В БРОЯ
Hitachi Deskstar 7K1000

14

Първият твърд диск с капацитет 1 Тбайт

Hitachi GST използва изложението за потребителска електроника в Лас Вегас, за да обяви първия
в света твърд диск с капацитет 1 Тбайт. Устройството е насочено към високия клас настолни и цифрови медийни приложения и освен с огромния си капацитет се отличава и с отлична производителност и
надеждност, твърдят от компанията. Производителят обещава Deskstar 7K1000 да бъде на пазара още
през първото тримесечие на 2007 г. с очаквана крайна цена около 40 US цента за гигабайт или около 400
USD за бройка.
Високата плътност на записа при терабайтовите дискове на Hitachi (148 Гбита/инч2) е резултат
от използването на доказалата се вече технология за перпендикулярен запис, която от около година е
доминираща при 2,5- и 1,8-инчовите дискове на компанията.
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Бързите темпове на развитие на компютърната индустрия не подминаха и
компютърните мрежи и комуникации. Нарасна нуждата от по-гъвкави, по-стабилни
и по-сигурни мрежови устройства. Процесът на замяна на концентраторите с комутатори в локалните мрежи осигури по-голямата им стабилност и по-добро използване
на нейната пропускателна способност. Това обаче е минало. Днешните изисквания са далеч по-високи, а нуждата от пълен контрол върху мрежата и сигурността правят наложителна смяната на обикновените комутатори с интелигентни. Според нас това е и основното приложение на моделите от новата серия SRW208x,
които се отличават с възможностите си за управление на трафика в мрежата и детайлното му наблюдение.

Intel vPro

Нова дефиниция на понятието бизнес компютър

32

Технологията Intel vPro е съчетание от вграден хардуер и софтуер, което осигурява възможности за опростен и по-активен отдалечен контрол, подобрява сигурността и като цяло намалява разходите за управление на настолните компютри.
Подобно на обявените през последните години платформи Centrino и Viiv, и Intel vPro се базира изцяло на компоненти на компанията: процесор Intel Core 2 Duo, схемен набор Q965 Express, едночипов гигабитов мрежов контролер Intel 82566DM Gigabit Network
Connection, както и свързаните с тях технологии за активен мениджмънт и виртуализация. Технологията се вписва в известната сред бизнес потребителите програма Intel Stable Image Platform, която има за цел да се намалят разходите по инсталиране и
поддръжка, осигурява по-съществени и предвидими промени при РС платформите и гарантира стабилността на компютрите
по отношение на имиджа на хардуера и софтуера (драйвери и програми) за определен период след пускането им в продажба.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПАКТДИСКА
Здравейте, приятели на списание Computer!
Имаме удоволствието да ви предложим една страхотна колекция от избрани софтуерни заглавия.
Изпълнен до краен предел, компактдискът обещава да ви заинтригува с разнообразни полезни и забавни програмки и игри. Предимство сме дали на новите версии на офис пакета OpenOffice.org 2.1.0 и редактора за тримерен дизайн Google SketchUp 6 в рубриката Authoring. Наред с поправените грешки в
кода, безплатният OpenOffice излиза с подобрен интерфейс и разширен набор от клавишни комбинации.
Ще припомним, че пакетът включва прекрасни инструменти за текстообработка (Writer), презентации
(Impress), обработка на изображения и диаграми (Draw), електронни таблици (Calc) и за работа с бази от
данни в средата за разработка на Base. Новата версия на SketchUp позволява създаването на тримерни
модели от произволна снимка и добавя множество допълнителни елементи към своя интерфейс, като
нова палитра със стилове и други. С един от най-добрите инструменти за конвертиране на DVD филми
ще се сдобиете, ако потърсите AutoGK 2.40. Програмата се отличава с богат интерфейс и детайлни
настройки за максимално запазване на качеството при конвертиране и включва допълнителни средства за обработка на субтитри. Готовите автоматизирани шаблони я правят удобен инструмент за начинаещи и любители. Графичният редактор, който ви предлагаме – Photobie 3.0, често е критикуван за
непрактичен и дори грозноват интерфейс, но фактът, че е безплатен и с изключително богат набор от
инструменти и допълнителни филтри го прави доста апетитен и търсен. В рубриката ще намерите и
три средства за уеб разработка. CoffeeCup VisualSite Designer 5.61 е редактор за визуално редактиране
и генериране на HTML страници с множество готови скриптове и динамични ефекти плюс над 70 готови
шаблона за цялостни сайтове. Разнообразни скриптове на различни езици (ASP, PHP, Java и Javascript) са
включени в безплатната библиотека на CodeBank 2.1.2.96. Там те са подредени и категоризирани, като
имате и възможност за претърсване, редактиране и добавяне на нови скрипт решения с помощта на
редактор със синтактично оцветяване. ASPMaker 5.3 пък е незаменим помощник при програмиране на
уеб приложения с достъп до база от данни, който с няколко кликвания може да ви спести голяма част
от досадната и еднообразна работа по създаването на страници за достъп и изобразяване на информацията, като по този начин ви предпази и от баналните грешки.
И рубриката System излиза с две големи заглавия – ZoneAlarm Pro 7.0.302 и System
Mechanic 7.0. Една от най-добрите защитни стени е станала още по-добра след добавянето
на антишпионска защита, оптимизирани защитни филтри, нов режим за геймъри и др. System Mechanic също разширява своите възможности, като с новата версия вече получавате
и инструмент за възстановяване на системата, мениджър на процесите на самостартиращите се приложения, антишпионска защита и подобрен оптимизатор на дисковото пространство. Негова конкуренция в прочистването и оптимизирането на регистрите на Windows е TweakNow RegCleaner Professional 3.0.1, който
може да се похвали с поддръжка на Windows Vista и
със специалните филтри за прочистване за Adobe
Reader 8 и QuickTime Player. Няма да пропуснем и актуализацията на Your Uninstaller! 2006 5.0, с който получавате
пълен контрол върху процесите на инсталиране и деинсталиране
на приложения с възможност за тотално премахване при „проследени“ инсталации. Факт е и завръщането на един много добър
файлов мениджър от ерата на DOS приложенията – PC Tools File
6.1. Той обаче е специализиран само във възстановяванеRecover 6.1
то на файлове, които са били изтрити или са върху повредени
носители. Рубриката препоръчва и новите версии на RelayTest
Pro 2.1.2 за автоматизирана проверка на пощенски сървъри и
безплатния Fresh UI 7.75 за детайлна настройка на работната
среда на Windows.
Едни от най-търсените актуализации ще намерите в рубриката Tools. Нямат нужда от представяне
мениджърът за компресирани файлове WinZip 11.0 и файловият манипулатор Total Commander 6.56. Там
ще намерите и новата версия на HyperSnap 6.12.02 за сваляне на екрани, прозорци и региони от десктопа
на Windows. Програмката още включва разчитане и извличане на текст от диалогови прозорци и съобщения, както и автоматично сканиране със скролиране на целия документ. Нейният конкурент – WinSnap 1.1.9, може и да не е толкова добър, но е безплатен и
предлага няколко собствени допълнения. Два безплатни инструмента обещават
да подобрят ежедневната ви работа на компютъра. MediaKey 0.9.7.2 и AutoHotkey
1.0.46.04 позволяват прихващане и създаване на бързи клавишни комбинации за
изпълняване на рутинни операции. Позволяват и да дефинирате собствени комбинации със специалния клавиш на Windows. Предимството в автоматизацията
е на страната на AutoHotkey, защото тя предлага и скрипт език, както и възможност за проверка на състоянието на повечето десктоп обекти. MediaKey
обаче остана моят избор поради малкия си размер и способността да прихваща
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дори и специалните клавиши на няколкото мултимедийни клавиатури, на които я пробвах. Безплатният Disk Explorer Professional
3.60 също е един от незаменимите помощници, които рубриката
препоръчва. Той предлага бързо претърсване и каталогизиране на
файлове и директории с възможност за запазване на пасажи от
текстовите файлове, миниатюрни копия от изображенията и дори по няколко кадъра от филмите. Създадената база от данни е
със сравнително малък размер, но пък изключително полезна при
описания на CD и DVD дискове. Друга полезна придобивка за работа със CD/DVD е ICE ECC 2.3.1. Основната функция на програмката е генериране на суми за проверка на целостта на файловете,
които обаче могат да се използват и за възстановяване от единични грешки при четене.
Рубриката Entertainment започва с новата версия на моя любим мини редактор за разглеждане на
картинки – IrfanView 3.99. Той идва с обновено меню, интегрирана поддръжка на EXIF информацията на
снимките и на JPEG операции без загуба на качество. Други програми за работа с картинки тук са безплатните Stepok RAW Importer 1.0 и JetPhoto Studio 3.3.1. Първата предлага конвертиране на снимки от
RAW в JPEG или TIFF формат, към които можете предварително да приложите някой от вградените
филтри за подобряване на изображенията. JetPhoto пък е един прекрасен виртуален албум, който може
да генерира страхотни флаш анимирани фото сесии, десктоп тапети с колаж от снимки и защитни екрани. За тези, които предпочитат готовите решения, сме включили Hot Ice 2.13 – изключително красив,
„леден“ защитен екран с разноцветни светлини и снежинки. Още подобрения за вашия десктоп можете
да постигнете с Vista Start Menu SE 2.1, който предлага удобна и добре организирана подмяна на основното начално меню на Windows. С нова версия излезе и един многофункционален и безплатен мултимедиен плейър VideoLAN 0.8.6a. Освен с богата колекция от вградени кодеци, той предизвиква интерес и със
способността си да излъчва в реално време материалите в локалната мрежа. Ако някога обаче попаднете на повреден филм, не се отчайвайте, ами прибегнете до помощта на All Media Fixer 7.1. Неговата
сила е в замазването на проблемите в мултимедийните файлове, така че да могат да се проиграват на
произволен плейър. Още по-любопитното е, че програмата работи не само с видео материали, но поддържа и няколко аудио формата. В рубриката сме включили и един виртуален звезден атлас на слънчевата система – WinStars 2.0, който позволява да се пресъздадат и няколко астрономически събития с
реалистични анимации.
Една от най-приятните изненади в рубриката Internet е клиентът за онлайн обмяна на съобщения
Miranda IM 0.6.1. Безплатен, с опростен интерфейс и множество функции, които могат да бъдат разширени с разнообразни надстройки, са качествата, които го правят един от предпочитаните от мен клиенти. Това, което харесвам в него, са многообразните иконки и режими на работа, ранното известяване
за предстоящо съобщение и възможността да проверявам разширения статус на приятелите, в това
число откога не са били активни на компютъра си. Express Assist 8.0.10 пък е един изключително полезен
инструмент за поддръжка на Outlook Express. С негова помощ с лекота архивирате и възстановявате
всички ваши писма и настройки по клиента, като правила за автоматизирана обработка, акаунти за
достъп и т.н. Допълнително можете да претърсвате вашите архиви, без да сте ги възстановили, което
е наистина голямо удобство. eMailTrackerPro 7.0b пък е за онези читатели, които са любопитни или се
съмняват в произхода на дадено писмо. По подадена заглавна част на писмото програмката моментално
проверява пътя и източника на писмото, а ако ползвате MS Outlook, за удобство интегрира и специален
бутон в лентата на клиента. Ако решите, можете и задълбочите разследването, като проверите географското положение, служебните записи в Whois базата от данни или проследите пътя до първоизточника със средствата на VisualRoute 2007 11.0c.
Рубриката предлага и няколко програмки с малки, но ценни удобства за
навигация в Интернет. С WebShot 1.31 вие директно можете да „заснемете“
съдържанието на произволна уеб страница. Получавате картинка, която не
може да бъде блокирана от сайтовете, които използват всякакви техники
за забрана на записването на страници на диска. SmElis WebData Extractor 1.4
пък ще ви позволи да изтеглите произволен елемент на дадена страница,
при което елементите са разпределени в категории: flash, скриптове, връзки, картинки и други. С уникален Интернет браузър ще се сдобиете, когато
заредите Web Screen Saver 4.49. Самото име показва, че е предназначен за
ползване като защитен екран. Може да се настройва с избрана начална страница, поддържа списък на автоматичните
страници, които да актуализира директно от RSS новини и
т.н.
Не пропускайте да подновите и своите антивирусни пакети с актуализациите на рубрика Antivirus. Тук по традиция
можете да намерите дефинициите за Norton Antivirus, Trend
Micro PCCillin, AVG Anti-Virus и F-Prot, а сега е включена и новата версия на безплатния RemoveIT Pro XT.
Иван Гарнизов
Февруари 2007
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BMG
ДИСТРИБУТОР НА NERO
От декември миналата година BMG вече е партньор и дистрибутор на още един софтуерен производител.
Това е Nero AG – добре познат както на световния, така и на българския пазар със своите комплексни медийни решения за любители и професионалисти и най-вече със софтуера за записване на CD и DVD дискове.
Основен акцент в дистрибуцията на нашия пазар ще бъде Nero 7 Premium Reloaded – най-популярният
продукт на компанията, който обединява 20 приложения и се отличава с богатата си функционалност. Ще
се прилага програмата на Nero за лицензиране – Nero 7 Volume Licensing Program, която е насочена към бизнес
потребителите, държавните институции и учебните заведения и позволява те да закупят Nero 7 Premium
Reloaded на преференциални цени.

NERO 7 PREMIUM RELOADED

е основният продукт на Nero AG, предлагащ комплексно решение за работа с мултимедийна информация. Продуктът не е нов. Текущата, седма версия излезе в края на
2005 г. и оттогава непрекъснато се обновява, като вече
е съвместима и с Windows Vista. Поддържат се и новите
формати оптически дискове с голям капацитет HD-DVD
и Blu-Ray.
Пакетът е от типа „Всичко в едно“, обединява цели
20 приложения, сред които и най-популярната програма
за записване на CD и DVD дискове Nero Burning ROM. Nero
7 Premium Reloaded дава възможност да превърнете вашия компютър в мултимедиен център, без да прибягвате до използването на специализирани операционни системи. Едва ли ще са ви необходими и програми на други
производители, защото в него има буквално всичко – и
среда за работа с мултимедийни приложения, и програми
за запис на дискове, и аудио и видео плейъри, и програми
за обработка на аудио и видео файлове, и програми за
създаване на обложки, и още, и още. Можете да слушате любимите си песни (поддържат се неограничен брой
mp3-ойки); да превърнете мобилното си устройство в
пълноценен преносим медия център; да говорите без пари през Интернет; да записвате всякакви данни на CD и
DVD дискове.
Според предназначението си включените в Nero 7
Premium Reloaded програми могат да се разделят на няколко групи:

Мениджъри:
Nero Home – иновативен медиен мениджър, осигуряващ бърз достъп до колекцията с мултимедийни
файлове чрез дистанционно
управление. Поддържа до два
TV тунера, което позволява
да се ползва функцията PiP
(картина в картината) или
да се гледа една програма,
докато се записва друга. Интегрира функции за запис на
TV и видео, отложено гледане
на TV програми, възпроизвеждане на DVD, видео и аудио
и пр. Поддържа огромен брой
мултимедийни формати, чете записаните метаданни в
тях.
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Nero StartSmart 3 – основен интерфейс за управление на функциите на пакета. Грубо казано, в него се избира задачата, която ще се
изпълнява, и видът на оптичния носител, който ще се ползва: запис на даден оптичен диск
в определен формат, копиране, преобразуване
на мелодии от аудио дискове във формат MP3
и пр.

Медийни центрове:
Nero MediaHome – мултимедиен сървър. Автоматично разпознава UPnP устройствата
и дава възможност за обмен на аудио и видео
файлове, фотографии и изображения между
компютрите, включени в мрежата. Позволява
възпроизвеждането на поточно видео и аудио
на клиентски компютър от сървъра.
 Nero Mobile – медиен център за мобилни устройства.


Програми за работа с дискове:
Nero Burning ROM 7 – най-използваната програма за запис и копиране на оптически дискове
(CD, DVD, HD-DVD, Blu-Ray). Основа, около която през последните години Nero изгражда своя
пакет от мултимедийни приложения.
 Nero Express 7 – опростен вариант на Nero
Burning ROM за запис на CD и DVD дискове.
Отличава се с ясен и лесен за ползване интерфейс, постъпково изпълнение на задачите и
сравнително ограничена функционалност.
 InCD 5 – програма за пакетен запис. На базата
на използване на формата UDF (Universal Disk
Format) дава възможност с презаписваемите
оптически дискове да се работи както с обикновен твърд диск, дискета или флаш памет.
 Nero BackItUp 2 – програма за автоматизиран
бекъп: създаване на архивни и резервни копия
на отделни папки или цели дялове на твърдия


Nero 7 Volume Licensing Program
е лесен начин за лицензиране на Nero 7 Premium
Reloaded. С един лицензионен сертификат и един-единствен сериен номер ясно се обозначават програмите и броят
на компютрите, на които те могат да се инсталират легално. Предвиждат се големи отстъпки и няколко ценови нива в зависимост от заявените количества, като минималната поръчка е 10 лицензии. Предлагат се три варианта
на пакета:
 Nero 7 Premium Reloaded Standard – инсталационният
софтуер се зарежда от сайта на Nero AG и се отключва
с ключа от лицензионния сертификат. В зависимост от
количеството лицензи има няколко ценови нива.
 Nero 7 Premium Reloaded Gold – Standard плюс DVD
Pack, който се закупува допълнително.
 Nero 7 Premium Reloaded Platinum – Standard плюс
Full Codec Pack, който също се закупува допълнително
DVD Pack е допълнителен програмен пакет, който дава
възможност за запис и възпроизвеждане на видео върху
DVD или SVCD медия (възпроизвеждането се осъществява с NeroVision, а записът – с Nero Burning Rom). Включва
компоненти за:
 MPEG-2/DVD кодиране/декодиране.
 MPEG-2/SVCD кодиране/декодиране.
 Dolby Digital (AC-3) 2-канално кодиране/декодиране.

Февруари 2007

Full Codec Pack разширява възможностите на DVD
Pack с MPEG-4, AVC/H.264 и Dolby 5.1-канално кодиране/декодиране, а програмата Nero Recode позволява да се
конвертират файловете във формат Nero Digital. Включва
компоненти за:
 MPEG-2/DVD кодиране/декодиране.
 MPEG-2/SVCD кодиране/декодиране.
 AVC/H.264 кодиране/декодиране.
 Dolby Digital 2.0 кодиране/декодиране.
 Dolby Digital 5.1 кодиране/декодиране.
Бенефициентите на програмата са:
 Бизнес клиенти.
 Учебни заведения – получават допълнителна отстъпка
от 50%.
 Обществени и държавни институции – получават допълнителна отстъпка от 20%.
Програмата за лицензиране е гъвкава и позволява да
се добавят лицензи към първоначалния сертификат. Новите лицензи се закупуват при запазване на придобитото
вече ценово ниво. Нещо повече, при кумулативното натрупване на броя на закупените лицензи и достигане на
следващо ценово ниво се прави още по-голяма отстъпка
в цената. При ъпгрейд към следваща версия отстъпката е
50% (не се отнася за DVD Pack и Full Codec Pack), а обновяването в рамките на версията е безплатно.
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диск, както и за възстановяване на съхранените
данни. Данните могат да се съхраняват на оптични дискове, на вградени и външни твърди дискове,
на USB памети, мрежови дискове, FTP сървъри.
Поддържат се различни методи за бекъп: пълен,
инкрементален, диференциален.

Помощни програми:
Nero ImageDrive – програма за емулация на виртуално CD-ROM или DVD-ROM устройство.
 Nero ToolKit – набор инструменти за работа със
CD и DVD дискове. Някои от тях, като Nero CDDVD Speed и Nero Info Tool, са толкова популярни,
че се ползват самостоятелно.


Програми за работа със звук:
Nero WaveEditor 3 – за редактиране и запис на аудио
файлове във формати WAV, MP3 и AIFF. Входният
сигнал може да бъде и във формат WMA, OGG или
MP4. Със съответни плъгини се поддържат и други формати.
 Nero SoundTrax 2 – програма за аудио миксиране
с професионална функционалност, ориентирана
предимно към създаване на многоканален звук (5.1или 7.1-канален).
 Nero SoundBox – конвертира текст в говор, генерира звукови ефекти, позволява вмъкването на
съпровод и мелодии в проектите, създавани с Nero
SoundTrax.


