми за възпитание на ценности и превен-

ция.
Конкретно на БАИТ Експо се акцентираше на
три образователни технологии:
 Компютърни лаборатории за експерименти по
природни и математически науки в началното,
основното и средното училище. Презентации
на живо.
 Компютърни системи за професионално образование и професионално ориентиране.
 „Мултицентър“ – общински център за образование и свободно време.

Компютърни лаборатории за експерименти
по природни и математически науки в
началното, основното и средното училище

Това е комплексна система, изградена върху
информационни и комуникационни технологии. Интегрира се лесно със съществуващата учебна база в лабораториите по съответните предмети и
е предназначена за провеждане на учебни лабораторни експерименти в областта на:
 Физиката
 Химията
 Биологията
 Математиката
При желание на потребителя могат да бъдат
добавяни като опции и модули по:

Начално образование

Да
Да

Възрастова група
Основно образование

Да
Да
Да
Да
Да

Средно образование
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Януари 2007

ОБУЧЕНИЕ
 Обща лаборатория по природни науки.
 Допълнителни експерименти по информационни

и комуникационни технологии.

 Метеорологична станция.
 eLearning.
 Разработвани от потребителя експерименти.

Системата е модулна и се състои от следните
компютъризирани модули, които могат да се комбинират във всяка конкретна инсталация.
 Хардуер – компютърна конфигурация със стандартни възможности.
 Сензори – набор от сензори.
 Софтуер – системен софтуер за функциониране на системата и потребителски софтуер за
изпълнение на експерименти и анализ на данни.
 Учебен софтуер (Courseware) – напълно разработена, готова за употреба учебна документация за всеки един учебен модул, включваща
ръководство за преподавателя, пособие за ученика, ръководство за експлоатация.
Основните Ӝ характеристики са:
 Многофункционалност – с една система (един
комплект) се компютъризират занятията по
много дисциплини.
 Гъвкавост – позволява лесно конфигуриране за
конкретното приложение, както и разширяване
с допълнителни модули.
 Ценова ефективност – с една инвестиция се обслужва голяма част от обучението по ИКТ и по
природни и математически науки.
 Дълговечност – инвестицията се използва много години.
Основни приложения на компютъризираната лаборатория:

Компютърни системи за професионално
образование

Електричество и електроника. В съвременното технологично състезание владеенето на електрониката е задължително за всеки професионалист. Degem Systems представя широка гама от
системи за обучение по електричество и електроника, от начално до професионални нива на специализация. Системата EB-2000 използва новаторска методика,
тодика, комбинираща
практически занятия с компютърно обучение, предлага безпрецедентна гъвкавост и лекота на разширяване и покрива
голям диапазон от електронни
технологии на различни нива.
EB-2000 предлага изчерпателна библиотека от основни
курсове и курсове за напреднали по електричество, аналогова и цифрова електроника под
следните основни заглавия:
основи на електричеството и електрониката,
полупроводникови устройства, линейна
електроника, цифрова логика, микропроцесорна и микрокомпютърна техноло- Системата за обучение по електгия, комуникации.
роника и електротехника EB-2000
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Системата за обучение по климатизация и хладилна техника DAR-2000

Компютърно управляваната лаборатория, приложена в рамките на EB-2000, дава възможност за
съчетаване на различни варианти: пряко преподаване от страна на инструктора, наблюдение, управление на процеса на обучение и интервенция в
рамките на сесия с много обучаеми и др. Инструкторите имат възможност да действат максимално ефективно, а обучаемите получават възможността за индивидуално внимание.
Системата поддържа всеки етап от обучението, като се започне от запознаване с теорията,
премине се през оценяване на възможностите на
обучаемия чрез практически експерименти, отстраняване на повреди и се завърши с окончателни
тестове.
Започвайки от единична станция, системата
може да бъде надстройвана до напълно компютъризирана, интегрирана лаборатория с множество
работни станции.
Климатизация и хладилна техника. Отоплението, вентилацията, климатизацията и хладилната техника заемат все по-централно място в
съвременната цивилизация. Разпространението
на тези системи изисква квалифицирани техници,
които да притежават способности за диагностика, отстраняване на повреди и поддържане в изправност на системите.
Системата за професионално обучение по климатизация и хладилна техника DAR-2000, предлагана от Degem Systems, е за технически колежи,
професионални гимназии, университети, центрове
за квалификация и преквалификация. Тя предлага
на преподавателите завършени системи за обучение, базирани на компютри. От ключово значение
за тази образователна технология е възможността, предоставяна на инструктора, да проследява
напредъка на учениците с помощта на система за
мениджмънт на учебната среда. От своя страна
компютъризираните работни станции позволяват
на учениците да работят в учебна среда, в която
могат да напредват със собствената си скорост
на усвояване, да я наблюдават и управляват.
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DAR-2000 позволява изпълняването на процедури на логическа диагностика в кумулативна, методична среда. Разработването на множествени
стратегии за решаване на задачи заменя стратегията на „гадаене и проверка“, прилагана в програмите „на парче“.
Автотроника. Програмата АТ-2000 за обучение
по автотроника предлага модулен метод за преход
на учениците от теорията в класната стая към
диагностиката и „ремонта“ на истински превозни
средства, като всичко това се прави чрез компютърна работна станция.
 Като се използват свързани с компютъра симулатори, демонстратори, електронни платки и
специализираната система за вмъкване на дефекти smart car, учениците се упражняват по
специална методология за търсене и отстраняване на повреди в учебна среда, която следи
напредъка на всеки и дава възможност за индивидуална скорост на обучение.
 Използването на технология за преподаване на
технологии предоставя на ученика богати възможности да прилага основни концепции чрез
експериментиране в системата и да достигне
до сложни упражнения за отстраняване на повреди.
 В интерактивната учебна среда се разработват подходящи учебни процедури за диагностика, като по желание се пресъздават различни
реални повреди.
 Изчезват главоболията, породени от единични
разпокъсани компоненти за обучение, отнемащи време настройки, счупени или липсващи части и от невъзможността да се пресъздават
реални проблеми.
 Изчерпателната, завършена програма предлага
над 2000 часа занятия, съответства на изискванията на AYES и е съгласувана със задачите
на NATEF за подготовка на техници, способни
да издържат изпитите за сертификати на ASE
и IMI.
Системата включва:
 Практически упражнения, извършвани чрез компютър.
 Напълно интегриран хардуер и софтуер.
 Интерактивни симулации в реално време в
учебна среда, позволяваща самонаблюдение и
индивидуален напредък.
 Модификация smart car на реален автомобил по
заявка, с възможност за вмъкване на повреди в
електронните подсистеми за всяка марка и модел превозно средство.
 Симулатори.
 Демонстратори.
 Автомобилна електроника.
 Практически опит в работата с осцилоскоп,
цифров мултиметър, генератор на функции,
електронен тестер (breakout box), сканиращи
инструменти и др.
 Мултимедийни софтуерни ресурси, включващи:
EB-555 (мултимедийно софтуерно ръководство), ANET (анимирано електронно ръководство),
TINA (комплект от инструменти за симулации
и интерактивен анализ), EWB (електронна работна маса).
 Компютъризирана система за мениджмънт на
оценяването и ученето (CLEMS).
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 Обучение на ре-

ални технически
умения, предлагащо солидни диагностични процедури.
 Гъвкава учебна
програма с над
2000 часа занятия, в съответствие със стандартите на организациите AYES,
NATEF и IMI.
Програмата за обучение по ав Д и с т а н ц и о н н о томобилна техника АТ-2000
обучение, включващо тестване на симулирани тримерни вериги
чрез Интернет.
 Практически занятия и теория през Интернет.