Програми за работа с фото и видео
изображения:
 Nero PhotoSnap – редактор на графични файлове.
Поддържа най-разпространените графични формати и сравнително ограничен набор от ефекти.
 Nero Recode 2 – видеоконвертор. Използва се за
копиране и създаване на DVD дискове, както и за
прекодиране на видео в базирания на MPEG-4 фирмен формат Nero Digital.
 Nero Vision 4 – програма за редактиране на видео
и създаване на DVD и Video CD дискове. Възможност за вмъкване на кадри от включена към компютъра видеокамера.
 Nero ShowTime 3 – мултимедиен плейър. Възпроизвежда DVD, както и най-популярните формати
аудио и видео файлове. Изисква съответните кодеци.
Програми за етикети и обложки:
Nero CoverDesigner 2 – за създаване на етикети и
обложки за CD и DVD дискове.



Програми за търсене и работа с бази от
данни:
 Nero Scout – индексира мултимедийните файлове,
намиращи се на вашите дискове, след което предоставя събраната информация на останалите
приложения от пакета.
 Nero Search – програма за търсене на файлове и
информация във вашия компютър и в Интернет,
базирана на търсачката на Yahoo. Част от Nero
Scout.
Програма за VoIP телефония:
Nero Sipps – VoIP решение. Поддържа телефония,
чат, съобщения, видеоконферентни разговори.
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CES 2007
АКЦЕНТИ
На 11 януари приключи най-голямото изложение за потребителска електроника в света – CES
(Consumer Electronic Show), което за поредна година се провежда в Лас Вегас. Десетки компании от
цял свят се стекоха в световната столица на хазарта, за да покажат пред журналисти и експерти
новите си продукти.
Едва ли е възможно да се опише всичко, което
е показано на тазгодишното шоу, затова ще се
спрем само на най-интересните продукти от сферата на информационните технологии.
Не е изненадващо, че най-голямо внимание е привлякла новата операционна система на Microsoft –
Windows Vista. Малко са компаниите, които с лека
ръка са подминали възможността да акцентират,
че новите им продукти са съвместими с новия
Windows.

HP TouchSmart PC IQ770
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Сред първите, които са започнали и хардуерна
интеграция с Windows Vista, са HP, ASUS и Sony.
 Hewlett-Packard демонстрираха новото си предложение на пазара на системите от типа
„Всичко в едно“ (All-In-One). Става дума за домашния компютърен терминал HP TouchSmart
PC IQ770, който ползва чувствителен на допир
19-инчов широкоекранен дисплей. В комбинация
с Windows Vista, това позволява да управлявате
системата само от екрана. Безжична мишка,
клавиатура и дистанционно управление правят
това предложение идеално за вторичен домашен мултимедиен център. Покрай всичките си
мултимедийни функции, тази машина е и пълноценен домашен компютър с впечатляващи характеристики.
 Второто интересно предложение е лаптопът
W5Fe на ASUS. В капака му е вграден малък допълнителен дисплей с многопозиционен джойстик за управление на разнообразните приложения, поддържани от Vista Slide Show. Реализацията е на базата на схемен
набор от NVIDIA, 2,8-инчов TFT LCD дисплей
с QVGA разделителна
способност, 1 Гбайт
NAND флаш памет,
както и на заложените във Vista технологии, сред които възможността за поддържане на два дисплея и възможността малки програми,
ASUS W5Fe
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наречени Gadgets, да комуникират с вътрешни
и външни източници на информация. Паметта
се зарежда с данни, докато лаптопът работи,
а след това можете да изключите компютъра,
за да пестите акумулаторите батерии. Външният дисплей обаче остава активен и ви позволява да си прегледате пощата, календара и
дори да си пуснете музика, без да отваряте
лаптопа и да зареждате операционна система.
 Системата за домашни развлечения VAIO XL3
Digital Living Room System на Sony е с външен вид
на скъпа Hi-Fi уредба и поддържа всички функции
на Vista. Към нея могат да се включват всякакви
източници: телевизионен сигнал (кабелна или
сателитна телевизия), четци за различни карти памет, Blu-Ray записвачки и какво ли още не,
така че тя определено ще намери място в хола
на аудио и видео ентусиастите.
Малко по-различно е предложението на Novint
Technologies, наречено Novint Falcon 3-D Joystick. Този причудлив джойстик дава възможност за тримерен контрол над персонажите в разнообразни
игри и включва сложни алгоритми, които да симулират съответната реакция в контролното рамо:
сила, откат, удар и тежест.
Малко известната компания Torian Wireless приятно изненада почитателите
на радиото с малкото InFusion
устройство. Тази „джаджа“ ще
ви позволи да слушате всяка
радиостанция, която има предаване по Интернет, без да ви
трябва компютър.
Toshiba също очароваха с
новата си безжична докинг станция, разработена специално за
новия Portege R400
Windows Vista таблет-лаптоп. Въпреки че не е първата безжична станция на паToshiba Portege R400
зара, тази дава достатъчно
силна връзка, за да можете безпроблемно да гледате мултимедия с висока разделителна способност
на допълнителен дисплей.
В сегмента UMPC (Ultra Mobile Personal Computer –
ултра преносими компютри) OQO впечатли с Модел
02. Това миниатюрно лаптопче има 1,5-гигахерцов
процесор на VIA, 1 Гбайт оперативна памет и твърд
диск с капацитет 60 Гбайта. За връзка с външен екран се поддържа интерфейс HDMI за висококачествен образ.
Ще завършим с
уникалното предложение на Dynamism.
Техният лаптоп The
Flybook VM е с телескопична връзка
на дисплея, която
позволява да издърпате екрана на нивото на очите си
или да го изнесете
напред.
OQO Model 02
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Torian Wireless InFusion

Dynamism The Flybook VM
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Samsung
SYNCMASTER 931BW, SYNCMASTER 206BW И SYNCMASTER 226BW
СЕРТИФИЦИРАНИ ЗА РАБОТА С WINDOWS VISTA
На проведеното от 8 до 11 януари т.г. изложение за битова електроника CES 2007 (Consumer
Electronics Show) корейският гигант Samsung за
пореден път демонстрира водещите си позиции
на производител на техника за цифровия дом и за
приятното прекарване на свободното време с помощта на високите технологии. Бяха представени
редица най-нови решения в областта на мониторите, възпроизвеждащите музикални и печатащи устройства, преносимите телевизори и др. На щанда
на компанията можеха да се видят най-новите LCD
телевизори с диагонал на екрана 40, 46 и 52 инча с
HD разделителна способност (1920х1080 пиксела),
както и представителят на втората генерация BluRay устройства на Samsung – BD-P1200. Вниманието привличаха още многофункционалното цветно
лазерно устройство CLX-3160, ултра компактният
преносим компютър PC Q1P, който вместо традиционен твърд диск с въртящ се пакет плочи използва
твърдотелен диск (Solid-State Disk) с капацитет 32
Гбайта, изграден на базата на NAND флаш памет.
Той е над два пъти по-устойчив на сътресения и консумира значително по-малко електрическа енергия.
Отличава се и с това, че скоростта на четене на
данните е 300 пъти, а на запис – 1,5 пъти по-висока
от тази на традиционните твърди дискове.
На CES 2007 за пръв път бяха показани и три
широкоформатни LCD монитора, сертифицирани
за операционната система Windows Vista Premium –
SyncMaster 931BW (19 инча), SyncMaster 206BW (20
инча) и SyncMaster226 BW (22 инча). Тези монитори,
специално проектирани да използват в пълна степен графичните възможности на най-новата операционна система, са създадени в резултат на тясното сътрудничество и предоставена от страна на
Microsoft техническа документация. В България ще
се продават от февруари т.г. във веригата „Техномаркет“ на фирма „К енд К Електроникс“.
Трите монитора се отличават със стилен дизайн с лъскава черна рамка, дизайнът на която съ-
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що е съобразен с интерфейса на работа с Windows
Vista. Имат минимално време на реакция 2 ms, измерено при прехода от сиво към сиво (поддържа
се функцията MagicSpeed) и динамичен контраст
2000:1 за SyncMaster 931BW и 3000:1 за останалите два модела. Изключително високият динамичен
контраст при тези монитори позволява отчетливо
изобразяване и на най-малките детайли в тъмните
участъци на изображението. Всичко това ги прави
изключително подходящи за гледане на видеофилми, за игри и различни мултимедийни приложения.
Форматът на дисплея 16:10 позволява по-пълноценно използване на площта в сравнение с обичайния
формат 4:3, поради което освен за филми, този вид
монитори все повече се предпочитат и за мултимедийни приложения. Ъгълът на видимост в хоризонтална и вертикална посока и при трите модела
също е добър – 160о. Яркостта им е 300 cd/m2.
Освен високият контраст, за отличното качество на изображението допринасят и характерните
за мониторите на Samsung технологии:
 MagicTune – лесен за ползване интерфейс, който
дава възможност за настройка на параметрите
на монитора с помощта на мишката.
 MagicBright 3 позволява с едно натискане на бутон да се премине в режим с предварително
избрана настройка на контраста и яркостта в
зависимост от вида на изображението: текст и
таблици, Интернет, гледане на DVD филми и обработка на снимки, спортни прояви и др. Поддържат се и режими, дефинирани от потребителя.
Трите модела освен аналогов имат и цифров
DVI вход с поддръжка на стандарта HDCP (HighBandwidth Digital-Content Protection), което позволява
безпроблемно възпроизвеждане на оригинални, защитени срещу нелегален презапис, DVD дискове.
Освен за бюро, мониторите са пригодени и за
окачване на стената с помощта на специална
стойка.
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Hitachi Deskstar 7K1000
ПЪРВИЯТ ТВЪРД ДИСК С КАПАЦИТЕТ 1 ТБАЙТ
Hitachi GST използва изложението за потребителска електроника в Лас Вегас, за да обяви първия в света твърд диск с капацитет 1 Тбайт. Устройството е насочено към високия клас настолни
и цифрови медийни приложения и освен с огромния
си капацитет се отличава и с отлична производителност и надеждност, твърдят от компанията.
Производителят обещава Deskstar 7K1000 да бъде
на пазара още през първото тримесечие на 2007
г. с очаквана крайна цена около 40 US цента за гигабайт или около 400 USD за бройка.
Едновременно с Deskstar 7K1000 бе обявена и
еднотерабайтова версия на CinemaStar – устройство, оптимизирано за цифрови видео записи
(DVR), което ще се появи на пазара през второто
тримесечие на тази година. Очаква се, че с нарастващия брой телевизионни предавания с висока
разделителна способност (HD TV) дисковете с подобен капацитет от екзотика ще се превърнат в
необходимост, защото за записването на такива
програми е необходимо 4–5 пъти по-голямо дисково
пространство в сравнение с телевизията, която
гледаме сега, и на един такъв диск ще може да се
запише до 250 часа HD видео.
Във връзка с дебюта на първия терабайтов
диск от компанията напомниха, че през миналата
година се навършиха 50 г. от създаването на първия твърд диск (IBM, 1956 г.) – време, през което
твърдите дискове се утвърдиха като евтини и изключително надеждни устройства за съхраняване
на информация. Любопитно е, че на индустрията
са били необходими 35 г., за да произведе първия
гигабайтов диск (1991 г.) и само 16 за първия терабайтов диск.
Терабайтовите устройства на Hitachi се отличават не само с големия си капацитет, но и със
съответната надеждност и производителност.
На страниците на нашето списание многократно
сме се спирали на характеристиките на съвремен-

ните модели от серията Deskstar. Известно е, че
те са 3,5-инчови и са предназначени за настолни
компютри от висок клас. Скоростта на шпиндела
е 7200 rpm и дисковете се доставят както със сериен (Serial ATA 2), така и с паралелен интерфейс
(Parallel ATA 133).
„Hitachi продължава традицията на IBM да предлага дискове с възможно най-големия капацитет,
които са на върха на технологията в конкретния
момент. В последно време компанията много активно представя нови решения в различните сегменти с амбицията непрекъснато да подобрява
своите пазарни позиции“, коментира Таня Янева,
търговски директор в АСБИС България, официален дистрибутор на Hitachi GST.
Що се отнася до високата плътност на записа
при терабайтовите дискове на Hitachi (148 Гбита/инч2), тя е резултат от използването на доказалата се вече технология за перпендикулярен
запис, която от около година време е доминираща

Фиг. 1. Надлъжен и перпендикулярен запис
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Фиг. 2. Патентованата от Hitachi система за паркиране на главите

при 2,5- и 1,8-инчовите дискове на компанията. Това е дало възможност капацитетът
на плоча да се увеличи двойно (от 100 на
200 Мбайта) в сравнение с досегашния топ
модел на фирмата Deskstar 7K500 (фиг. 1).
От компанията твърдят, че на сегашното
ниво на технологиите без проблем може да
се постигне плътност и от 250 Мбайта,
но са предпочели с цел постигането на повисока надеждност да оставят известен
резерв.
Новост е и увеличената устойчивост
на удари, което се дължи на използването
на патентованата от Hitachi система за
паркиране на главите с използване на рампа (фиг. 2).
Двата нови терабайтови модела са проектирани за конкретни приложения:
 Deskstar 7K1000 – за високопроизводителни и геймърски РС, външна памет и
ъпгрейд.
 CinemaStar 7K1000 – за DVR приложения
с адаптивно възстановяване от грешки
и SMART набор от команди за оптимизиран трансфер на поточно видео и аудио
и високо качество на картината, поддръжка на технологията Smooth Stream
за оптимизиране на аудио/видео приложенията и много ниски нива на шум.
От Hitachi съобщават още, че в процес
на тестове в големите ОЕМ клиенти на
компанията са екземпляри на терабайтов
диск за корпоративни приложения, който
ще бъде пуснат през второто тримесечие
на годината.
Ето и някои други характеристики на
фамилията Deskstar 7K1000:
 Максимална скорост на трансфер от медията: 1070 Mбита/s
 Средно време на търсене: 8,7 ms
 Средна латентност: 4,17 ms
 Буфер за данни: 32 Мбайта при дисковете със сериен и 8 Мбайта при тези с паралелен интерфейс
 Тегло: 700 g максимум
 Типично ниво на шум: 29 dBA
 Препоръчителна цена: 399 USD.

Февруари 2007

15

СОФТУЕР

Smart-Burn 3.1.16
ПРОГРАМАТА, КОЯТО ОТКЛЮЧВА
ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА LH-20A1P,
ПЪРВАТА DVD ЗАПИСВАЧКА С 20-КРАТНА СКОРОСТ
В Computer 12/2006 съобщихме, че Lite-On IT планира да пусне
първата DVD записвачка, която
ще поддържа 20-кратна скорост.
Това вече е факт и LH-20A1P вече е на пазара. Преодоляна е поредната технологична бариера
при записа върху DVD носители. Благодарение на новата записвачка и на новата версия на
фирмената програма Smart-Burn,
на инсталирането на която ще
се спрем по-подробно, еднослоен
DVD диск с капацитет 4,7 Мбайта вече може да се запише само
за около 5 min!
Преди това обаче да припомним с няколко думи какво представлява LH-20A1P.
LH-20A1P е т.нар. Super
AllWrite DVD (многоформатна) записвачка, което означава, че чете, пише и презаписва всички дискови формати: DVD+R/+RW, DVDR/-RW и DVD-RAM (виж табл. 1).
Предлага всички възможности за
съхранение на информация върху
оптични медии и е отличен избор
за всякакви цели. И двата модела
могат да четат, пишат и презаписват всички дискови формати:
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW и DVDRAM (виж спецификацията). Поддържа Smart-Write технологията,

която автоматично, на базата
на параметрите на оптичния носител (DVD+R и DVD-R), избира
оптималната стратегия на запис. Поддържа и Smart-Burn, която следи състоянието на буфера
с данни, и Smart-X, която осигурява постоянен поток данни при
четене на аудио и видео дискове.
Именно поддръжката на технологиите Smart-Write и Smart-Burn
в съчетание със софтуера SmartBurn 3.1.16, който активира функцията Over-Speed, дава възможност за толкова висока скорост
на запис на DVD дискове.
Как става това? Както вече многократно е ставало дума, основното предназначение на
Smart-Write и сродните Ӝ технологии на останалите производители е да оптимизира стратегията за запис в зависимост от

Таблица 1. Максимални скорости

Запис

Презапис
Четене
Запис
Презапис
Четене

DVD
DVD+R – 20х (CAV)
DVD+R DL – 8х (Zone CLV)
DVD-R – 20х (CAV)
DVD-R DL – 8х (Zone CLV)
DVD-RAM – 12x (P-CAV)
DVD+RW – 8х (Z-CLV)
DVD-RW – 6х (CLV)
DVD-ROM – 16х (CAV)
CD
CD-R – 48х (CAV)
CD-RW – 32х (Z-CLV) за Ultra Speed дискове
CD-ROM – 48х (CAV)

Таблица 2. Носители, подходящи за запис с 20-кратна скорост
Тип
16X DVD+R
16X DVD+R
16x DVD-R
16X DVD-R
16x DVD-R
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Производител
TAIYO YUDEN
MBI
TAIYO YUDEN
CMC
SONY

Идентификационен код
YUDEN000-T03
MBIPG101-R05
YUDEN TYG03
CMC MA-G.AM3
SONY16-D1
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Фиг. 1

Фиг. 2

използвания носител. Благодарение на вградения алгоритъм за самообучение тя разпознава типа на използвания носител и определя кой ще е най-оптималният
режим за запис на него. В случая с LH-20A1P и под управлението на програмата Smart-Burn 3.1.16 тя се използва още и за преминаване в режим Over-Speed, т.е.
за увеличаване с една стъпка нагоре на сертифицираната скорост на запис за съответния носител. Казано
по друг начин, Smart-Burn 3.1.16 управлява функцията
Smart-Write по такъв начин, че да даде възможност за
увеличаване на скоростта на запис.
Последователността на работа е както следва:
1. Инсталира се DVD записвачката, сваля се от сайта на Lite-On (www.liteonit.com) и се инсталира
програмата Smart-Burn 3.1.16.
2. Стартира се Smart-Burn 3.1.16.
3. Програмата автоматично открива инсталираните на вашия компютър CD и DVD записвачки и
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ги подрежда в списък. От този списък се избира
LH-20A1P. За съжаление не разполагахме с такава
записвачка и затова на приложените фигури сме
избрали друга записвачка.
4. В Hyper Tuning се избира Enable Hyper Tuning, за да
се разреши достъпът до Smart-Write (фиг. 1).
5. В Hyper Tuning се избира Enable Over Speed, за да
се увеличи скоростта на запис върху дадения носител с една стъпка (фиг. 2). Ако носителят е сертифициран за 16-кратна скорост на запис, на него
ще се записва с 18- или 20-кратна. Lite-On препоръчва за запис на 20-кратна скорост да се ползват
сертифицираните носители за запис с 16-кратна
скорост, изброени в табл. 2.
6. За да сте сигурни, че ползвате някоя от препоръчителните медии, поставете празния диск в LH20A1P и натиснете бутон „?“, за да видите идентификационния номер на медията (фиг. 3).
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Brother
НОВАТА ГЕНЕРАЦИЯ МОНОХРОМНИ ЛАЗЕРНИ УСТРОЙСТВА
След моделите MFC-8460N и MFC-8860DN
Brother пусна на пазара още три машини: DCP-8060,
DCP8065D и MFC-8870DW, с които оформи най-новата генерация на своите монохромни лазерни многофункционални устройства. Това са професионални
машини с висока скорост на печат (до 28 стр./min) и
разделителна способност 1200х1200 dpi. Освен паралелен и USB 2.0 порт моделите с буквата „N“ в наименованието имат вградена мрежова карта 10/100
BaseTX, а моделите с буквата „W“ са с интегриран
безжичен WLAN интерфейс. Моделите, обозначени
с „D“, имат вграден пълноценен автоматичен двустранен печат, включително в режим на сканиране
и копиране.
Заслужава да споменем, че благодарение на оптималното съчетание между техническите възможности и цената моделът MFC-8460N бе предпочетен
в търга, проведен от Министерството на образованието през миналата година, като за училищата
бяха доставени 3000 броя от него.
В този брой на списанието ще се спрем по-подробно на MFC-8860DN – текущия топ модел на компанията, който ни бе предоставен за тестване от
представителството на Brother в България. Накратко, това е устройство, което изцяло поема функциите на принтер, копир, скенер и факсов апарат във
всеки средно голям офис, както и при малки или средно големи работни групи. При режим на високо ежедневно натоварване съвсем не е без значение ниската себестойност на едно отпечатано копие, която
по твърдение на производителя е най-ниската за
машина от този клас. Това в най-голяма степен се
дължи на печатащата система с отделени един от
друг барабан и касета с тонер. Докато всяка от касетите издържа около 3500 копия при стандартното 5% покритие на листа, барабанът е пригоден за
отпечатване на до 25 000 страници и едва тогава
се подменя. Цената за отпечатване на една страница може допълнително да бъде снижена чрез използване на специалната тонеркасета Jumbo с капацитет 7500 страници.
Към посочените по-горе скорост и разделителна
способност на печата ще добавим още, че времето за отпечатване на първата страница е сведено
до 8,5 s, което е добро постижение. При двустранен печат скоростта пада на 13 стр./min. Освен за
двукратно намаляване на разхода на хартия, двустранният печат може да се използва и за автоматично превръщане на двустранно отпечатани
документи с формат А4 в брошура с формат А5,
което позволява бързо подготвяне в малки тиражи
на рекламни листовки, информационни брошури, ценоразписи и др.
MFC-8860DN се доставя стандартно с чекмедже
за 250 листа хартия, а универсалното листоподаващо устройство побира още 50 листа. При необходимост този капацитет лесно може да бъде увеличен
чрез добавяне на още едно чекмедже за 250 листа,
което позволява и по-голям избор на различни по вид
хартии.
Стандартно устройството има 32 Мбайта памет, която може да се разшири до 544 Мбайта. Под-
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държа езиците PCL 6, PostScript 3, Epson FX-80, IBM
ProPrinter XL.
В режим на копиране скоростта е същата – максимална 28 стр./min, а разделителната способност е
1200х600 dpi. Автоматичното листоподаващо устройство много улеснява копирането при повече листове. Оригиналният документ може да бъде отпечатан с мащабиране в границите 25% – 400%.
Скенерът е цветен с оптична разделителна способност 600х2400 dpi, която чрез интерполация може да бъде повишена до 19200х19200 dpi. Сканира с
вътрешна дълбочина на цвета 48 бита и изходяща –
24 бита. Сканираното изображение може да бъде
отпечатано директно, конвертирано в pdf формат,
изпратено по електронната поща, чрез факс или
съхранено в някой от графичните формати. Устройството поддържа и функцията Scan-to-FTP, при
което сканираните документи се изпращат към
FTP сървър в локалната мрежа или Интернет. Чрез
уеб базирано управление администраторът може да
организира тяхното сортиране по десет профила с
информация за ключови думи, адрес на получателя,
качество на сканиране и вид на графичния файл.
Факсовият апарат също може да работи в двустранен режим, т.е. автоматично да сканира и изпраща двустранно отпечатани документи, както и
да отпечатва двустранно получените документи.
Паметта му позволява съхраняване до 500 страници
в продължение на четири денонощия, включително
и при изключена от електрическата мрежа машина.
Вместо директно да се отпечатват, приетите факсове могат да се
изпращат
к ъ м
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компютъра, където се селектират с оглед пресяване на ненужните (антиспам), архивират и при необходимост отпечатват. Най-често използваните
телефонни номера или адреси на електронна поща
могат да бъдат запаметени – до 40 от тях за избиране с натискане на само един бутон и други 300 за
бързо набиране. Отделно могат да бъдат създадени
и запаметени до 20 групи от номера или една група
с до 390 номера, до които едновременно да се изпраща един и същ факс. Освен по телефонната линия
сканираните документи могат да бъдат изпращани
и като електронна поща чрез факс-сървъра.
Устройството е мрежово и се ползва от множество потребители. Ето защо са взети редица мерки
за ограничаване на достъпа до едни или други документи, били те за отпечатване, или получени по
факса. Възможно е например част от функциите да
бъдат разрешени само за определени ползватели и
забранени за други. Освен това администраторът
на мрежата може да дефинира до 25 ползватели с
име и код, които да ползват определени функции,
забранени за всички останали.
Накрая ще отбележим, че работата с устройството е опростена в максимална степен. То може
да се управлява директно от неговия панел или през
компютъра, за което се грижат два софтуерни
продукта. ControlCenter2 позволява пълен достъп до
всички функции за управление и техните настройки,
а ScanSoft PaperPort 9.0 SE улеснява съхраняването,
намирането и по-нататъшната обработка на документите с различни приложни програми. С помощна
на Remote Setup от Control Center настройките на устройството могат да бъдат извършени от компютъра или отдалечено чрез локалната мрежа.
Добро впечатление прави и фактът, че ръководствата за инсталиране на устройството и работата с него са преведени на български. Единствената
ни забележка е, че включената в пакета версия на
OCR продукта за разпознаване на сканирания текст
OmniPage на ScanSoft не поддържа български.
Многофункционалните устройства на Brother се
продават с тригодишна гаранция.
Накрая и една добра новина с европейски произход –
след 1 януари т.г. многофункционалните устройства
на Brother от тази серия поевтиняха средно с 18,5%,
като препоръчителната крайна цена за MFC-8860DN
става 1007 лв. без ДДС. Причината е в премахване на
двукратното заплащане на мито, което допълва намалението на цената от страна на производителя.
Японската компания Brother Industries Ltd. е основана
от Jitsuichi Yasui и Masayoshi Yasui през 1908 г., като днешното си име приема през 1925 г. Седалището се намира в
Нагоя, Япония. Компанията е представена в над 100 държави във всички краища на света и за нея работят над 22
000 специалисти и служители. Оборотът ù за 2005 г. възлиза на 3,5 млрд. USD.
Започнала първоначално с тясна специализация производство на шевни машини, където и сега е лидер, през
1961 г. компанията навлиза и в сектора на офис техниката
като производител на пишещи машини, а през 1971 г. пуска
на пазара и първия си лазерен принтер. През 1988 г. започва производството и на принтери за печат върху етикети.
През 1994 г. вече има утвърдени лидерски позиции на световния пазар с 30 млн. пишещи машини, произведени в
Япония и още 2 млн. във Великобритания, както и 2 млн.
факсови апарати, произведени в Япония.
В световен мащаб Brother заема първа позиция в производството на факсови апарати. На стария континент
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Управлението на устройството чрез компютъра и неговите настройки става от Control Center

PaperPort улеснява много получаването на документите в
електронен вид, тяхното намиране, подреждане и по-нататъшна обработка с различни програмни продукти

компанията е №1 по продажба на лазерни многофункционални устройства и №2 по продажба на лазерни принтери.
Търговското представителство на Brother в България е
създадено в началото на 2002 г. с цел да развива бизнеса на
компанията и каналите на дистрибуция. Данните за реализираните продажби през последните няколко години говорят за ръста на развитие на дейността на компанията у
нас: докато преди 5 години в страната са продавани около
400 лазерни принтера годишно, за 2005 г. продадените устройства са 5000 броя, а през 2006 г. е постигнат над 100%
ръст на продажбите с над 10 000 броя.
Продуктовата гама на Brother в областта на офис техниката включва лазерни принтери, лазерни многофункционални устройства, мастиленоструйни многофункционални устройства, факсови апарати и станалите особено популярни напоследък етикетни принтери. През последните
две години Brother е една от трите най-продавани марки
лазерни принтери в България.
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Xerox Phaser 6110 MFP
КОМПАКТНО, ЛЕКО, БЕЗШУМНО
Phaser 6110 MFP е най-новото цветно лазерно многофункционално устройство с формат А4 на
Xerox. С модификацията на пуснатия през октомври
миналата година принтер Phaser 6110 компанията
продължава да разширява гамата си от машини за
малки и средни офиси. Новият Phaser 6110 MFP е едно
от най-малките, най-леки и най-безшумни устройства на пазара в момента. То печата 16 черно-бели или
4 цветни стр./min с разделителна способност
2400x600 dpi и месечно натоварване до 24 000 страници. С висококачествения си цветен печат и функциите „Копиране“, „Сканиране“ и „Факс“ машината ще
даде възможност на потребителите в малкия офис
да управляват ефективно всички свои бизнес документи през едно устройство – от търговски оферти
и презентации до промоционални брошури.
Phaser 6110 MFP се предлага в две конфигурации –
Phaser 6110 MFP/S (без) и Phaser 6110 MFP/Х (с факс),
като и двете имат възможност за работа в мрежа.
Новата машина има автоматично листоподаващо устройство с 50 листа. Поддържат се цифровите
функции за цветно сканиране към мрежа, електронна поща и компютър, както и USB порт за директно отпечатване от USB флаш памет. Доставя се с
помощната програма Nuance PaperPort, която дава
възможност за разглеждане на сканираните документи и изображения и за конвертиране на сканираните
документи във файлове, които могат да се редакти-

рат. Друга възможност е функцията ID Card Copy за
двустранно копиране на лични документи върху една
страница. Тя е особено подходяща за медицински заведения, където при копиране на лични карти и създаване на профил на пациентите например може да се
пести време и хартия.
Phaser 6110 MFP поддържа и технологията
PictBridge, която позволява да се отпечатват снимки
директно (без компютър) от съвместима с PictBridge
цифрова камера или телефон. Устройството изпълнява и по-сложни задачи, като отпечатване на водни
знаци и т.нар. N-up печат, при който четири страници от документа се разполагат върху една страница А4.
То може да бъде инсталирано и стартирано само за
няколко минути, с четири
последователни стъпки.
Тонерът е разположен
зад предния панел, което улеснява смяната му.
Phaser 6110 MFP е
сертифициран по еко
стандарта
ENERGY
STAR. Продава се с една
година гаранция в цялата
мрежа от търговци на едро и дребно на Xerox България.

Prestigio Notebook Pack
КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ ЗА МОБИЛНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
Prestigio пуска на пазара полезен пакет за притежателите на ноутбуци. В удобен компактен несесер
са събрани най-необходимите за мобилния потребител допълнителни устройства и аксесоари. Издържани в единен, елегантен и компактен дизайн, аксесоарите в пакета не биха компрометирали и най-стилния
ноутбук.
Prestigio Notebook Pack обединява осем устройства, с които разширява комуникационните възможности на мобилния компютър и прави работата с него
максимално удобна. Налице са всички видове кабели и
конектори за връзка по USB интерфейс. За притежателите на бюджетно ориентирани или по-стар модел
ноутбуци комплектът осигурява възможност за безжична Интернет връзка, както и работа с Bluetooth
базирани мобилни телефони и друга периферия. Предвидени са също средства за гласова (VoIP) и видео комуникация. За обмен на информация и архивиране на
данни Notebook Pack включва и флаш памет. Допълнително на кожения калъф има джоб за удобно съхранение на CD/DVD дискове.
Prestigio Notebook Pack съдържа:
 Wi-Fi адаптер за безжична Интернет връзка и повишена мобилност.
 Миниатюрна уеб камера с разделителна способност 1,3 Мпиксела, която се върти на 3600 и има
интелигентна система за следене на лица.
 VoIP слушалки с микрофон, за работа с всички популярни VoIP приложения.
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 USB AM-AF разтягащ се кабел за връзка с пери-

ферни устройства.

 USB хъб с 4 USB 2.0 порта.
 USB AM към мини 5P адаптер за връзка с устройс-

тва с USB mini интерфейс (цифрови камери, МР3
плейъри и др).
 USB Bluetooth адаптер за безжична връзка с
Bluetooth устройства (мобилни телефони и др.).
 Prestigio USB флаш драйв за лесно съхранение и обмен на информация.
 Кожен калъф с джоб за дискове.
Notebook Pack е наличен в склада на АСБИС, официален дистрибутор на Prestigio. Допълнителна информация за комплекта можете да намерите на адреси
www.prestigio.bg и www.asbis.bg.
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МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

iPhone
НОВИЯТ УДАР НА APPLE
ГАВРИЛ ГАВРИЛОВ
Един автор на блог, който посетих наскоро, бе
написал, че Apple имат навика да взимат някакъв
предмет, който е станал едва ли не банален, и да
го превръщат в абсолютна мода и бестселър. Затова малцина се изненадаха, когато компанията
се зае да направи с телефоните това, което iPod
направи с MP3 плейърите. Резултатът, наречен
iPhone, бе показан на тазгодишното шоу за електроника MacWorld 2007, което също се проведе Лас
Вегас.
На първо място iPhone е четирибандов телефон
с пълна функционалност по GSM стандарта, както
и поддръжка на ЕDGE. Клавиатура няма. Устройството е снабдено с 3,5-инчов дисплей, използващ
патентованата от Apple технология Multi-touch.
Екранът е с пъти по-точен и по-чувствителен от
всичко, което сме виждали досега на пазара. Набирането на номера, както и разглеждането на телефонния ни указател става изцяло чрез плъзгане
на пръсти по него. Софтуерната клавиатура е за
тези, които предпочитат текстовите пред гласовите съобщения, а 2-мегапикселовата камера и
софтуерът за организиране и прехвърляне на снимки към други устройства и по Интернет ще улеснят споделянето на красивите моменти. Революционна функция за това устройство е визуалната
гласова поща. Имате възможност да видите списък с всичките си съобщения и да изберете реда, в
който да ги прослушате, изтриете или запазите.
Толкова за телефонната част на iPhone. Хубавите неща тепърва започват. В тази миниатюрна
„джаджа“ магьосниците от Apple са успели да вкарат телефон, 4- или 8-гигабайтов iPod MP3 и видео
плейър и Интернет устройство.
Операционната система е OS X на Apple, а използваният браузър – Safari, който мнозина определят като най-добрия браузър за мобилни устройства. Страниците се показват в умален размер,
във вида, в който биха излезли на нормален компютърен екран. С леки почуквания по дисплея, можем
да увеличаваме дадени зони от страницата за полесно разчитане на текста. Напълно функционален
HTML клиент за електронна поща сваля писма от
POP3 сървъри и изобразява текста и снимките, без
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да променя вида и подреждането на съобщението.
Apple и нейните партньори Google и Yahoo са реализирали още няколко забележителни функции. На първо място бих поставил поддръжката на Google Maps. С
помощта на чувствителния
екран можем да извикаме която и да е карта от базата от данни на Google, да
си набележим маршрут, да
поискаме указания за движение, както и информация
за състоянието на пътища
и за трафика в момента.
Връзката към Интернет се
осъществява чрез Wi-Fi или
EDGE и се включва в момента, в който устройството засече връзка.
За да дадат повече свобода на потребителите,
от Apple са включили и поддръжка на т.нар. Widgets –
малки програмки, които можете да използвате в
среда на Windows или Mac OS и които изпълняват
разнообразни функции: различни видове часовници,
които да седят на екрана, списъци със задачи, информация за новини или цени на акции и пр.
Компанията остава вярна на традицията си
да изгражда и предлага продукти с изчистен, функционален и много стилен дизайн. iPhone е компактно (11,6х61х115 mm) и изключително функционално и лесно за работа устройство. Графичният
интерфейс например позволява да преглеждаме
албумите си с музика, все едно прелистваме класьор с дискове. Устройството се отличава и с някои впечатляващо находчиви нововъведения. На
първо място, клавиатурата е чувствителна на
грешки. Представете си следния сценарий: пишете SMS и без да искате, натискате две различни
букви. Софтуерът автоматично ще предположи коя дума искате да напишете и ще игнорира
грешката! Освен всичко друго, революционният
дисплей е осеян със сензори, които засичат мига,
когато при разговор доближим телефона до лицето си, и заключват дисплея, за да не се задейства
при случаен досег! Това обаче не е всичко! Дисплеят е доста по-дълъг, отколкото широк, така че
Apple са включили сензор за ускорение, който автоматично завърта изображението или видеото,
което гледаме, за да го покаже в широкоекранен
формат. Сензорът, измерващ околното осветление, от своя страна, засича нивото на естествена светлина и коригира яркостта на екрана, за да
пести акумулатора.
От компанията обещават 5 часа разговор, видео или навигация в Интернет и повече от 16 часа
музика. Данни за живота на батерията в режим
Stand-by не са обявени, което може и да не е толкова добър знак, но времето ще покаже.
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Linksys SRW208
СЕРИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ КОМУТАТОРИ

Офисът е все по-зависим от мрежовата технология. Информационната сигурност е главен приоритет за всяка организация и фирма, независимо
дали е голяма или малка. Предотвратяването на
неоторизирания достъп до мрежата и запазване на конфиденциалността на информацията са
фактори, от които зависи развитието на вашия
бизнес. Мрежовата сигурност е горещ проблем в
света на информационните технологии. Новата
серия SRW208х уеб базирани управляеми комутатори на Linksys е предназначена за широк кръг
потребителии и включва пет модификации на 8портови Fast Ethernet комутатори с управление
през уеб (WebView) – виж таблицата.
Бързите темпове на развитие на компютърната индустрия не подминаха и компютърните
мрежи и комуникации. Нарасна нуждата от погъвкави, по-стабилни и по-сигурни мрежови устройства. Процесът на замяна на концентраторите (хъбовете) с комутатори в локалните мрежи
осигури по-голямата им стабилност и по-добро
използване на нейната пропускателна способност. Това обаче е минало. Днешните изисквания
са далеч по-високи, а нуждата от пълен контрол
върху мрежата и сигурността прави наложителна смяната на обикновените комутатори с интелигентни. Според нас това е и основното приложение на моделите от новата серия SRW208x,
които се отличават с възможностите си за управление на трафика в мрежата и детайлното
му наблюдение.

Възможности и настройка
След като сме определили топологията на
мрежата и подходящата политика за сигурността, можем да настроим комутатор от серията
SRW208x било чрез Telnet връзка, било през уеб. И
тъй като конзолното меню не е толкова удобно,
ще предпочетем уеб интерфейса за настройка.
Стартирайте любимия си Интернет браузър и
въведете следния адрес: 192.168.1.254. След отваряне на прозореца за логване въведете admin в полето за потребителско име (username) и натиснете бутона ОК, без да въвеждате парола. По-късно,
при настройката на комутатора, можете да зададете собствено потребителско име и парола.
Първото меню, което ни се показва, е Setup
Summary (фиг. 1). Там се показва графично кои портове са заети, дава се информация за системата
и за конкретния комутатор (мрежови настройки,
модел, версии на фирмуера и хардуера, време на
непрекъсната работа, текущо време).
В следващите подменюта Network Settings
(фиг. 2) и Time можем да детайлизираме и променим тези настройки, като дефинираме броя
на виртуалните мрежи и зададем нови IP адрес,
Subnet Mask, адрес на шлюза по подразбиране
(Gateway) и адрес на DNS сървъра, които да ползва
комутаторът. Можем да настроим и параметрите за времевата зона, в която се намираме.
Второто главно меню – Port Management (фиг. 3),
ни дава детайлна информация за всеки порт поотделно. Можем да спираме избран порт, да вижда-

Петте модификации на серията SRW208
Модел
SRW208
SRW208G
SRW208L
SRW208P
SRW208MP

10/100
Base-TX
8
8
8
8
8

10/100/1000
Base-TX

Mini-GBIC
портове

1

1
1
2 Combo (2)
2 Combo (2)

2 Combo
2 Combo (2)
(2)

Брой MaxPower
PoE портове (1)

Други

100Base-LX (3)
4 (10/100)
8 (10/100)

(1) MaxPower PoE – максимален брой на портовете, по които може да се подава пълно захранване (15,4W).
(2) Combo Ports – могат да се използват или като Gigabit портове, или като mini-GBIC.
(3) Fast Ethernet (LC connector) за едномодова оптика (SWF). Поддържа разстояния до 10 km.
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Фиг. 1. Обща информация за системата (Меню Setup /
Summary)

Фиг. 2. Базова настройка на мрежата (Меню Setup / Network
Settings)

ме на каква скорост и в какъв режим работи (Full
Duplex или не) и пр.
Eдин от проблемите на модерния офис е огромният трафик, който трябва да минава през
мрежата. Когато капацитетът на дадено трасе
не е достатъчен и е необходимо да се увеличи пропускната лента между две устройства (например
между сървър и мултимедийна или графична станция), може да се използва функцията LAG (Link
Aggregated Groups), която дава възможност връзките към няколко порта да бъдат обединени (агрегирани) в група (фиг. 4), както и да се задават
приоритети на тези групи.
Една от най-важните възможности на комутаторите от новата серия е създаването на виртуални локални мрежи (VLAN). Когато в дадена
фирма имаме няколко отдела или отделни звена
и политиката за сигурност изисква те да бъдат
групирани и отделени едно от друго, независимо
от физическото им разположение, от менюто
VLAN Management (фиг. 5) можем да създадем до

256 виртуални мрежи, които се означават с номера от 2 до 4094, наречени идентификатори на виртуалната мрежа (VLAN ID). Създаването на виртуални мрежи в големите фирми е изключително
важно за сигурността и по-доброто управление
на мрежата.
Mенютaта Ports to VLAN (фиг. 6) и VLAN to Ports
(фиг. 7) ни позволяват да настроим всеки порт
спрямо създадените виртуални мрежи и агрегирани връзки.
Интелигентните комутатори поддържат и
RMON протоколите. Това дава възможност на
администратора чрез меню Statistics да наблюдава статистическите данни и логовете за всеки
порт на комутатора и така да добие по-ясна представа за това какво става в мрежата. От таба
RMON Statistics (фиг. 8) например може да се види
колко пакета са приети през даден порт, колко са
Broadcast и Multicast пакетите, както и да се зададе през какъв интервал от време тази информация да се обновява автоматично.