Компютърни системи за технологична
подготовка и професионално ориентиране

Науката и технологиите се развиват с бързи
темпове в нашето съвремие. Образователните
институции трябва да ревизират учебните си
програми, за да отговарят на тези нови изисквания. Днешната технологична среда е толкова
сложна, че технологичната грамотност трябва да
стане интегрална част от училищния план. В тази връзка Degem Systems предлага Tech-Prep 2000 –
фамилия от образователни програми и софтуер,
свързани с подходящ хардуер, която е предназначена да предостави на учениците от горния курс
основни знания от различни области като енергийни източници, основи на електричеството и електрониката, роботика, автоматизация на процеси
и др.
TP 2000 се използва от три целеви групи:
 Технически гимназии – подпомага осъзнаването
от младежите на съвременните технологии и
им помага за избора на кариера в областта на
техниката и промишлеността.
 Професионални колежи и технически университети – използва се като ефективно средство
за бързо привеждане на учениците и студентите до общо ниво на разбиране на технологиите.
 Работещи и безработни възрастни – предоставя широк диапазон от знания и умения на възрастни, заети в промишлеността, а също и на
безработни за квалификация по допълнителни
специалности и за адаптиране към технологичните промени.
Състои се от следните модули:
 ME – механика.
 EB/1 – основи на електрониката, аналогова
електроника.
 EB/2 – основи на електрониката, цифрова електроника.
 PN – пневматика.
 HYD – хидравлика.
 PRC – управление на процеси.
 ECC – комуникации.
 CPC – сортиращ конвейер.
 ELC – роботика.
 ST – компютъризиран склад/плотер.
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
От 13 до 15 юни 2006 г. в София се проведоха
информационни дни „Нови технологии в образованието“. Бяха поканени водещи световни фирми
в областта, представители на образованието в България, на академичната общност, на инициативни
училища и институции за образование и свободно
време. В резултат на представянето и след разгърналите се дискусии се стигна до следните
КОНСТАТАЦИИ
Ситуацията в България в момента е благоприятна за въвеждане на нови технологии в образованието. Накратко могат да се изброят по-важните
фактори:
 Дълъг период на „иновационна суша“, през който не са правени никакви подобрения в учебната база. Нуждата от нови технологии в образованието е изключителна. През последните
години върви сериозен процес на компютъризация и Интернет свързаност. Този процес, като
създава база за новите технологии, на свой ред
засилва потребността да се направи следващата
крачка към самите нови технологии в образованието.
 Убеденост на правителството за необходимостта от реформа и въвеждане на нови технологии в образованието. Няколко министерства и държавни организации изпълняват мащабни програми в тази насока, което само по
себе си е един успех и решителна крачка напред
в сравнение с предишни години.
 Наличие на силен международен натиск за реформа и въвеждане на нови технологии в образование, възпитание, интеграция, и превенция.
Предлагат се значителни инвестиции от редица
фондове на ЕС, Световна банка и др. и внедряването на нови технологии в образованието е
сериозна възможност за усвояване и най-добро
използване на такива средства.
 Готовност от водещи световни фирми за бързо внедряване в българската практика на найсъвременни образователни технологии. От много страни е заявена и възможност за предоставяне на лицензи, ноу-хау и собствен опит с цел
производство на подобни продукти и услуги в
България, включително и с цел износ, което може да се превърне в печеливша ниша за наши
специалисти и фирми, разработващи продукти
за образованието.
 Наличие в страната на много добър кадрови
потенциал за внедряване, производство и разработване на нови технологии в образованието,
който почти не се използва по предназначение.
Практиката показва, че при отделните случаи
на внедрени нови образователни технологии
този кадрови потенциал много бързо „влиза
в роля“ и ефективно заработва. Това е една от
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основните предпоставки за очаквания успех на
производството на такива технологии у нас.
Накратко казано, сега е моментът за координирани действия за преминаване на българското
образование на ново ниво. В много отношения се
налага качествена промяна на мисленето и разчупване на традиционни стереотипи. Без концентрираните усилия на държавни институции, бизнес,
общини, академични среди няма как да бъде извършена подобна мащабна промяна и сме доволни, че въвеждането на нови информационни технологии в образованието до момента среща широка обществена подкрепа.
ПРЕПОРЪКИ
През последните години успешно се развива програмата на МОН за внедряване на информационните и компютърни технологии в
образованието. Вече в много училища е изградена солидна компютърна база и интернет свързаност. Това, заедно с подготовката
на квалифицирани преподаватели, е една добра основа, върху която следва да се надгражда електронно учебно съдържание и учебни
средства. Сега обществото е узряло и е време
да се направи следващата стъпка. Приканваме кметовете на общините, ръководителите
на образователните институции, центровете
за работа с деца, младежките домове, читалищата, представителите на бизнеса и др. да използват всички налични средства за внедряване на нови технологии в общото образование,
професионалното образование, професионалното ориентиране, кръжочната дейност, и др.
Освен собствени средства, за внедряването на
новите информационни технологии следва да
се търсят и използват европейски фондове,
международни програми, спонсорство от бизнеса и др.
 Препоръчваме да се организират серия от пилотни проекти по подобие на технологията
„Мултицентър“, която е една многофункционална технология, осигуряваща максимална
ефективност на използването на наличната база и е препоръчана от ООН за преодоляване
на дигиталното разделение. В град Силистра от
година вече работи такъв център и резултатите
от дейността му са изключително положителни.
В тази връзка се надяваме, че много от представителите на българските общини ще прегърнат идеята за разширяване на традиционните
образователни класове с подобни многофункционални общински центрове, които на регионално ниво могат да бъдат притегателна точка
и възможност за извънкласни занимания на
всички училища в съответния район.
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Модули от системата Tech-Prep 2000








LA – цифров струг.
MI – цифрова фреза,
PVB – технология на пластмасите I част.
PVB – технология на пластмасите II част.
SE – слънчева енергия.
WE – вятърна енергия.
HE – хидро-слънчева енергия.