Фиг. 3. Базова настройка на портовете (Меню Port
Management / Port Settings)

Фиг. 4. Агрегиране на връзки (меню Port Management /
Link Aggregation)
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Фиг. 5. Създаване на виртуална локална мрежа (меню
VLAN Management / Create VLAN)

Фиг. 6. Настройка на портовете спрямо виртуалната мрежа (меню VLAN Management / Ports to VLAN)

Не само неоторизираният достъп до даден сървър, но и достъпът до комутатор, който се грижи
за правилната работа на мрежата, може да бъде
фатален за организацията. Затова комутаторите от серия SRW208х поддържат т.нар. списъци
за достъп – Access Control List (ACL), които дават
възможност на базата на разрешаване или забрана на определени IP (фиг. 9) и/или MAC адреси (фиг.
10) да се реализират различни политики за сигурност.
За по-висока надеждност комутаторите от
серия SRW208х използват двата най-разпространени протокола за сигурност (автентикация) –
RADIUS и TACACS+.
 RADIUS (Remote Authentication Dial In User
Service), е ААА (Authentication, Authorization и
Accounting) протокол за услуги (например мрежов достъп). Някои Интернет доставчици
изискват от вас да въведете име и парола,
за да се свържете към Интернет. Тази информация се предава чрез PPP протокол до NAS
сървър и след това достига до RADIUS сър-

въра чрез RADIUS протокола. Като използва
протоколи за автентикация от типа на PAP
(Password Authentication Protocol), CHAP (The
Challenge Handshake Authentication Protocol) или
EAP (Extensible Authentication Protocol), RADIUS
сървърът проверява дали името и паролата са
правилни и ако те са коректни, оторизира съответната връзка.
 TACACS+ (Terminal Access Controller AccessControl System) е също ААА протокол, който
предоставя достъп за контрол на маршрутизатори, комутатори и други мрежови устройства през един или повече централизирани сървъри.

Фиг. 7. Настройка на виртуалната мрежа спрямо портовете (меню VLAN Management / VLAN to Ports)

Фиг. 8. Статистически данни за работата на портa
(Statistics / RMON Statistics)
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Между двата протокола има две съществени
разлики. Докато RADIUS комбинира автентикация
и оторизация в един потребителски профил, то
TACACS+ ги разделя на две операции. Освен това TACACS+ използва TCP протокол, а RADIUS –
UDP протокол. Така се осигурява централизиран
контрол и се предотвратява евентуална промяна
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Фиг. 9. Дефиниране на права на достъп на базата на IP
адреси (меню ACL / IP based ACL)

Фиг. 10. Дефиниране на права на достъп на базата на MAC
адреси (меню ACL / MAC based ACL)

на конфигурацията на устройството от неоторизирани лица.
Гарантирането на сигурността на мрежовите
устройства в една мрежа обаче не е единственото условие за нейното правилно и надеждно функциониране. В големи корпорации често се наблюдава натоварване на мрежата, което води до
забавяне или загуба на пакети. Разбира се, може
да се увеличат мрежовите ресурси чрез преминаване към гигабитови оптични мрежи, но това
не би решило изцяло проблема. Комутаторите от
серията SRW208х предлагат по-елегантно и поправилно решение – след анализиране на мрежовия
трафик и определяне на важността на всеки протокол или приложение да се приоритизира достъпът до мрежата чрез използване на QoS (Quality of
Service). Това е набор от инструменти, които гарантират нужните мрежови ресурси за дадена услуга и така дават възможност да се намали закъснението на пакетите, респективно да се увеличи
качеството на услугата. Доскоро използването
на QoS не бе от жизнена важност, но с масовото

използване на приложения с пренос на видео и глас
през IP (VoIP) то става наложително.
Комутаторите от серия SRW208х, разбира
се, поддържат и протокола Spanning Tree Protocol
(STP), решаващ проблема с т.нар. Broadcast Storm в
Ethernet мрежите, който се получава при наличието на резервирани трасета в мрежовата топология, изградена от комутатори. За целта само едно от трасета между съответните комутатори
се поставя в режим Forwarding, а всички останали
временно се забраняват (Disabled). Когато основното трасе пропадне, комутаторът активира едно от резервните и започва да предава пакетите
през него, така че да не се стигне до спиране на
мрежата.
Серията SRW208х има още доста възможности, като поддръжката на Multicast и версии v1,
v2 и v3 на протокола за наблюдение и управление
на мрежата SNMP (Simple Network Management
Protocol). Този протокол е част от TCP/IP пакета и
улеснява обмена на управляваща информация между мрежови устройства. Използва се за откриване

Фиг. 11. Данни за автентикация през RADIUS (меню
Security / RADIUS)

Фиг. 12. Данни за автентикация през TACACS+ (меню
Security / TACACS+)
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Фиг 13. Качество на услугата и приоритизиране на трафика (меню QoS / CoS Settings)

Фиг.14. Настройка на порт при Spanning Tree Protocol (меню Spanning Tree / STP Port Settings)

на проблеми в мрежата и за планиране на нейното
разрастване.
Последното меню за настройки – Admin, съдържа още няколко интересни и възможности. Първата от тях е User Authentication (фиг. 14), където се
избира кой или и двата протокола за автентикация да се използват (RADIUS и TACACS+).
Функцията Port Mirroring позволява да се направи копие на мрежовия трафик на даден порт на
друг порт (фиг. 15). Администраторите използват тази функция като инструмент за диагностика, особено когато предотвратяват атака по
мрежата.
Функцията Cable Test информира за грешки или
проблеми с един или друг от кабелите, съединени към портовете на комутатора. За тестване
на качеството на кабела и за определяне на неговата дължина, която не може да е по-голяма
от 120 m, се използва технологията Time Domain
Reflectometry (TDR).
Както вече казахме, тази серия комутатори
са „интелигентни“. Техният фирмуер може да се

обновява от меню Firmware Upgrade чрез HTTP или
TFTP сървър (фиг. 16). Добре е обаче предварително да направите бекъп на текущия фирмуер. Това
ще ви спести много проблеми, ако по една или друга причина не ви допадне новата версия.
Последната функция, на която ще се спрем, е
Factory Default, която дава възможност да се възстановят фабричните настройки на устройството. Това дава възможност да се експериментира с
всички функции на комутатора, а след това само
с едно натискане на бутона да го върнем в първоначалното му състояние.
Разбира се, комутаторите от тази серия имат
и други функции, но нека не ви разваляме удоволствието и да ви оставим сами да ги разгледате и
тествате.
На фона на нарастващите бизнес изисквания
ценовата ефективност и богатата функционалност правят от серията интелигентни управляеми комутатори SRW208 WebView добро решение за стабилността и сигурността на вашата
мрежа.

Фиг. 15. Копие на мрежовия трафик на даден порт на друг
порт (меню Admin / Port Mirroring)

Фиг. 16. Осъвременяване и бекъп на фирмуера (меню Admin /
Firmware Update)
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Малуер
СЪВРЕМЕННИЯТ КОМПЮТЪРЕН ВРЕДИТЕЛ
Терминът малуер (malware), известен още като
злонамерен софтуер (malicious software), обединява
всички онези приложения, програмки и програмни
кодове, които са създадени с една-единствена цел –
да навредят на потребителя, да му „отмъкнат“
ценна информация, да изтрият важни данни или
просто да контролират системата и да позволят
на хакери да я ползват за свои користни цели.
За съжаление голяма част от потребители не
са наясно с естеството на този род заплаха и затова най-често назовават този вид вредители с
общоизвестния термин – вирус. Реално обаче малуерът приема различни форми: компютърен вирус,
червей (worm), троянски кон, шпионски (spyware)
или рекламен софтуер (adware) или друго подобно
вредно и нежелано приложение.

Цел

Първите подобни програми са били създадени
като експерименти и са били проектирани по-скоро да дразнят, отколкото да причиняват сериозни щети. По-късно обаче целите на създателите
се израждат и сътворените заплахи започват да
причиняват и загуба на данни. Множество вируси
и червеи са създадени, за да изтриват или унищожават файлове на твърдия диск или да блокират
операционната система посредством записване
на ненужна информация.
С разрастването на свободния достъп до Интернет все повече и повече злонамарени програми
се създават с цел печалба. След 2003 г. например
голяма част от разпространените вируси, червеи
и шпионски софтуери са замислени да контролират чуждите компютри и да позволяват на хакери
да ги ползват за свои користни цели – изпращане
на спам поща, фишинг атаки, събиране и съхранение на кодове, пароли и пр.

Заразни малуери
Вирус и червей

Най-често срещаните заразни малуери, които
се самокопират, са компютърният вирус и компютърният червей. Вирусът е компютърна програма,
която е създадена да променя начина на функциониране на една операционна система без знанието
или съгласието на потребителя. Червеят също е
компютърно приложение, което обаче ползва мрежата, за да изпраща свои копия до други (най-често незащитени) машини, при това без намесата
на когото и да било.

Скрити малуери

Троянски кон, руткит и задна врата

За да успее една злонамерена програма да
свърши своето, е необходимо тя да не бъде
открита и спряна от потребителя или администратора. Това се постига чрез укриването
Ӝ или дегизирането Ӝ като безвредно или
желано приложение или просто чрез заобикаляне на определени процедури.
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Троянският кон е програмен код,
който приканва потребителя да го
инсталира, но в същото време има
опасно съдържание. Той може веднага
да въздейства върху системата и да
доведе до нежелани последствия, да инсталира други злонамерени продукти или
да започне разпространението на червей.
Руткитът (rootkit) е спомагателен код,
който модифицира операционната система
и скрива от нея едни или други обекти. В случая руткитът скрива друг малуер или вредни процеси, а те се активират или протичат необезпокоявано от когото и да било.
Тайната врата (backdoor) е метод за проникване в дадена система чрез заобикаляне на разпознаващите процедури. Множество компютърни
производители оставят „отворени“ задни врати
на създадените от тях системи, за да обезпечат
тяхната техническа поддръжка. Хакерите пък
често ползват тези врати за своите злонамерени цели.

Извличащи печалба малуери

Шпионски софтуер, логър и дайлър

Модерните малуери се създават с цел печалба.
Шпионският софтуер е създаден, за да краде ценна информация относно потребителите, да показва нежелани реклами, да променя съдържанието
на браузъра, да пренасочва резултатите от търсенето към платени обяви и за подобни користни
цели.
Друг способ за трупане на печалба е логърът
(logger). Това е програмка, която краде направо от
заразения компютър, като копира всяко натискане
на клавиатурата при въвеждане на пароли, номера на кредитни карти, регистрационни кодове на
програмни продукти и сайтове, пароли за онлайн
игри и друга полезна за хакера информация.
На последно, но не и по важност, място е дайлърът (dialer). Това е злонамерено приложение, което
контролира модема на компютъра и посредством
него набира телефонни номера с добавена стойност – за телевизионни игри, „горещи“ телефони и
пр. В крайна сметка жертвата плаща огромна телефонна сметка, а част или цялата печалба отива
в джоба на хакера.

Уязвимост и защита

Всяка система, независимо дали става дума
за компютър, мрежа или дори единично приложение, може да се превърне в жертва на злонамерен
софтуер. Затова тя трябва да бъде защитена.
Едно от най-удобните решения е антивирусният
софтуер. На пазара се предлагат както специализирани програми (антивирусни, антишпионски,
антирекламни) за борба с една или друга форма на
злонамерения софтуер, така и програмни пакети
за комплексна защита, които с успех се справят
със съвременните кибер заплахи.
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Руткит
НЕВИДИМИЯТ ВРАГ
МАРТИН ДИМИТРОВ
Руткитът (rootkit) представлява
програмен код, създаден, за да скрие
от операционната система протичащи процеси, файлове и дори системни данни. Макар непосредственото му приложение да няма деструктивна цел, напоследък този тип код
все по-често се ползва от злонамерен софтуер и хакери за осъществяване на нерегламентиран и незабелязан достъп до заразени машини.

Употреба

Единствената цел на руткита е
да скрие мрежови връзки, адреси в
паметта, файлове или записи в регистрите от останалите програми.
В някои, какъвто е например емулаторът на CD/DVD устройства, това е изключително полезно. В други
е точно обратното – руткитът се
ползва за укриване на злонамерени
приложения или просто за маскиране на т.нар. тайна врата (backdoor),
ползвана от хакерите за необезпокоявано проникване в съответната
система.

Видове

Най-образно казано, руткитите
се разделят на четири вида: виртуализационни (virtualized), командни
(kernel level), библиотечни (library) и
програмни (application).
 Виртуализационните руткити
променят последователността
на стартиране, като се зареждат вместо операционната система, а след това я активират
като гостуваща второстепенна
виртуална операционна система.
Това позволява на руткита да
прихваща всички направени от
операционната система заявки
към хардуерните компоненти на
машината.
 Командните руткити добавят
допълнителен код или променят
вече съществуващ такъв, като
по този начин подават определени команди на операционната
система, най-често за да маскират активна задна врата. Този
вид руткити са най-опасни, първо, защото нарушават стабилността на системата, и второ,
защото са изключително трудни
за откриване и премахване. Започне ли машината ви да забива
по-често от обикновено, това е
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сигурен знак, че сте жертва на
команден руткит.
 Библиотечните руткити заместват оригиналните заявки на
операционната система с фалшиви такива, които укриват информацията за нарушителя (хакер или малуер).
 Програмните руткити приличат
на библиотечните, но вместо да
променят заявките на операционната система, изменят поведението на активните приложения и софтуери.

Откриване

Основният проблем при откриването на руткитите е, че не може
да се вярва на заредената и работеща операционна система поради същността на вредния програмен код. Дори да поискате да видите всички протичащи процеси или
файлове в дадена папка, това не
гарантира, че руткитът няма да
е прикрил исканата от вас информация. Освен това някои руткити
се защитават сами, като наблюдават всички процеси и преустановяват своята дейност, ако засекат
сканиране от страна на антивирусен софтуер. Въпреки това част
от модерните антивирусни пакети
комбинират скрит детектор, чрез
който улавят криещия се руткит,
и индикатор на остатъчна информация, чрез който откриват вредните програмни кодове дори когато
са преустановили функциите си.

Премахване

Съществуват множество причини, които обезсмислят ръчното
премахване на руткита. Дори и да
притежавате необходимия опит и
познания, времето, което ще изразходвате, за да издирите всички компоненти на злонамерения код и да ги
изтриете, можете да оползотворите за преинсталиране на операционната система. А ако не умеете да
се справяте с такъв проблем, найвероятно ще нанесете повече щети на машината си, отколкото би
успял самият руткит. Затова препоръчително е да ползвате модерен
антивирусен софтуер, който да ви
отърве от злонамерения вредител,
или просто да преинсталирате системата наново!
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Фишинг
МОДЕРНАТА КИБЕРЗАПЛАХА
В компютърните среди терминът фишинг
(phishing) се ползва, за да се означи определена
криминална дейност, при която се ползват техники и похвати от приложната социология и психология. Фишърите (лицата, които извършват това престъпно деяние) се опитват чрез измама да
се сдобият с чужди лични данни като пароли, номера и други детайли на кредитни карти, имена,
адреси и пр. Най-честата форма, под която се извършват фишинг атаките, е електронното съобщение, маскирано като официално известие, изпратено от бизнесмен, държавна структура, фирма или друго заслужаващо доверие лице (фиг. 1).
Носител на тези измами могат да бъдат не само
електронните пощи, но и кратките съобщения
(по ICQ например) и дори понякога разговорите с
непознати по телефона.

Преди и сега

Първите опити за фишинг атака са направени
през 90-те години на миналия век в системата на
AOL. Първоначално фишърите ползвали случайно
генерирани номера на кредитни карти, за да създават акаунти в AOL. По-късно обаче, принудени
от предприетите контрамерки, измамниците започнали да се представят за служители на AOL
и да пращат кратки съобщения до нищо неподозиращите клиенти на компанията с искания от
сорта на „потвърдете вашия акаунт“ (verify your
account) или „потвърдете данните по вашата
сметка“ (confirm your billing information). Подмамени
от официалността на съобщенията, жертвите
безпрекословно отдавали ценната информация.

МАРТИН ДИМИТРОВ

Фиг. 2. Уеб страница в Geocities, идентична на страницата
за достъп (log in) в Yahoo!

След това е било въпрос на време измамниците
да влязат в акаунтите и да ги ползват както намерят за добре.
Модерните фишинг атаки вече са насочени и
към клиентите на банки и на онлайн разплащателни услуги. С други думи, към лицата, които разполагат с пари. Наред с тях, в цели на фишърите се
превръщат и сайтовете със социална насоченост
(за запознанства например), защото данните в
тези сайтове могат да се ползват при престъпленията от типа „кражба на самоличност“. При
тях лице, представящо се за друго (чрез нелегално придобитата лична информация), извършва
деяния с престъпен характер, а последиците се
понасят от реално съществуващия човек.

Способи

Фиг. 1. Опит за фишинг атака, дегизирана като официален
e-mail от банка. Чрез това електронно съобщение фишърът се опитва да измами потребителя да издаде данните
за своята парична сметка
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Повечето методи за осъществяване на фишинг атаки ползват разнообразни технически
средства за измама, като линк в електронно съобщение, който изглежда, сякаш принадлежи на
истински обект, неправилно изписан URL адрес,
поддомейн или дори идентична на вид страница
(фиг. 2).
Всъщност това са малка част от триковете
на фишърите. Пример за тяхната изобретателност е съобщение, което съдържа валиден URL
адрес, но с една малка разлика – „случайно“ е добавен символът @. В крайна сметка се получава
нещо от сорта http://www.yahoo.com@members.
trismod.com. На пръв поглед адресът изглежда, че
е поддомейн на www.yahoo.com. Всъщност това
е страницата members.trismod.com, а символът
@ просто разделя потребителското име „www.
yahoo.com“ от истинския сайт. Хитро, нали?!
Не са рядкост и случаите, когато по-опитните фишъри ползват команди от Java скриптове.
Февруари 2007
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Целта е да се промени полето за адрес на браузъра. При процеса се заменя реалният URL адрес
(на фишъра) с легитимен такъв, който обаче в момента не е зареден.
Друг сериозен коз на фишърите са т.нар. IDN
(Internationalized Domain Names) уеб адреси. При
тях визуално идентичен адрес (с еднакви букви)
може да води вместо до желаната легитимна
страница до нежелана такава, която да е носител на вируси или подобни кибер заплахи.
Несъмнено обаче не всички фишинг атаки се
свеждат до злоупотреба с уеб сайтове. При инцидент от 2006 година множество хора получили
съобщения, на вид изпратени от техните банки,
в които се посочвал телефон, на който потребителите (в случая жертвите) трябвало да се
обадят във връзка с проблем с техните парични
сметки. След като жертвите звъннали на номера, оттам им поискали, като доказателство за
тяхната самоличност, да потвърдят номера и
PIN кода на своята сметка. След това се досещате, нали?!
Казаното дотук не изчерпва напълно всички
методи за осъществяване на фишинг атаки, но в
общи линии обхваща най-основните и съществени
способи за това.

Защита
Би било престъпление да се пренебрегне с лека
ръка сериозната опасност от подобен род нападения. Ето защо е редно потребителите да бъ-
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дат максимално (ако това е възможно) защитени
от фишинг атаките.
Съществуват няколко способа за противоборство – социален, технически и нормативен.
 Социалният се свежда до обучаване на потребителите как да разпознават фишинг атаките и как да реагират при подобни ситуации.
Това е може би един от най-ефективните способи за борба с фишинга. Настоящата статия
е ярък пример за това.
 Техническият метод, от друга страна, представлява софтуерно решение на този проблем.
Множество компании разработват и внедряват продукти с антифишинг функции, които
успяват до определена степен да се справят със заплахата. Така например браузърите
Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 и Opera (версия 9.1) инкорпорират технологии, които анализират съответната връзка или страница
и ако заподозрат, че това е „менте работа“,
предупреждават потребителя за този факт
или просто блокират достъпа дотам. Освен
това модерните антиспам филтри до определена степен намаляват опасността, като
пресяват повечето, но не всички фишинг електронни съобщения.
 Нормативният начин за справяне с фишинг
проблема е много прост – приема се закон, който урежда наказателната репресия от страна на държавата спрямо всеки извършител на
подобни противозаконни деяния. Строго, но
справедливо!
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Intel vPro
НОВА ДЕФИНИЦИЯ НА ПОНЯТИЕТО БИЗНЕС КОМПЮТЪР
ПЕТЪР ПЕТРОВ
Драматичното увеличаване на зловредните атаки, необходимостта да се намалят престоите от
атаки и повреди и на времето за поддръжка и надграждане на системите, както и финансовият и законов натиск за по-точна инвентаризация извеждат
на преден план ограниченията на съществуващите
чисто софтуерни решения за отдалечен мениджмънт
и сигурност. Тяхната неприложимост, когато персоналният компютър е изключен или операционната му
система е компрометирана, налага да се търсят покомплексни решения, комбиниращи вграден хардуер и
софтуер, които да позволят на ИТ мениджърите да
управляват компютрите отдалечено независимо от
тяхното състояние (включени или изключени) и от
състоянието на операционната им система.
Такова решение е технологията Intel vPro – съчетание от вграден хардуер и софтуер, което осигурява възможности за опростен и по-активен отдалечен
контрол, подобрява сигурността и като цяло намалява разходите за управление на настолните компютри. Подобно на обявените през последните години
платформи Centrino и Viiv, и Intel vPro се базира изцяло
на компоненти на компанията. В този случай това
са процесорът Intel Core 2 Duo, схемният набор Q965
Express, едночиповият гигабитов мрежов контролер
Intel 82566DM Gigabit Network Connection, както и свързаните с тях технологии за активен мениджмънт1 (Intel
Active Management Technology 2) и за виртуализация2
(Intel Virtualization Technology). Съществено е, че Intel
vPro се вписва и като част от известната сред бизнес
потребителите програма Intel Stable Image Platform,
която има за цел да се намалят разходите по инсталиране и поддръжка, осигурява по-съществени и предвидими промени при РС платформите и гарантира
стабилността на компютрите по отношение на имиджа на хардуера и софтуера (драйвери и програми) за
определен период след пускането им в продажба. Друга
важна характеристика на платформата Intel vPro е, че
интегрираната графика в използвания схемен набор
Q965 Express напълно съответства на изискванията,
предявявани към хардуера от Windows Vista и няма да
затрудни бизнес организациите при очакваната миграция към новата операционна система.

Концепцията

Интегрирането на Intel AMT в хардуера на дънната платка и в частност две от основните характеристики на тази технология дават възможност на
оторизирания ИТ персонал с помощта на софтуер
на трети производители да осъществява достъп до
персоналния компютър независимо от неговото състояние и от състоянието на операционната система (фиг. 1). Това са т.нар. канал за отдалечена комуникация (Remote-communication Channel), който чрез
ИТ конзолата е винаги достъпен за ИТ персонала, и
постоянната памет, в която въпросният софтуер
записва своите данни.

 Канал за отдалечена комуникация. Обикновено

софтуерът за мениджмънт и сигурност комуникира с персоналните компютри в корпоративната
мрежа, когато те са включени (In-band) и операционната им система е изправна. При това този
софтуер се инсталира и изпълнява на същото ниво като операционната система, т.е. неговите
агенти могат да бъдат атакувани и/или повреждани по същия начин, както и самата операционна
система. Нещо повече, въпросната комуникация
не е сигурна, защото се използва същият софтуерно базиран In-band канал. При технологията vPro
между ИТ конзолата и персоналните компютри
в мрежата се реализира втори, не софтуерно, а
хардуерно базиран комуникационен канал, който
функционира на слой, независещ от операционната система. Този Out-of-band (OOB) канал е част
от AMT хардуера и фирмуера и е винаги достъпен
за ИТ персонала, стига персоналният компютър
да е включен към източника на захранване и към
мрежата. Това позволява критичните за системата комуникации (например аларми) и операции
(например отдалечено зареждане) да могат да се
извършват дори когато операционната система
е повредена. Независимо от състоянието на персоналния компютър и на операционната система,
ИТ персоналът може да извършва диагностика, да
открива и дори да отстранява повреди. Могат да
се четат логовете на настъпилите събития, да
се проверяват настройките на BIOS, да се извършва инвентаризация на хардуера, да се следи състоянието на програмните агенти за мениджмънт
и за сигурност. Персоналните компютри могат да
бъдат включвани и изключвани дистанционно, да
бъдат сканирани в неработно време, проблемните
от тях да бъдат рестартирани, имиджът на софтуера да бъде възстановяван или променян.
 Постоянна памет. Основен проблем при отдалечения мениджмънт на персоналните компютри е събирането на информация за настъпилите
събития, която е или загубена, или недостъпна, когато те са изключени или операционната им система е компрометирана.Технологията
vPro решава този проблем, като използва т.нар.
nonvolatile memory (NVM – памет, която запазва
съдържанието си при отпадане на захранването).
Тази памет работи изолирано от операционната
система и е недостъпна за хакерски атаки, вируси, червеи и други заплахи за сигурността. Тя е
разделена на: (1) памет, която се ползва както
от оригиналния кодиран енджин за мениджмънт
на технологията vPro, така и за записване на информацията, използвана от Intel AMT; (2) памет,
в която при всяко стартиране на компютъра
(изпълнение на теста Power On Self Test) автоматично се записва хардуерната конфигурация; (3)
памет, която се конфигурира отдалечено от ИТ

Технологията Intel Active Management Technology (Intel AMT) предполага наличието на схемен набор, който да я поддържа,
мрежова карта със съответния софтуер, връзка с източник на захранване и мрежова връзка.

1

Технологията Intel Virtualization Technology (Intel VT) предполага наличието на компютърна система с процесор (на Intel),
който я поддържа, съответна версия на BIOS, монитор за виртуална машина (VMM – Virtual Machine Monitor), а в определени случаи и системен софтуер специално за тази цел.

2
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персонала и която се използва от предназначения
за мениджмънт и сигурност софтуер на трети
производители. Така критичната системна информация не само че е достъпна по всяко време и
без да е необходимо да се „буди“ компютърът, но
и се запазва при актуализация на операционната
система, при смяна на имиджа и преконфигуриране на компютъра.

Ползите

На пръв поглед технологията vPro е разработена
за нуждите на корпоративния бизнес и не би била от
особена ползва нито за индивидуални потребители,
нито за малки предприятия и офиси, при които липсва обслужващ ИТ персонал. Наистина, за този клас
потребители задачите, които тя решава и в частност тези, свързани с инвентаризацията на хардуера
и софтуера, са нетипични, докато за големите организации, които разполагат със стотици или хиляди
компютри, автоматизирането на тези задачи е от
съществено значение. Има обаче ред други задачи,
при които тази технология може да намери място и
в малките предприятия и офиси. Типично приложение
е дистанционният мениджмънт на мрежи, чиято поддръжка е възложена на външни сервизни организации.
Инвентаризация на хардуерните и софтуерните активи. В „бялата“ си книга „Reducing Costs with
Intel Active Management Technology“ Intel твърди, че във
всеки момент от време американските компании не
могат да локализират средно 20% от своите ИТ активи, че при компаниите със задгранични представителства този процент е още по-голям и че дори компаниите, които ползват най-съвременните програми
за локализиране на активите, не могат да открият
5% от тях. Проблеми, макар и по-рядко, създават не
само изключените компютри и тези с компрометирана операционна система, но и:
 Компютрите, на които е направен ъпгрейд или е
сменен имиджът, а това не е отразено в информацията за системата.
 Компютрите, на които по една или друга причина
(например вируси или потребителска намеса) са
блокирани агентите за мениджмънт.
 Новите компютри, за които ИТ администраторите не са уведомени своевременно, както и тези,

спрямо които все още не са приложени корпоративните политики.
ИТ мениджърите във всеки един момент трябва
да са наясно както с хардуерните активи на организацията, така и с това какъв софтуер е инсталиран
на нейните компютри. И това е необходимо не само
заради отчетността, но и за да се знае за колко и
какви софтуерни лицензи трябва да се плаща, кои активи подлежат на пълна подмяна или ъпгрейд, за кои
от тях трябва да се вземат специални мерки за сигурност, какви договори за поддръжка трябва да се
сключат и пр. Не са редки случаите, когато отдавна
отчислени активи на организацията продължават да
присъстват в договорите за поддръжка или лицензиране. Според цитираната „бяла“ книга на Intel найвече по тази причина американският бизнес харчи
средно 2 (!) пъти повече, отколкото е необходимо, за
услуги, свързани с поддръжка и лицензиране.
Възможността за инвентаризация на хардуерните и софтуерните активи е вградена в технологията vPro. Както вече казахме, тя позволява достъп до
NVM паметта, респективно до актуалната информация за хардуерната конфигурация, която се записва
в нея при всяко стартиране на компютъра, и до софтуерните активи, които се записват отдалечено в
същата тази памет по време на зареждане на съответния имидж. Включените в мрежата компютри се
откриват, независимо от това дали са включени или
изключени, дали на тях изобщо е инсталиран някакъв
софтуер, дали операционната им система е изправна
и дали са заредени, работоспособни или инсталирани
софтуерните агенти за мениджмънт на трети производители. ИТ администраторът получава съобщение за откритите отклонения и отдалечено извършва необходимите действия: стартиране на съответния компютър, зареждане на операционната система,
смяна на имиджа и пр.
Отдалечено решаване на проблеми. Критична
задача за ИТ мениджмънта е отдалеченото решаване
на проблеми, особено когато компютърът е изключен
или операционната му система е компрометирана.
И тук за трети път ще цитираме „бялата“ книга на
Intel, според която:

Фиг. 1. Опростена блокова диаграма на Intel Active Management Technology
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1 Хардуерни филтри (следят мрежовия трафик и когато открият някаква заплаха, блокират обмена
на данни по мрежата)

2 Приложения за сигурност от трети производители (следят мрежовия трафик за заплахи, а хардуерът на vPro проверява състоянието на техните
агенти)

3 NVM памет и виртуализация (осигуряват среда
за работа на виртуалната операционна система,
която изолира критичните приложения и информация от неоторизиран достъп)
Фиг. 2. Три нива на защита
 Средно само при 20% от повредите се стига до

обаждане в сервизните центрове, но за това се
изразходват 80% от бюджета за поддръжка.
 Посещението на техник на работното място излиза 7 пъти по-скъпо в сравнение със същата услуга, извършена дистанционно.
 В 40% от случаите това посещение би могло да
бъде избегнато, ако съответният персонал разполага с по-добри възможности за отдалечена диагностика.
Технологията vPro решава голяма част от тези
проблеми. Така например при блокиране на потребителската система вследствие на срив на операционната система или повреда на хардуерен компонент:
 Системата изпраща съответната аларма до конзолата за отдалечено управление.
 От конзолата се зарежда необходимият имидж на
операционната система, като се посочва съответното устройство, от което да стане това
(най-често мрежово устройство).
 Анализират се данните от NVM паметта (логовете на настъпилите събития, версиите на BIOS,
операционната система и потребителските програми).
 Тества се системният и потребителският софтуер на съответния компютър и ако той е повреден, се зарежда отново цялостният имидж на
потребителския диск. Ако има повредени работни
файлове, те се възстановяват, като се използват
резервните копия от системата за бекъп на организацията.
 Ако е необходимо, тества се хардуерът на компютъра, като каталожните номера и данните за гаранцията на съответните компоненти се вземат
от NVM паметта. Ако се налага смяна на твърд
диск, се зарежда отново цялостният му имидж.
Ако има повредени работни файлове, те се възстановяват, като се използват резервните копия
от системата за бекъп на организацията.
Подобрена сигурност. Една от най-важните
задачи на ИТ мениджмънта е осигуряване на сигурността на корпоративните данни, голяма част от
които се намират на настолните компютри в организацията. Елемент от тази задача е защитата от
злонамерен софтуер. Технологията vPro добавя две
нови, хардуерни нива към традиционното софтуерно
ниво на защита, така че ИТ персоналът разполага с
три ясно очертани нива на защита (фиг. 2), включи-
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телно хардуерно филтриране на входящия и изходящ
трафик:
 Филтриране на заплахите и изолиране на настолните компютри – програмируеми хардуерни филтри анализират мрежовия трафик, а хардуерен
„комутатор“ прекъсва обмена на данни по мрежата или ограничава скоростта на трафика. Проверяват се адресите на източника, приемника и
порта, които се съдържат в хедера на входящите
и изходящите пакети от софтуерния стек на операционната система, а съответните действия
при откриване на заплаха се задават от софтуера за мениджмънт (филтрите са програмируеми).
Това могат да бъдат: запис на събитието в лог
файла, изпращане на аларма към конзолата за мениджмънт, задействане на хардуерния „комутатор“, който изолира операционната система от
мрежата или ограничава скоростта на трафика,
давайки време на ИТ персонала за анализ на ситуацията. Особеното е, че изолирането на операционната система от мрежата не пречи нито
на достъпа на ИТ персонала до компютъра (чрез
вградения хардуерен и фирмуерен стек), нито на
потребителя, който спокойно може да продължи
да работи с приложните програми, стига те да не
изискват мрежов достъп.
 Защитен софтуер от трети производители –
технологията vPro осигурява отдалечен достъп
до настолните компютри, в това число възможност за непрекъснато следене на състоянието на
агентите на защитните програми и за достъп до
настройките на BIOS дори когато операционната
система е компрометирана. Обикновено софтуерът за защита използва агенти, които се инсталират над операционната система и анализират
поведението на изпълняваните програми. Естествено, блокирането на тези агенти и/или изпращаните от тях аларми са първата цел и на хакерите,
и на злонамерения софтуер. Ето защо ИТ персоналът използва софтуер, който последователно
проверява работоспособността на тези агенти.
В настолните компютри с технология vPro вградената система за мениджмънт предлага възможност тази проверка да се извършва автоматично
на програмируеми интервали от време и при откриване на неработоспособен агент да се изпраща
алармен сигнал към конзолата за отдалечено управление.
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Фиг. 3. Сравнение между пълната (вляво) и използваната с vPro технологията „олекотена“ виртуализация (вдясно)
 NVM паметта – дори зловредният софтуер да ус-

пее да пробие защитата, ИТ персоналът продължава да има достъп до съдържанието на NVM паметта и до критичните данни, записани в нея. Той
може да използва виртуалната среда, за да анализира, изолира и поддържа работоспособността на
приложенията и целостта на потребителските
данни и операционна система.
Отдалечено актуализиране на софтуера и налагане на корпоративните политики. Възможността за достъп до системната информация независимо
от състоянието на компютъра (включен/изключен) и
на операционната система (изправна/неизправна) е
необходимото и достатъчно условие за отдалечено
привеждане на софтуера в съответствие с изискванията на организацията. Достатъчно е да се прочетат файловете с текущите версии на софтуера
от NVM паметта, да се сравнят с корпоративните
политики, (ако е необходимо) да се включи дистанционно компютърът, неговият софтуер да се приведе
в съответствие с корпоративните политики и евентуално да се изключи отново.

Специализирано виртуално устройство

Стигнахме и до „черешката на върха на сладоледа“ – специализираното виртуално устройство,
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което трети производители на софтуер могат да
реализират на основата на възможностите на технологията vPro. По-специално, те могат да създадат изолирана виртуална среда, в която да стартират софтуер, който подпомага мениджмънта или
сигурността. Става дума за строго специализиран
компактен код, операционна система с ограничена
функционалност и необходимите за тяхното функциониране драйвери (фиг. 3). Това устройство работи извън потребителската операционна система,
невидимо е за потребителя, устойчиво е на външна
намеса и се управлява през отдалечената конзола. То
действа подобно на шлюз между потребителската
операционна система и мрежата, през който преминава целият трафик. Може да е програмирано така,
че ако открие проблеми в трафика или нарушения
на корпоративните политики, да реагира както би
реагирала всяка друга програма за мениджмънт или
сигурност: да изпрати аларма, да изолира потребителската операционна система или да блокира определен комуникационен порт, да провери работоспособността на агентите за сигурност и мениджмънт, да възстанови настройките по подразбиране
на BIOS, да актуализира операционната система или
едно или друго приложение.
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Реализацията

Решаваща за разпространението на технологията vPro е подкрепата както на доставчиците на
настолни компютри за бизнеса, така и на разработчиците на специализиран софтуер за мениджмънт и
сигурност. Проблемите, на първо място, идват от
това, че големите производители на компютри отдавна предлагат свои собствени платформи за мениджмънт, които къде с по-голям, къде с по-малък успех
служат и като маркетингов инструмент, изтъкващ
предимствата на съответната марка. В този смисъл
новата технология на Intel е сериозно предизвикателство за тези компании, защото тя до голяма степен
ще заличи една от последните по-съществени разлики между техните продукти. На второ място, vPro не
е отворен стандарт, а фирмена технология, която в
настоящия си вид не може да се поддържа от процесори на AMD. Безусловното Ӝ възприемане от производителите на настолни компютри и от техните големи клиенти би означавало Intel да стане единствен
доставчик на компютри за бизнеса, още повече, че се
очаква тази година компанията да обяви подобно решение и за преносими компютри. Ясно е, че от това
интерес нямат нито производителите на компютри,
нито техните клиенти. Ето защо никак не е случайно, че водещите производители подхождат към vPro
доста предпазливо. Най-големите от тях – HewlettPackard, Dell, Lenovo, Fujitsu / Fujitsu Siemens Computers
и Gateway, се съгласиха да пуснат по един бизнес модел
с vPro, колкото да тестват пазара, но в последния момент Dell се отказа и възприе изчаквателна позиция.
Без да отричат явните ползи от vPro, в компанията
застанаха на становището, че трябва да се търси
нов индустриален стандарт, еднакво подходящ и за
процесори на Intel, и за процесори на AMD, а не да се
прибягва към фирмени решения. Това обаче едва ли е
единствената причина. Наскоро „Шампионът на Intel“,
както често бе наричан Dell, пусна първия си настолен
компютър с процесор на AMD и едва ли сега е моментът да влошава отношенията си с новия си партньор.
Има и друго. Dell разработва собствена система за
отдалечен мениджмънт и сигурност, която, макар да
напомня vPro, не е толкова тясно свързана с компонентите на Intel. Реализирана е в бизнес модела OptiPlex
745 и ползва собствен клиент за мениджмънт (Dell
Client Manager), както и система за автентикация и
криптиране, основана на софтуера Embassy Trust Suite
на Wave Software и на познатия ни TPM модул (Trusted
Platform Module) на Intel.

Фиг. 1. Мрежова настройка на отдалечена система
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vPro
Системни изисквания







Процесор Intel Core2 Duo от серия E6000, който поддържа технологията за виртуализация.
Дънна платка със схемен набор Intel Q965 Express, който включва южен мост ICH8-DO.
Фирмуер за поддръжка на технологията Intel Active
Management 2.0
BIOS, който поддържа технологиите Intel Active
Management Technology и Intel Virtualization
Technology.
Гигабитов мрежов контролер Intel 82566DM Gigabit
Network Connection.