„Мултицентър“ – общински център за
образование и свободно време

„Мултицентър“ формира средище за технологично осведомяване, за перманентно обучение
и прекарване на свободното време. В него се извършва подготовка по технологии, конструиране, чужди езици, музика, изобразително изкуство.
Предлаганите дейности обогатяват и осмислят
по нов, свързан с електронното съдържание, начин както учебния процес, така и свободното време на децата, учениците, студентите и цялата
местна общност. По естествен и интересен за
участниците начин „Мултицентър“ интегрира и
включва в живота на общността различни групи от населението, в това число и малцинствени
групи. Технологията е подходяща за професионално ориентиране.
Многонационалната програма на ООН по преодоляване на дигиталното разделение между развитите и развиващите се страни утвърди „Мултицентър“ като официално признат и одобрен
проект за нейната реализация. По общо мнение,
многократно изразено от експертите по време на
дискусии и презентации в България, тази технология е актуална, своевременна и в синхрон със стра-

тегията за въвеждане на информационни технологии в българското образование.
В „Мултицентър“ компютърната база е организирана изключително пестеливо и ефективно и
позволява чрез малък брой компютри и подходящо
разработено учебно съдържание с използване на
иновативни педагогически методи (комбинирано
учене, интерактивни упражнения, тестове, Интернет връзки) и техника (макети, модели, симулатори, компютърни измервателни системи) да
се постигне дълготраен и комплексен ефект, за
който при други технологии биха били необходими
многократно по-големи средства. Педагогическата уникалност на технологията се състои в съчетаването на занимателната страна, която привлича обучаемия, пробужда интереса в него към даден предмет, със строго структурирана образователна среда, за постигането на знанията в която
обучаемият се ангажира цялостно, работи в екип,
в който водеща роля има преподавателят, и от
всички участници се полагат сериозни интелектуални усилия за постигане на ясни и конкретни цели. Оценяването на знанията се извършва на всяка
стъпка от обучението и се допуска преминаване
към следваща стъпка едва след като са изпълнени
определени изисквания. Така се гарантира високо
качество на обучението и се повишава квалификацията на педагогическите кадри.
Технологията „Мултицентър“ осигурява висока
ефективност на обучението и извънкласната дейност. През един такъв център могат да преминават на ден от 160 до 320 души. Сутрин се препоръчва работа с ученици, ранният следобед обикновено е предвиден за кръжоци, а късният следобед и
вечерта могат да бъдат използвани за занятия с
възрастни.
Първият „Мултицентър“ у нас бе открит на 22
юни 2005 година в град Силистра. Има готовност
за следващи внедрявания на технологията в редица градове в страната.

Следващата стъпка

През последните години българската образователна система устойчиво се модернизира. Това
е сложен и продължителен процес, който изисква
взаимодействие на държавни институции, бизнес, общини, академични среди и на всички, които
имат отношение към бъдещето на България. Въвеждането на нови информационни технологии в

„Мултицентър“
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образованието среща широка обществена подкрепа. За това свидетелстваха и коментарите на
БАИТ Експо 2006. Сега е моментът да се направи
следващата стъпка. В какво се състои тя: общо
казано, във вдъхване на живот на технологиите, в
създаването и внедряването на учебно съдържание, на учебни помагала, модели, стендове, макети, портали за знания. Компютрите сами по себе
си не носят полза, а изпуснати от контрола на
обществото, по линията на лесната печалба, причиняват и сериозна вреда, като вместо да социализират децата, ги водят към пристрастяване и
дори до детско насилие и престъпност – една за
съжаление все по-актуална тема в световен мащаб. Затова е необходимо да се оживи дейността
в училищата, читалищата, общинските центрове, за да стигне електронното учебно съдържа-

За една година
За шест месеца

ние до всички, които са настроени креативно, и
те да вземат активно участие в неговото използване и развитие.
Подобно на медицината, образованието е инвестиция в бъдещето. За да имаме душевно здрави, интелигентни, добри и уверени в себе си деца,
трябва да се инвестира в образованието и възпитанието. На практика това означава, че трябва
да се вдигне психологическата бариера пред разходите за образование. Почти безплатната работа на шепа ентусиазирани учители, ученици и
победители в конкурси следва да се допълни със
сериозни инвестиции от стотици хиляди левове
за апаратура и учебно съдържание, за да се оборудва училището и извънучилищните форми поне
до нивото на съвременното здравеопазване. Това е
следващата стъпка.
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