Интересна е позицията на Lenovo. Компанията
възприе технологията vPro (ThinkCentre M55p), но
търси начин да я интегрира със собствената си
платформа за мениджмънт и сигурност ThinkVantage
и със софтуера за мениджмънт LANDesk. Да не забравяме, че Lenovo вече предложи свое собствено софтуерно виртуално устройство за настолни компютри,
наречено Antidote Delivery Engine. Като част от приложението Rescue and Recovery на ThinkVantage то
се използва за възстановяване на софтуера, когато
компютърът „забие“. И понеже е разположено в собствен виртуален дял, устройството е устойчиво на
вирусни и хакерски атаки и е достъпно през отдалечената конзола дори когато операционната система
е компрометирана.
Стигнахме и до HP. Като че ли компанията е „найнапред“ с материала, и то защото в този случай партнира на Intel и като хардуерен (настолните компютри от серията HP Compaq dc7700), и като софтуерен
производител (софтуера за мениджмънт OpenView).
Наред с решенията на Altiris, LANDesk и Computer
Associates, HP OpenView е софтуерът, който е найпознат на бизнес потребителите и на който се разчита за бързото налагане на технологията vPro в
бизнес средите. В частност, за да ускори и улесни
разполагането на настолните компютри от фамилията HP Compaq dc7700 с технологията Intel vPro, която е опция, в компанията са осъвременили някои от
своите бизнес решения:
 HP OpenView Client Configuration Manager 2.0 включва безплатен допълнителен модул за поддръжка на
Intel Active Management Technology, а всички мобилни, настолни компютри и работни станции се доставят с предварително инсталиран агент за HP
OpenView Configuration Management.
 Безплатният HP Client Manager е разширен, така
че да разпознава включените в корпоративната
мрежа персонални компютри с вграден модул за
сигурност Trusted Platform Module.
Ще завършим с реализацията на Fujitsu Siemens
Computers. Оставихме я за накрая не заради дру-

Фиг. 2. Отдалечено включване на системата
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Фиг. 4. Информация за процесора на отдалечена система

Фиг. 3. Системна информация на отдалечена система
го, а защото за нея разполагаме с най-изчерпателна информация. Двата модела на компанията –
ESPRIMO E5916 (Small Form Factor PC) и ESPRIMO
P5916 (Microtower PC), които поддържат технологията vPro, са на пазара от ноември миналата година.
Естествено, ползват целия „пакет“ на Intel: двуядрен
процесор Core 2, схемен набор Q955 и чип за мениджмънт (Intel Advanced Management Technology) и предлагат всички преимущества на технологията vPro: отдалечен достъп и изпращане на аларми дори при изключено захранване, възможност за дистанционно изолиране на системата от корпоративната мрежа, без
да се спира операционната Ӝ система, поддръжка на
технологията IDE Redirection, която позволява първоначалното зареждане да се извърши от конзолата на
администратора, и пр. За отдалечено управление се
ползва програмният пакет DeskView 10.5, в който са
включени компоненти за Out of Band мениджмънт на
Altiris. Пакетът е базиран на индустриални стандарти и е оптимизиран за продуктите на Fujitsu Siemens
Computers: джобните компютри Pocket LOOX, таблетите STYLISTIC, преносимите компютри LIFEBOOK,
тънките клиенти FUTRO, професионалните настолни компютри SCENIC и ESPRIMO, работните станции CELSIUS, сървърите PRIMERGY. Използва се за

Фиг. 5. Информация за паметта на отдалечена система
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мрежова настройка (фиг. 1), отдалечено включване
и изключване (фиг. 2), инвентаризация на активите
(фиг. 3, 4 и 5), текущо наблюдение на включените в
корпоративната мрежа системи, конфигуриране и ъпдейт на BIOS (фиг. 6) и пр. Включва пет компонента,
които се инсталират поотделно:
 DeskView for PC and Mobiles, известен доскоро като
DeskView for Windows.
 DeskView for PC and Mobiles with Out of Band
Management, който включва DeskView for PC and
Mobiles и Altiris Out of Band Management Solution.
 DeskView for Handhelds, известен доскоро като
DeskView for Pocket LOOX.
 DeskView for Thin Clients.
 DeskView for Server.
По програмата Value4You ESPRIMO E5916 и
ESPRIMO P5916 се доставят с предварително инсталиран и активиран клиентски софтуер за управление
на iAMT функционалността. Ако не, това трябва да
се направи на място.
Източници:
 Atos Origins White Paper: „Atos™ Workplace Solutions
and PCs with Intel® vPro™ Technology, Atos“, 2006.
 EDS White Paper: „EDS Workplace Management
Services and PCs with Intel® vPro™ Technology“,
2006.
 Fujitsu Siemens Computers, Professional PCs vPro™
Specifications, September 2006.
 HP Solutions Brief: „HP OpenView and PCs with Intel®
vPro™ Technology“, 2006.
 Intel White Paper: „Built-in Manageability and Proactive
Security for Business Desktop PCs“, 2006.
 Intel® vPro™ Technology: An Active Defense Against
Security Threats, Technology@Intel Magazine,
September 2006.

Фиг. 6. Ъпдейт на BIOS на отдалечена система
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TRENDnet
SKYPE ТЕЛЕФОНИ И ОЩЕ НЕЩО
От VoIP продуктите на TRENDnet, които се дистрибутират на нашия пазар от
NET IS, най-голям интерес за SOHO потребителите представляват двата Skype
телефона (един с USB и един с Bluetooth интерфейс) и USB адаптерът, който позволява
обикновен телефон да се ползва и за разговори през компютъра. Устройствата са полезни,
достъпни като цена, а за инсталирането и ползването им не са необходими особени технически
познания.

ClearLink VoIP USB Phone Adapter TVP-SP5G

Компактен USB адаптер, който се свързва
между телефонната линия (виж фигурата) и телефона и ви позволява да провеждате разговори
(да избирате и да бъдете избирани) през Skype,
като ползвате обикновен телефон. В зависимост
от предпочитанията ви с натискането на единединствен бутон разговорите могат да се насочат към телефонната мрежа или към компютъра.
Адаптерът се захранва през USB порта и не изисква допълнително захранване. Проста индикация (три светодиода) показва състоянието му:
Power, VoIP, Telephone. Съвместим е с Windows 2000
и Windows XP.

ClearLink VoIP USB Phone for Skype TVP-SP3

Компактен (45x128x20 mm) и лек (67 g) VoIP
телефон с USB 1.1 интерфейс, който ви позволя-

ва да провеждате PC-to-PC
разговори навсякъде по света.
Захранва се през USB порта и не
се нуждае от батерии или външно захранване. TVP-SP3 поддържа синхронизиране на контактите с компютъра. На дисплея (32x19,7 mm /
128x64 пиксела) се вижда контакт листата и
съответният статус на потребителите. Има
и филтър за ехото и звукът е кристален. Телефонът поддържа „горещи” клавиши за по-лесно
управление, дава възможност за избор на мелодията за звънене, а високоговорителят му може да се използва за прослушване на музиката,
записана на компютъра. Съвместим е с Windows
2000 и Windows XP, както и със Skype и останалите VoIP услуги. С него освен безплатни разговори с други абонати на Skype (компютър –
компютър) могат да се провеждат и конферент-

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ
Skype профил
Вашето потребителско име, паролата
ви и личните ви данни като дата на раждане, снимка, адрес, списък с контакти и др.



Skype Status
Вашият статус в Skype, указващ състоянието ви в
момента. Можете да изберете една от следните възможности:
 На линия (Online) – основният статус, когато
влезете в Skype.
 Извън линия (Offline) – не сте влезли в Интернет,
компютърът ви е изключен и при други подобни
ситуации.
 „Скайпващ“ (Skype Me) – на линия сте и желаете
да общувате с другите.
 Отсъстващ (Away) – на линия сте, но известно
време не е имало активност на компютъра ви.
 Отсъстващ за дълго (Not Available) –
подобен на Away, но при по-дълъг
период от време.
 Не безпокойте (Do Not Disturb) – на
линия сте, но не желаете да ви безпокоят, освен за много важни неща.

Списък с контакти
Това е списък на всички добавени
Skype потребители и стационарни телефонни номера. Редакции в списъка можете да извършвате по всяко време, а от
версия 3 можете и да групирате контактите си в категории по ваш избор.
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Невидим (Invisible) – на линия сте, но за всички
сте със статус Offline, докато не потърсите конкретен човек (тогава само за него статусът ви е
Online).

Синхронизиране на контактите
Някои Skype телефони поддържат
синхронизиране на списъка с контакти,
като го актуализират с добавените нови
записи, както и с останалите извършени
промени.
History
Skype пази подробен списък на всички изминали събития – кога сте се обаждали, кога са ви търсили, дали сте отговорили, колко време е продължил разго-
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ни, и платени SkypeOut (компютър – телефон) разговори.

ClearSky Bluetooth VoIP
Phone Kit (for Skype)
TVP-SP1BK

Ценово ефективно решение,
което дава възможност за провеждането на телефонни разговори през компютър с Bluetooth
интерфейс на разстояние до
100 m. Позволява да се ползва цялата функционалност на Skype
като синхронизация на списъците с контакти (Sync Contact
list), входящи телефонни повиквания (SkypeIn), изходящи платени повиквания (SkypeOut), конферентни разговори (Conference
Call), проверка на кредита (Skype
Credit Status), промяна на състоянието (Support Status Change):
Online, Offline, Skype Me, Away, Not
Available, Do Not Disturb и Invisible.
Освен със Skype може да се ползва и за гласова комуникация през
MSN Messenger, Yahoo Messenger
и др. Текущото състояние (Active,
Standby, Sleep) се показва на светодиоден индикатор. Захранва
се с литиево-йонен акумулатор
с капацитет 700 mAh, който се
зарежда през Mini-B USB порт и
осигурява до 6 часа разговори.
Съвместим е с Windows 2000 и
Windows XP.

Светодиодна
индикация

Към телефонната
мрежа

Към
телефона

ClearLink VoIP USB Phone Adapter TVP-SP5G
Високоговорител
Светодиодна индикация
LCD дисплей
Изчистване/Изтриване/Назад
Меню

 Включено/Изключено
 Край на разговора
 Back to Home
Сихронизиране
на списъка с
контактите

 Набиране
 Отговаряне
Микрофон

USB порт
за захранване

ClearSky Bluetooth VoIP Phone Kit (for Skype) TVP-SP1BK

ворът, кога и с кого сте провели чат разговор (самите
реплики от разговора също се пазят), какви файлове
са пращани и др. Всичко това е достъпно в раздел
History на програмата.
Конферентен разговор
Skype позволява и повече от двама
души да провеждат разговор помежду
си. При подобна ситуация един от потребителите става домакин (host) и всички
останали се свързват към неговия компютър.
Skype Credit
За да ползвате платените услуги на
Skype, трябва да заредите известна сума. Това може да стане с кредитна карта,
чрез e-pay, както и с лицензиран посредник от типа money via mail.
SkypeOut
Платена услуга, която ви позволява
да набирате нормални телефони (стационарни и мобилни) от Skype профила си
на ниски цени. Няма значение откъде се
обаждате, а докъде звъните. За сравнение,
цените започват от 3 ст./min за САЩ и Западна Европа, до София говорите за 6 ст./min, а до останалите
градове в България – за 11 ст./min с включен ДДС.
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USB порт
(към компютъра)

SkypeIn
Платена услуга, чрез която получавате
обикновен стационарен номер (в САЩ
и няколко други държави), свързан към
Skype профила ви. По този начин близките ви могат да ви се обаждат, все едно
звънят на обикновен телефон.
Skype Voice Mail
Платена услуга, представляваща гласова поща. Когато отсъствате и даден
потребител не може да се свърже с вас,
може да ви остави съобщение на сървърите на Skype. При следващато ви
влизане в системата имате възможност
да прослушате оставените ви съобщения.
Skype SMS
Платена услуга, позволяваща изпращане на SMS съобщение до мобилни телефони по цял свят.
Call Forward
Услуга, позволяваща на потребителите със закупен кредит автоматично да ви
потърсят на обикновен телефон, в случай че не отговорите в Skype при тяхно
позвъняване.
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Отвъд търсенето
НАМИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

http://www.microsoft.com/bulgaria

Търсенето изглежда толкова просто – напишете
няколко думи в който и да е браузър и почти веднага сте свързан с огромна вселена от Интернет
страници и документи. Тази могъща концепция промени коренно начина ни на достъп до информация
и осъществяване на бизнес. Но ако търсенето е
толкова лесно, защо прекарваме толкова време в
опити да намерим информацията, от която се нуждаем – средно 9,5 часа седмично по данни на едно
скорошно изследване? И по-лошо, защо в 60–80% от
случаите никога не можем да намерим документите,
които търсим?
Проблемът е в начина, по който бизнес информацията се събира и съхранява. Голяма част от необходимата ни информация се съдържа на места, които
традиционното Интернет базирано търсене никога
не засяга: писма от електронната поща, документи
на твърдите дискове на колегите, корпоративни
бази от данни. И това е само информацията, която
съществува в дигитална форма, а да не забравяме,
че има и друга, която се съхранява в главите на хората. Съгласно някои приблизителни изчисления това
„безмълвно знание“ съставлява поне 80 процента от
наистина полезната информация и знания в рамките
на типичната организация.
Компаниите заплащат висока цена за ограниченията на съвременните методи на търсене – според
някои изчисления 28 000 USD на служител на година.
В същото време изследователи от университета

Издава се със съдействието
на Майкрософт България

„Бъркли“ в Калифорния прогнозират, че обемът на
дигитална информация, която съхраняваме, ще се
увеличи двойно през следващите две години. Какво
ще стане тогава?
Това, което президентът на Microsoft Бил Гейтс
нарича прекомерно и недостатъчно информационно
натоварване, има два аспекта. От една страна,
толкова много информация ни залива, че почти е
невъзможно да не изоставаш. Но това е само началото на проблема. В бизнеса не е достатъчно само
да намериш информацията. Данните не притежават
истинска стойност, докато не се трансформират
в идеи, които осигуряват конкурентно предимство.
Именно това е въпросът за недостатъчното информационно натоварване – разполагаме ли с правилната информация и правилните средства, за да могат
служителите да я използват ефективно?
Разрешаването на тези проблеми изисква нещо
много по-различно и по-функционално от днешното
стандартно Интернет базирано търсене. И докато
много хора чакат появата на универсално решение,
Microsoft вече предлага ново поколение от технологични нововъведения, които ще направят възможно
потребителите не само да претърсват Интернет
по-ефективно, но да правят и нещо много по-ценно –
да откриват информацията, от която се нуждаят,
независимо от това къде се съхранява, да я споделят с колегите си и да я използват за целите на
интелигентно вземане на решения.
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2007 например мобилните служители могат да проверяват дори електронните си пощи, за да намерят
ключова информация, която им е необходима независимо къде са те.
За много компании Microsoft Office SharePoint
Server 2007 ще бъде в центъра на следващото поколение от непрекъснати системи за управление
на информацията. Порталът предоставя централизирано място за съхранение на всички документи,
като дава на компаниите възможност да рационализират процесите и да запазят в безопасност
бизнес информацията. Разработен специално за
подобряване на достъпа до информация, той дава
възможност на хората да се свързват с бизнес
данни в приложения за обща сфера на бизнеса и да
претърсват огромен кръг от хранилища за обща
информация, включително обмен на файлове, Интернет страници, портали, обществени папки и
дори бази от данни на трети производители, като
това прави програмата идеалната отправна точка
за което и да е решение на обстойно бизнес търсене.
Microsoft Office SharePoint Server ще помогне
за разрешаването и на едно от най-трудните и
важни информационни предизвикателства, с което
компаниите се сблъскват: пълното използване на
експертните знания, които служителите притежават. Порталът ще предложи възможността за
проследяване на знанията и обществените мрежи в
дадена организация, за да могат служителите бързо
да се свързват с хора, притежаващи необходимите
умения, знания и връзки.
Несъмнено търсенето има огромно значение
през последните 10 години. Ясно е обаче и това, че
традиционните подходи за търсене, основаващи се
на индексиране на Интернет страниците, вече не
са подходящи и не отговарят на потребностите на
бизнеса. С пускането на пазара на Windows Vista, 2007
Microsoft Office System и Microsoft Exchange Server
2007, Microsoft помага на компаниите да направят
важна стъпка към новия етап, при който идеята
за „търсене“ ще отстъпи пред понятието за добре
интегриран достъп до знания. В този нов етап повтарящи се, скучни задачи, като сляпото претърсване на Интернет страници за намирането на малко
късче информация или прехвърлянето на данни ръчно
от една система в друга, ще изчезне. Вместо това
служителите ще могат да съсредоточат времето и
творческата си енергия върху работа, която генерира истинска стойност и развитие.

Издава се със съдействието
на Майкрософт България
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С пускането на пазара на новата операционна
Windows Vista, на пакета приложения 2007 Microsoft
Office System и на платформата за електронни съобщения Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft
помага да се запълни празнината между хора и информация, като прави търсенето неизменна част
от всеки аспект на начина, по който информацията
се създава, управлява и използва. Вместо просто да
добави допълнително меню с инструменти или търсачка в Интернет, Microsoft се съсредоточава върху
вплитането на търсенето в основната материя на
бизнес инфраструктурата.
Отправната точка е софтуер, който е по-добре
пригоден за начина, по който се създава и съхранява
информация. Порталното решение на компанията
Microsoft Office SharePoint Server 2007 предоставя
единно, централно място за съхраняване и управление на документите, което улеснява значително
намирането и използването на важна бизнес информация. За подобряване на търсенето Windows
Vista интегрира търсенето из цялата операционна
система и тя включва мощни нови технологии за
индексиране и алгоритми, които полагат основата
за решения, способни на претърсване на всички
видове структурирано и неструктурирано бизнес
съдържание – от електронни писма и информация,
която се съхранява сред бизнес приложенията, до
данни, които се съхраняват в корпоративни бази
от данни.
Една от най-големите пречки пред достъпа до
информация в дадено предприятие е фактът, че данните се намират в толкова много различни места –
от структурирани решения, като системите за
корпоративно планиране на ресурсите, до по-малко
структурирани източници, като папки за обмен на
файлове и портали за вътрешни екипи. Това води
до мъчително неефективни процеси, които карат
хората да напуснат дадено приложение и да влязат
в друго, за да намерят една-единствена информация
и да я запишат на хартия, а след това да се върнат
обратно в първоначалното приложение. И всичко
това, за да извършат някоя проста задача като
изпращане на електронно писмо до клиент например. Комплексът от приложения 2007 Microsoft Office
System предоставя рамката за решения за управление на информацията, които заменят тази сложност с еднакъв начин за достигане до информация,
независимо къде се намира тя. Тези възможности не
се ограничават само до настолните компютри, а се
простират и до мобилните уреди. С Exchange Server

Сигурност и нейните бизнес предимства
Осигуряването
на
адекватна сигурност за
вас и за вашия бизнес е
от съществено значение.
Много фирми разчитат
на това, че информацията им е конфиденциална,
но за целта е необходимо
те да опазват своята ИТ
среда по същия начин, по
който досега са опазвали своята хартиена документация. Ако се допусне
сигурността на вашите
лични данни или данните
Маки Нагао,
на фирмата да бъдат заспродуктов мениджър
трашени, това неминуев Kyocera Mita
мо ще доведе до нежелани финансови последици.
За да разберете основните принципи, по които се изгражда системата за сигурност и как
те биха могли да се приложат върху вашата ИТ
среда, ще разгледаме някои решения от ежедневието.

Сценарии за сигурността в ежедневието
Повечето от нас са подлагани на проверка за
сигурност било на аерогарата, където се извършва проверка на багажа с рентген и минаваме
през детектор за метал, било на входа на някое
заведение, корпоративна или административна
сграда, където се използва подобен детектор
или просто присъства охрана.
Контролирането на достъпа и автентичността също е част от сигурността. За целта
може да се налага да носите специална табелка
или карта, която да ви осигури физически достъп до сградите на организацията като цяло
или до определени вътрешни помещения с ограничен достъп. На някои места като банки, офиси, складове и дори жилищни помещения хората
постоянно са под наблюдение с камери. На други, плажове и плувни басейни например, за сигурността на посетителите непрекъснато се грижат спасители. Използват се пин кодовете, за
да се осигури сигурността на вашите кредитни
и дебитни карти, във всяка държава има служба
за национална сигурност, която се грижи за сигурността в нея. Тази широка гама от сценарии за
сигурност в ежедневието показва колко са разнообразни и колко далече се простират свързаните
с нейното осигуряване проблеми.
Сценарии за сигурност в ИТ среда

За да се разберат основните принципи, по
които се изгражда системата за сигурност, и
как те биха могли да се приложат върху дадена

ИТ среда, ще споменем някои от най-често срещаните сценарии. Типичен пример е ползването
на антивирусен софтуер и от индивидуалните,
и от бизнес потребителите. Почти толкова
разпространено е използването на хардуерни
или софтуерни „защитни стени“ за мрежова защита. Масово разпространени са и различните
филтриращи инструменти от типа на IP и SPAM
филтри, както и протоколите за сигурност.
Много организации използват мрежова автентикация, което означава потребителят да
въведе потребителско име и парола, пръстов
отпечатък или да използва друг метод за идентификация, за да получи достъп до системата.
Всеки трябва да разполага и със система за бекъп, като използва сървър или копира данните
ръчно, както и да разполага с резервни батерии
или UPS.

Цели на сигурността

Разгледаните сценарии описват различни ситуации, но навсякъде се преследват ясни цели.
Едната е сигурността, която трябва да предотврати потенциална атака от терористи
или взломаджии, а когато става дума за ИТ – и
от хакери. Другата е да се осигури конфиденциалност, което означава да се защитят личните
данни на индивида и информацията на компанията или държавата.
Тези две цели могат да се преследват и в един
и същи сценарий, въпреки че между тях има ясна
граница. Проверката на летището или на входа
на даден клуб, хотел и пр. се прави за вашата
сигурност. Аналогично, камерите за сигурност,
които наблюдават хората в магазини, банки и
пр., както и спасителят на плувния басейн също се грижат за обществената сигурност. Пин
кодовете, които се използват, за да се предотврати достъпът до вашите кредитни или дебитни карти, осигуряват конфиденциалност.
Контролирането на достъпа (например с идентификационни карти) в една компания може да
се класифицира и като сигурност, и като конфиденциалност.
Подобно е и преследването на двата аспекта
на сигурността в ИТ сценариите. Защитните
стени, филтрите и системите за бекъп осигуряват сигурност на вашите данни. Антивирусните и антишпионските програми обаче предпазват не само данните във вашата мрежа, но и
тяхната конфиденциалност. Същото се отнася
и до автентикацията с парола, която ви осигурява достъп до един или друг мрежов ресурс.

Сигурност на периферните устройства
Нека от общите сценарии за ИТ сигурност да
преминем към сигурността на входните и изход-

създаден. Тази функция се поддържа от последните версии KX принтерски драйвери на Kyocera.

Настройка на ИТ сигурността

ните устройства, с които се
осъществява документооборотът и които без съмнение играят ключова роля по отношение на сигурността на всяка компания или организация. Тези устройства са свързани точно с данните, които искате да защитите
най-много, защото се предполага, че осигуряването на конфиденциалността най-вероятно е ключовата цел на тази страна на вашия бизнес.
Ще започнем с това, че можете да осигурите контрол на достъпа с парола или идентификационна карта както до входните, така и до
изходните устройства като скенери, принтери
и многофункционални устройства. Дори тази
наглед относително проста система може да
осигури необходимата бариера, предотвратяваща достъпа на неоторизирани потребители.
Функцията Print & Follow на програмата за мениджмънт KYOcontrol Business Edition прави точно
това, като разрешава достъпа до данните само
на оторизирания персонал.
Възможно е още да бъдат защитени с парола
някои функции като Scan-to-PC (сканирай и изпрати към компютъра) или Scan-to-e-mail (сканирай и
изпрати по електронна поща). Това е ефективен
метод за предотвратяване на достъпа до файловете на сканирани документи на всеки, който
не знае паролата.
Още по-сериозна защита осигурява криптирането на сканираните документи. Такава възможност дава допълнителният набор PDF Expansion
Kit (UG-30), който се предлага за многофункционалните устройства Kyocera KM-3050, KM-4050
и KM-5050.
Достъпът до изходните устройства, включително принтерите и многофункционалните устройства, може да се ограничи с други мерки, като използване на идентификационни карти или
пин код, които забраняват отпечатването или
показването на който и да е документ, докато
потребителят не се идентифицира. Това много
лесно спира отпечатването на данни от неоторизиран потребител. Както сканираните, така
и отпечатаните данни могат да бъдат криптирани, така че да бъдат нечетливи.
Доста ценна е възможността за поставяне
на воден знак върху всеки отпечатан документ,
който е бил изкопиран, което не само го определя като копие, но показва и кога и от кого е бил

Поддържането на сигурността на мрежата,
опазването на вашата тайна и поверителната
информация е важно за вашия бизнес. Ето защо
към вашата ИТ инфраструктура и по-специално
към управлението на документооборота трябва да се подхожда от гледна точка както на
сигурността, така и на конфиденциалността.
Ефективната политика за сигурност неизменно
трябва да обхваща и двата аспекта, а това означава, че преди да изберете производител и устройства с едни или други функции за сигурност,
трябва внимателно да обмислите нуждите си.
За да направите успешна покупка, от особена
важност е сигурността да се има предвид още в
началото на процеса на вземане на решение, а не
да се мисли допълнително за нея.
Този процес може значително да се улесни, ако
ползвате доверен дилър, който да ви напътства
при избора на устройства, но ако това не стане, има няколко прости правила, с които трябва
да се съобразявате. Установете дали основният ви интерес е сигурността или конфиденциалността и след това анализирайте дали сте
постигнали тази цел на всички нива на вашата
ИТ структура. Започнете с мрежата, включително достъпа до Интернет и електронната
поща. Продължете със сървърите и компютрите и едва тогава преминете към периферията –
принтери, многофункционални устройства и скенери.

Допълнителни ползи от сигурността

Устройствата и средствата, които сте подбрали с цел повишаване на сигурността и конфи-

денциалността на вашата ИТ инфраструктура,
могат да се използват и за следене и управление на разходите. Такова средство е KYOcontrol
Business Edition на Kyocera, което не само се грижи за сигурността, но и помага да намалите разходите.
Системите за наблюдение, използвани в сигурността, могат да се ползват и за следене на разходите, което е много ефективно за планирането и разпределението на разходите на фирмата
или отдела. Контролът за достъп също би могъл
да бъде използван, така че да се ограничи както
броят на страниците, които даден потребител
или дадена група потребители могат да отпечатат, така и техният достъп до по-скъпия цветен печат. Това „вторично“ приложение на устройствата за сигурност ги прави още по-ценни
за вашата ИТ структура и без съмнение води до
намаляване на разходите на фирмата.

Баланс между сигурност и оперативност
Сигурността е важна, но продуктивността
и общата цена на притежание е определяща при
избора на подходящото устройство. Ако отделите време да прецените всички свои нужди и да
намерите устройство, което предлага висока
продуктивност и ниска обща цена на притежание, както и нивото на сигурността, което ви
е нужно, ще направите наистина мъдра инвестиция. От друга страна, въпреки че ползата от
сигурността и контрола на разходите са ясни,
винаги трябва да имате едно наум, че те могат
да станат причина за намаляване на оперативността и за затрудняване на работата. Ето
защо много е важно да се установи баланс между
необходимото ниво на сигурност и простотата на работа с устройството, което ще осигури ефективността и ефикасността на вашата
нова система. От пробния период или дори от
кратка демонстрация може да стане ясно дали
оперативността на системата е подходяща за
вашите нужди и ако има съмнения, вашият дилър
би могъл да ви помогне да намерите най-подходящия баланс. Както винаги, най-голяма икономия за
дълъг период от време може да се направи, ако
се купи устройство с ниска обща цена на притежание.
Може да изглежда, че трябва да се съобразявате с твърде много неща, но резултатът от
няколко прости решения по отношение на целите на сигурността и избора на инструментите
за ефективно управление на разходите ще бъде
ефикасна, икономична и сигурна система за управление на документооборота за дълъг период.
Решения за сигурност
и контрол на разходите от Kyocera
Kyocera Mita дава възможност на потребителите да контролират разходите си, да повишат
сигурността и да увеличат производителността. Предлаганото решение KYOcontrol Business
Edition е базирано на използването на обикновени
идентификационни карти. Идеята е заданията
за печат да се изпращат в защитен централен
принт сървър, където те се съхраняват в криптиран вид. За извличане на данните от този сър-

вър и за тяхното отпечатване се ползва т.нар.
функция Print & Follow. Звучи сложно, но е от
просто по-просто. Достатъчно е да отидете
до устройството, на което искате да се отпечатат документите ви, да се легитимирате с
идентификационната си карта и това е всичко.
Устройството само изтегля данните от сървъра, след което отпечатва искания документ.
Криптирането осигурява сигурното съхраняване
на документите и отпечатването им само от
лица с идентификационни карти.
Освен сигурност, решението на Kyocera дава
на организациите и възможност да спестяват
значителни суми, като управляват количеството на отпечатваните документи. KYOcontrol
следи разходите на всяко устройство и може да
контролира разпределението им чрез определяне на квоти или ограничаване на потребителите както по типа на печата (цветен или монохромен), така и по типа на използваната функция
(копиране или отпечатване). За всички действия
на потребителите се докладва на системния администратор. Предоставят му се и статистически анализи за това къде се харчат най-много
пари, така че той да може да управлява разходите по-ефективно.
Дори сами по себе си сигурността и контролът на разходите са достатъчна причина да се
използва KYOcontrol. Решението на Kyocera обаче
има и други предимства. Функцията Print&Follow
повишава не само сигурността на документите,
но и ефективността на документооборота в
организацията, като подпомага разпределянето
на задачите между съществуващите устройства. Ако по една или друга причина устройството, което обикновено се използва на даден етап
от документооборота, не е налично (изпълнява
голяма заявка или опашката от чакащи заявки е
дълга, няма тонер или хартия), задачата може да
се прехвърли на алтернативно устройство. Тази
удобна функция предлага и т.нар. On Time On-site
Printing (отпечатване „навреме и на място“), която дава възможност данните да се изпратят
на отдалечен принтер (например в стаята за
преговори), така че да можете да ги изтеглите
със своята идентификационна карта непосредствено преди срещата, вместо да ги разнасяте
насам-натам.
Въпреки богатата си функционалност,
KYOcontrol Business Edition се управлява лесно.
Достатъчно е потребителят да прекара идентификационната си карта през четеца, за да се
идентифицира и да вземе отпечатания материал, спестявайки си ровенето по сложните менюта за извличане на данни. Като цяло решението
е лесно и за инсталиране, и за работа. В една
кутия е всичко необходимо: четец на карти, 20
идентификационни карти, компактдиск със софтуера, кабел за връзка с многофункционалното
устройство.
KYOcontrol е специализиран за машините на
Kyocera Mita. С него могат да се управляват до
25 устройства с до 500 потребители, без да са
необходими нито специфични ИТ познания, нито
сложен процес на инсталиране.

ИНТЕРНЕТ

Google Docs & Spreadsheets
УЕБ БАЗИРАНА УСЛУГА ЗА ТЕКСТООБРАБОТКА И ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ

Изминалата година бе изключително успешна
за Google Inc. Акциите Ӝ надхвърлиха 500 USD, тя
бе обявена за най-добрия работодател в САЩ, а
„google“ влезе като официална дума в английския
език. Компанията обнови основно някои от съществуващите си услуги като Blogger и Gmail. Стартираха и нови – Google Calendar, Google Co-op,
Google Checkout. С появата на Google Docs &
Spreadsheets (http://docs.google.com) се очертаха
контурите на една интересна тенденция в развитието на Интернет.

Услугата

е напълно безплатна и представлява уеб базирана софтуерна система за обработка на текст
и електронни таблици, предлагаща възможността
редактирането да се извършва едновременно от
няколко потребители. Всичко, което ви е нужно, за
да я ползвате, е Интернет достъп и браузър, поддържащ JavaScript. Google Docs & Spreadsheets работи значително по-добре при по-бърза връзка и помощен компютър, защото повечето от JavaScript
компонентите се зареждат и стартират на вашата система. Нужно е да имате и поща в GMail или
поне регистрация за услугите на Google.
След като влезете с вашия Google профил, попадате в

Основното меню

на Google Docs & Spreadsheets, където е наличен списък с всички активни документи (неархивирани и с последна редакция до 30 дни). Подобно на
GMail, можете да поставяте етикети на вашите
документи и да маркирате най-важните за вас със
звезда (фиг. 1). Типът на документа (текст или
електронна таблица) лесно се различава чрез характерна иконка пред заглавието. С един поглед се
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виждат хората, които могат да редактират или
разглеждат документа, както и кога е била последната редакция. Естествено, когато документите станат много, можете бързо и лесно да откриете този, който ви трябва, с мощното Google
търсене.

Нов документ

можете да добавите по три начина – да започнете „от нулата“ директно в Google Docs &
Spreadsheets, да импортирате локален файл или
просто да изпратите електронна поща с прикачения файл на адрес от вида xxxxx@prod.writely.com
(фиг. 2). За съжаление, последната опция (както
може би се досещате) е останала от времето на
Writely и поради тази причина е достъпна само за
текстови документи.

Поддържани формати

Поддържаните файлови формати и допълнителните ограничения за размера и броя на документите са посочени в таблицата.
Веднъж създали и импортирали даден документ,
можете да го отворите и редактирате

Oт всяка точка на света

Повечето ИТ специалисти вече са убедени, че
именно към тази възможност ще се насочи вниманието в близко бъдеще, без значение дали става въпрос за текстообработващ софтуер, видео плейъри или сложна корпоративна система с
огромна база от данни. Предимството е ясно –
не е нужно да инсталирате каквото и да е, на
практика не е нужно и да притежавате компютър. Просто отивате до близкия Интернет клуб,
въвеждате потребителско име и парола, след което ползвате софтуера, инсталиран централно на
компютъра.

Таблица. Характерни особености на Google Docs & Spreadsheets
Ограничения
Големина на текстов файл
Големина на приложено изображение
Големина на електронна таблица
Брой файлове на потребител
Поддържани разширения
Брой шрифтове
Брой цветове на шрифта
Брой цветове на фона (highlight)
Размери на шрифта (пунктове)
Разстояние между редовете
Правописна проверка
Брой команди за формули
Сливане и разделяне на клетки
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0,5 Мбайта
2 Mбайта
10 000 реда, 256 колони
1000 документа, 100 ел. таблици
TXT, RTF, DOC, ODT, SXW (само четене), HTM, HTML, XML, CSV, ODS, PDF (само запис)
Текстообработка
20
70
40
8, 10, 12, 14, 18, 24, 36
1, 1½ , 2, 3
30 езика
Електронни таблици
225
хоризонтално
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Хубавото е, че Google Docs & Spreadsheets не спира
дотук с предлаганите удобства. Освен географската ви
независимост, имате пълна свобода вашият документ
да бъде променян

От няколко души едновременно

Всяка от разработките си можете да запазите лично за себе си, да публикувате за цял свят или да предоставите на конкретни хора (фиг. 3). За последната
опция е достатъчно просто да въведете списък от
e-mail адреси за всяка от двете категории – сътрудници (Collaborators) и наблюдатели (Viewers). Единствената
разлика помежду им се състои в това, че сътрудниците
могат да нанасят промени в редактирания документ,
докато наблюдателите могат само да го разглеждат.
Всички те обаче имат възможност да поканят още потребители, но не и с по-високи права от техните собствени.
Макар и Google Docs & Spreadsheets да е единна услуга, тя все пак предлага две доста различаващи се възможности – работа с електронни таблици и

Фиг. 1. Основното меню, съдържащо списък на активните документи

Редактиране на текст

Обработката на текстови документи едва ли ще ви
затрудни много, тъй като интерфейсът е подобен на
повечето настолни приложения – голямо поле за писане
на текст и лента с бутони в горната част на екрана,
като повечето от опциите са свързани с

Форматиране

на текста. Налични са 20 шрифта (фиг. 4), 5 вида
подравняване (ляво, дясно, центрирано, двойно, от дясно на ляво), 4 вида заглавия, 5 различни опции за разстояние между редовете, 7 различни размера на шрифта
и множество възможности за цвят на текст и заден
фон. Всеки символ може да бъде променен както с често
срещаните модификатори (удебелен, наклонен и подчертан), така и с по-сложни, като писане в горна и долна
половина на реда, задраскан текст и др. Поддържат се и
основните за всеки текстов редактор функции възстановяване (Undo) и връщане (Redo) на последната команда, отстъп (Indent) на абзац, номерирани и неномерирани
списъци. Налична е и замяна на даден текст с друг, като
опцията все още е пусната експериментално.
Важно е да се отбележи, че Google Docs & Spreadsheets
предлага

Фиг. 2. Различни възможности за импортиране на
файл

Правописна проверка

на повече от 30 езика, сред които е и българският
(фиг. 5). За съжаление различаването на отделните езици е на ниво параграф, т.е. ако в едно изречение имате
фрази от два различни езика, думите от единия се смятат за част от другия език и се отчитат за грешка. И
като стана дума за многоезичност, трябва да отбележим, че за разлика от много други Google услуги към момента на писането на статията менютата и командите не са достъпни на български.

Фиг. 3. Добавяне на сътрудници, напълно интегрирано с контактите в GMail

Вмъкване на елементи

можете да правите на всяко място в текстовите си
документи, без значение дали става въпрос за разделители за нов ред и страница, изображения, коментари,
таблици, хипервръзки, референции или специален символ.
За съжаление Google Docs & Spreadsheets не поддържа
изображения и таблици на няколко слоя, групиране и разгрупиране на елементи.
Интересно хрумване е възможността коментарите
да се оставят в различни цветове. Така се разграничава
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Фиг. 4. Форматирането се извършва както и при
повечето текстови редактори
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кой редактиращ какъв коментар е оставил, а можете
да се договорите с вашите сътрудници и за специфична
символика, например: коментар в червено е изключително важен, в жълто означава „обърни внимание на това“, а
в зелено – „това е станало чудесно, не го променяй“.
Що се отнася до

Редактиране на електронни таблици

Фиг. 5. Правописна проверка с конкретни предложения за корекция

Фиг. 6. Списък от команди за прилагане на формула

то силно наподобява работата с Microsoft Excel, така
че тези от вас, които имат опит с този продукт, няма
да се затруднят и с електронните таблици на Google.
При тях обаче възможността за вмъкване на елементи
липсва, дори да става въпрос за прост линк или коментар. Като алтернатива на коментарите е добавен чат
между потребителите, който, странно защо, отсъства
в частта за работа с текстови документи.
Както при документите, така и при таблиците можете да използвате стандартните команди Cut, Copy и
Paste. Тук също има проблеми и те са свързани с факта,
че това, което се пази в локалната ви памет, няма нищо общо с това, което е в паметта на отдалечената
система. По този начин, ако сте отворили страница с
текст в браузъра си и желаете да копирате част от
съдържанието Ӝ в Google Docs & Spreadsheets, вместо
Copy-Paste, ще трябва да копирате текста в Notepad, да
запишете локален текстов файл, след което да го заредите в Google Docs & Spreadsheets. Аналогична е и неприятната ситуация при електронните таблици.
Както при документите, така и при таблиците имате възможност да определите шрифт, цвят и отчасти
стил на текста за всяка клетка, както и да очертаете
нейните граници по ваш вкус и предпочитания. Втората половинка на Google Docs & Spreadsheets разполага и
с две уникални опции за таблиците – сортиране и формули.

Сортиране

може да се извърши по всяка от колоните както в
нарастващ, така и в намаляващ ред. Често се случва
заглавните редове да не участват в сортирането и от
Google са предвидили, че размерът на т.нар. „шапка“ може да е до 5 реда.
Изключително добро впечатление прави опцията за
изчисляване на клетки по

Формули

Фиг. 7. Предупредително съобщение при възникване
на колизия

като командите за пресмятане са общо 225, разпределени в няколко категории – математически, логически, финансови, статистически, управление на дата и
час, търсене и др. (фиг. 6). Най-често използваните (сума, минимум, максимум, средно аритметично) са достъпни с едно щракване на мишката. След като формулата
се изчисли за една клетка, тя може да бъде приложена
и за множество такива отново по идентичен начин с
Microsoft Excel.
Без значение дали пишем текстов документ или таблица, редно е да отделим внимание и на вашата

Сигурност

Фиг. 8. Сравнение между две версии на даден документ
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особено когато става въпрос за информация в уеб.
От Google гарантират, че вашите документи няма да
станат достояние на трети лица, освен ако вие самите
не пожелаете това. Лично аз смятам, че можеха да се
погрижат още малко за това чрез https връзка например,
тъй като при обмен на некодирани данни винаги съществува опасност да бъдете „подслушвани“ от трети лица.
Февруари 2007
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От компанията явно са наблегнали на другия
вид сигурност, а именно да не изгубите данни при
едновременно редактиране на една и съща част на
документа от няколко души. В случай, че се получи
подобна колизия, получавате предупредително съобщение и имате възможност да копирате данните, които са променени (фиг. 7).
Промените, които правите, се записват през
няколко секунди, така че няма нужда да се притеснявате за проблеми като прекъсване на захранването. Нещо повече, можете да видите всяка една
промяна от самото създаване на документа до текущия му вид. Съществува и опция за

Сравняване на две версии

чрез която можете да проследите разликите
между две посочени състояния на документа, като
промените на всеки от редактиращите са обозначени в различен цвят (фиг. 8).
Когато завършите работата по даден документ, имате редица възможности за неговото

Съхраняване и публикуване

Освен в почти всички входни формати, можете
да запишете даден документ и в PDF, да го публикувате като уеб страница или директно като
пост в блога си (достъпно само за блогове, поддържащи RSS Feed). Също така по всяко време
можете да отпечатате редактирания документ
на хартия, както и да го изпратите по електронната поща.
Трудно е да се даде
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Цялостна оценка

на Google Docs & Spreadsheets. Още с появата
на услугата се появиха гръмки заглавия за „офиспакета на Google“, който ще „убие Word и Excel“.
Аз не бих се наел да дам подобна прогноза поради
много причини, но най-важната от тях е, че целта
на хората от Маунтин Вю не е била да се съревновават с тези от Редмънт, въпреки че функционалността на Google Docs & Spreadsheets в някои отношения се доближава до тази на Microsoft Office.
Все пак изключително много ми липсват изчертаването на графики, функцията за копиране
на стилове, възможностите за връзка с бази от
данни и генериране на съдържание. Дразнещо личи
и закърпването на двата продукта в един – като
започнем от дългото име и стигнем до причините чатът, коментарите, сортирането и др. да
са налични само за едната половина. Друг основен
недостатък е и фактът, че се изисква постоянна
свързаност с Интернет, когато трябва да се синхронизират промените при работа на няколко потребители върху даден документ.
Но всички тези недостатъци бледнеят пред
възможността напълно безплатно да редактирате документи с вашите колеги от всяка точка на
света и от всеки компютър, свързан с Интернет.
Ето защо, ако работите сами на единствен компютър и трябва да подготвяте тонове документи
и таблици, Google Docs & Spreadsheets едва ли ще
преобърне живота ви. Но ако става въпрос за няколко души, работещи над едно и също нещо и разделени от голямо разстояние, непременно изпробвайте услугата на адрес http://docs.google.com.
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Easy Trace
ПАКЕТ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ НА РАСТЕРНИ ВЪВ ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Easy Trace e пакет програми за интерактивна
векторизиране на цветни и черно-бели растерни изображения. Предназначен е за прехвърляне
на графична информация от хартиен носител в
компютъра и е ориентиран основно към обработка на картографски материали. Работи с реални
носители – ксерокопия, силно износени оригинали,
некачествен цветен печат и др. Явява се мощно
средство за въвеждане на данни в системите, използващи векторно представяне на графическа
информация.
Преносът на картографската информация от
хартия в географски информационни системи
(ГИС) е с голяма технологическа сложност. Обемът на работа е голям, а в много случаи дори
много голям. Сроковете са ограничени. Не трябва да се забравя и факта, че това е еднократен,
преходен етап при създаване на ГИС. Всичко това
налага редица изисквания към програмите за векторизиране:
 Да поддържат целия цикъл на подготовка на
данните.
 Да имат възможност за обработка на реални носители, включително нискокачествени и
силно износени материали.
 Да имат възможност за разпределяне на работата на етапи, както и за последваща интеграция на данните в едно цяло.
 Да не изискват висока квалификация на операторите.
 Разходите за внедряване на свързаните с използването им технологии да са минимални.
Easy Trace отговаря на тези изисквания. Пакетът вече десет години се усъвършенства непре-

Специални инструменти – трасировчици позволяват векторизацията на планове на градове (М 1:2000) и промишлени
предприятия (М 1:500) да се извършва изключително лесно
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къснато, като се вземат под внимание забележките и препоръките на потребителите. В основата
на използваната в Easy Trace технология е залегнало мозаечно растерно-векторно поле с практически неограничени размери. Обемът на отделните растерни изображения може да превиши 2
Гбайта; те самите могат да са с произволна дълбочина на цвета; многослойната растерна мозайка може да се състои от произволни комбинации
от растерни изображения с различна цветност и
мащаб. Количеството на векторните слоеве е неограничено, като всеки слой може да съдържа милиони обекти, така че потребителят може да събере на едно работно място векторно покритие
на цял град, съдържащо стотици хиляди обекти и
свързаните с тях данни.
Easy Trace предлага удобен инструментариум
за решаване на редица задачи. Дигитализира растерни изображения, като при пълноцветните и
индексни изображения е възможно и разделяне на
цветови слоеве. В пакета са вградени средства
за цветоразделяне и цветозамяна. Функциите за
работа с цветоразделните растерни материали
предвиждат възможност както за съвместна визуализация, така и за бързо превключване между
растерната подложка и векторната графика в
рамките на проекта. Сканирането може да се извърши непосредствено от пакета програми. Възможно е използването на всякакви скенери – за
малки и за големи формати. Продуктът предлага
функционалността, необходима на всеки етап от
цикъла на подготовка на растерните материали
за векторизиране – завъртане, привързване, филтриране на шума, изравняване и др. При желание

Дигитализиран фрагмент от топографска карта
(М 1:200000)

Февруари 2007

CAD/CAM СИСТЕМИ

Примерен растер за дигитализиране

Малък фрагмент от проект за дигитализиране –
г. Каргана (М 1:2000)

потребителят може да извършва трансформация на растерните изображения с използване на
геометрично проектирани, относителни и квадратични преобразувания. Вградените средства
за трансформация позволяват да се намаляват
нелинейните деформации, които се получават в
процеса на сканиране или присъстват в изходния
материал. Автоматичното проследяване на отделните обекти с пълен интерактивен контрол
над процеса на векторизиране е голямо удобство. В съчетание с мощния редактор за векторни
примитиви това дава възможност на потребителя да обработва растерни изображения с всякакво качество и най-висока степен на сложност. В
Еasy Trace могат да се дигитализират линии от
всякакъв тип – прости, пунктирани, точкови, ортогонални, специални. Поставянето на контурите на защрихованите области е автоматично. 3D
полилиниите се дигитализират полуавтоматично. Продуктът допуска създаването на сложна
йерархична структура на слоевете. Векторните
обекти се разпределят по слоевете в зависимост
от логическата им принадлежност.
При генериране на векторно-топологичните
структури на графичните данни са отчетени
нуждите на ГИС. Лесно се копират съвпадащите
векторни участъци от слой на слой. Полигоните
се затварят автоматично. Удобство е възможността за верификация на топологията, т.е.
за проверка на пресечните точки, висящите и
псевдо възлите, незатворените полигони и други. Осъществена е функционалност за контрол
на коректността на входната информация. Специфичните типове линии и библиотеки с условни
знаци облекчават този процес. Z-координатата
на полилиниите се присвоява полуавтоматично.
Информацията за точковите и линейните обекти на слоя се записва в база от данни във формат
DBF. Връзките между тях и векторните обекти
на Easy Trace се извършва с помощта на потребителски идентификатори. Запълването на базата
от данни може да се извърши във всеки момент на
векторизирането. Самото прехвърляне на Z-координатите в нея се извършва автоматично.

На потребителя е предоставена възможността за контрол на пълнотата на векторната и
атрибутивната информация по време на целия
процес на векторизиране. Информацията от Easy
Trace може да се експортира към най-разпространените ГИС, а от тях – да се импортира векторна графика.
Друго преимущество на продукта е функционалността за разпределение на работата на няколко работни места в съответствие с обема на
работата. Предвидена е възможност за последващо интерактивно обединение на сегментите.
В Easy Trace е вградена система за обучение,
което значително съкращава срока за въвеждане
на пакета в експлоатация.
Технологическата последователност на прехвърлянето на картографската информация от
хартия в ГИС като правило преминава през няколко етапа, за всеки от които Easy Trace предлага
съответната функционалност.
Сканиране и въвеждане на растерната информация:
 Сканиране непосредствено от векторизатора.
 Поддържане на произволна съвкупност от растерни изображения с различна дълбочина на
цветността и различен мащаб.
 Поддържане на растерните формати: PCX,
BMP, RLE, TIFF, JPEG, CALS, CIT, DIB.
 Многослойни „прозрачни“ растерни пакети.
 Възможност за изготвяне на оперативен отчет на базата на няколко растерни изображения с различни мащаби.
Обработка (подготовка) на растерните
изображения:
 Геометрична корекция и филтриране.
 Привързване на растерните изображения.
 Обединение на растерните фрагменти.
 Цветоотделяне и създаване на пакет тематически растерни слоеве за цветните растерни
изображения.
 Редактиране.
 Предпечатна подготовка (постеризация).
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CAD/CAM СИСТЕМИ
Векторизиране:
Различни режими на векторизиране: автоматичен, полуавтоматичен (самообучаващ), ръчен, ортогонален, линеен, определяне границите на заливане, възстановяване на границите
на защрихованите области.
 Възможност за въвеждане на атрибутивна информация по време на векторизирането.
 Контрол по много критерии и редактиране на
векторните примитиви.


С Easy Trace могат да се обработват най-различни материали

С помощта на Easy Trace може да се създаде топооснова
за ГИС на предприятия или градове. Средствата за обединение на фрагменти от проекта с паралелна проверка на
топологията дават възможност за изпълнение на тази
работа едновременно на няколко работни места, снабдени
с векторизатора Easy Trace

Easy Trace дава възможност бързо да се нанасят нови данни
във вече съществуваща ГИС. При това мащаба на топоосновата и добавяните данни могат да са различни
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Практически неограничен брой векторни слоеве и обекти на векторен слой.
 Полуавтоматично поставяне на височина (Zкоордината).
 Поддържане на верижно-ъглова структура.
 Интерактивно или автоматично образуване
на върхове и възли по таблицата на отношенията.
 Привързване на „най-близка точка/връхна точка“, копиране на участък на трасета, автоматическо затваряне.
 Автоматичен изходен контрол на информацията по пазения в проекта набор тестове.
Редактиране, „съшиване“ и проверка на векторните данни:
 Различни видове редактиране – интерактивно
обектно-ориентирано, групово, топологично.
 Обектно-ориентиран контрол и редактиране
на векторните примитиви.
 Импорт на векторните фрагменти.
 Генерация и запълване на база от данни в DBF
формат поотделно за линии и за точки за всеки слой.
 Автоматично обединяване на векторните
фрагменти в единно покритие.
 Финален контрол и експортиране на данните в
ГИС.
 Определяне и отбелязване на грешките.
Експорт на материалите в ГИС:
 Експорт на векторните данни и файловете за
регистрация на растерните изображения.
 Съвместимост с ГИС: ArcINFO, ArcView,
AutoCAD, Credo, MapInfo, MicroStation, WinGIS и
др.
 Векторни данни в форматите: SHP, DXF, MIF,
GEN, DGN, CSV, ASC, TOP.
 Файлове за регистрация на растерните изображения във формати TFW, CPT, TAB.
 Преобразуване на координатите на основа на
контролни точки при експортиране и импортиране на данни.
Потребителите сами могат да се уверят в
описаната функционалност, като се запознаят с
тестовата версия на програмата. Тя представлява действащо копие, в което са запазени всички функции. Ограничени са единствено размерите
на растерните изображения (до 2000x2000 пиксела), броят на слоевете (до 16) и векторните обекти в слой (до 60).
Easy Trace с право може да се нарече система
за подготовка на картографски данни, въпреки
че пакетът е универсален и се използва дори в
области като кристалографията и гравюрата.
Сред силните му страни са добрите интерфейси
на редактора на векторните данни и на полуавтоматичния трасировчик.
С Easy Trace успешно могат да се подготвят
данни за всякакви ГИС. Очаква се в най-скоро време той да бъде адаптиран за решаване и на посложни задачи като дешифриране на аерофотоснимки.
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месечно приложение за игри
Civilization IV: Warlords

King’s Quest III: To Heir Is Human

След като през 2005 г. Civilization IV обра доста награди за
най-добра походова стратегия, най-добра онлайн игра и найдобра игра въобще, от Firaxis Games още миналата година
пуснаха официално допълнение към играта. Петър Събев ще
ви разкаже за Великата китайска стена, великите генерали
и останалите велики новости в Civilization IV: Warlords.

Старият добър King’s Quest III възкръсва от пепелта. Модерен интерфейс, цветна графика и познатата ни история,
сътворена от Робърта Уилямс. Какво повече може да искаме
от една добра приключенска игра? Вижте в теста на Иван
Димитров.

Firaxis Games / 2K Games

Sherlock Holmes: The Awakened

Infamous Adventures

Sam & Max Episode 2:
Situation Comedy

Frogwares / Focus Home Interactive

Telltale Games

Великият детектив Шерлок Холмс е отново на хоризонта.
В какво обаче се е забъркал този път? Прочетете в теста
на Иван Димитров.

Героите са отново на екрана на вашия компютър. Става дума за обещания от Telltale Games втори епизод на новата
поредица, нашумели в миналото, анимационни „кримки“ Sam и
Max. Какво ще предложи този път играта? Дали ще се заливате от смях? И какъв е този плъх с черните очила?! За да
разберете нещо повече, прочетете статията на Мартин
Димитров за Sam & Max Episode 2: Situation Comedy.

Star Trek: Legacy

Mad Doc Software / Bethesda Softworks
По случай 40-ата годишнина от появата на Star Trek,
Bethesda се опита да ни зарадва с новия си космически симулатор Star Trek: Legacy. За съжаление това се очертава
и една от най-слабите игри по популярния научнофантастичен сериал. Присъединете се към Боян Иванов, който ще
ви разкаже повече за играта, която „...би накарала Gene
Roddenberry“ да се обърне в гроба си.

Mars to Earth

Espaco Informatica / Incagold
Какво прави един марсианец на Земята? Завладява планетата? Не. Отвлича хора? И това не. Установява мирен контакт с цел обмен на технологии и търговия на вода срещу
пясък? Съвсем не! Марсианецът краде злато! Ама как стана
така, ще разберете от статията на Добрин Йорданов.

Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas
Ubisoft Montreal / Ubisoft

Класическият тактически шутър по Том Кланси – Rainbow
Six, се завръща на компютърния екран. Феновете на поредицата ще се зарадват на реалистичен екшън, примесен с
тактически елементи и отлична графика. Боян Иванов ще
ви разкаже повече за играта.

D.I.R.T. – Origin of Species
Nu Generation Games / Tri Synergy

Ако сте имали необяснимото желание да поемете ролята на
донякъде съблазнителна готик мацка със забавна раничка –
меченце и прашки, подаващи се от дънките, която изтребва гигантски хлебарки със свръхестествени способности
и умения, D.I.R.T. – Origin of Species, може да звучи като подходяща игра за вас. Дали наистина е така, ще ви отговори
Владимир Милчевски в ревюто си.

Rayman: Raving Rabbids
Ubisoft

Зайците са зли, беснеещи и откачени същества, които се
канят да завладеят света на Rayman. Как нашият герой ще
го спаси? С чистене на кариеси, доене на крави и затваряне на врати на тоалетни, разбира се. След минаването на
десетки миниигри Веселин Жилов установява, че играта е
насилено смешна, а също и прекалено повърхностна и несериозна, за да остави какъвто и да е спомен у него.

Crysis

Crytek Studios
Предварителен поглед на Мартин Димитров.
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Петър Събев

FIRAXIS GAMES / 2K GAMES
Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
1,2 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство: 1,7 Гбайта

„Как да кажеш, че цивилизацията не напредва?
Във всяка война те убиват по нов начин!“
Ако никога не сте чували за
Civilization, веднага си намерете
старите броеве на списанието и
поправете пропуска. Повечето геймъри са закърмени с тази игра
и има защо! Цяло предизвикателство си е да развиеш цивилизация, започвайки с туземец скаут
и преминавайки през изпитанията
на времето, да завладееш света
с високи технологии, дипломация,
културни постижения или разрушителни битки.
Civilization IV: Warlords е допълнение (expansion), което означава, че
за да я играете, е нужно да имате
и оригиналната игра. А ако имате

Уил Роджърс, американски комик
оригиналната Civilization IV, съм сигурен, че сте завладели света поне стотина пъти. Затова направо
ще ви разкажа за новостите, а те
никак не са малко. Ще започнем с
новите

ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЛИДЕРИ

В Civilization IV: Warlords са на разположение шест нови цивилизации –
Картаген (с лидер Ханибал), Корея (Ванг Кон), Отоманска империя
(Мехмед II), Викинги (Рагнар Лодброк), Келти (Бренус) и Зулу (Шака).
Четири от старите цивилизации
също имат нови лидери – Англия
(Чърчил), Египет (Рамзес II), Русия
(Сталин) и Рим (Август). Това прави

са друга новост в допълнението, целяща да направи всяка
цивилизация още по-отличаваща се от останалите. Уникалните сгради заменят обикновените и по този начин руснаците
имат институт вместо лаборатория, а персийците – аптека
вместо бакалия. Обелискът се е превърнал в уникална сграда
за египтяните, а останалите цивилизации строят монумент
вместо него. Последната новост при сградите е конюшнята,
достъпна за всички цивилизации. Новите

ЕДИНИЦИ

са само три. За сметка на това съществува нов вид велика личност – генерал. За разлика от останалите подобни
единици, появата на великите генерали е свързана с опита на
военните ви единици. Веднъж сдобили се с въпросния пълководец, може да го включите в стартирането на Златен век,
да се засели в даден град като военен съветник (повишава
опита на единиците, създадени в този град) или да го присъедините като военачалник към съществуваща военна единица.
В допълнение, любителите на плаванията ще се насладят на
античната триера, позната ни от „Илиада“, а за тези, които
предпочитат да са здраво стъпили на земята, се предлага
обсадната машина трибучет.
Като оставим настрана някои нови ресурси и трите чудеса (Великата китайска стена, Храма на Артемида и Шанкорския университет), другата характерна особеност в играта
е възможността да присъедините завладените цивилизации
към вашата като

ВАСАЛИ

Васалите плащат данъци (пари, ресурси, технологии) на
покровителя си в замяна на защита от чужди набези. Половината от територията и населението на васала се считат
за част от цивилизацията покровител, а ако покровителят
влезе във война с друга цивилизация, васалът също е принуден да го направи. В мирно време подобно взаимоотношение
се предоговаря на всеки 10 хода от двете страни, а по време
на война се счита за капитулация и единственият начин да се
възвърне независимостта на победения е площта на васала
да надвиши половината от площта на покровителя.

КАТО ЦЯЛО

Civilization IV: Warlords предлага интересни новости, въпреки че повечето от тях са насочени към военните действия, с
което тактиката „со кротце, со благо“ остава на заден план.
Музиката в играта е много добра, като са включени и мелодии от третата част на играта. Съществени промени в графиката няма, но за сметка на това с допълнението играта
работи дори по-гладко и с по-малко насичания. Първоначалният проблем със забиването на компютъра при игра с Мехмед II
бе окончателно оправен през ноември, така че съм убеден, че
ще прекарате много приятни часове с Civilization IV: Warlords.

Тест

УНИКАЛНИТЕ СГРАДИ
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общо 24 цивилизации и 36 лидери! Както знаете, всеки от предводителите разполага с определени качества, а в допълнението характеристиките на някои лидери са променени с три нови
такива (чаровник, защитник и империалист).
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FROGWARES / FOCUS HOME INTERACTIVE
Сигурен съм, че всеки от вас е чувал за великия детектив Шерлок Холмс и неговия асистент доктор Уотсън. Това
е един от най-популярните литературни герои в света, измислен в края на XIX век от сър Артър Конан Дойл. На него
са посветени няколко романа и куп разкази и новели. Историите за детектива се преиздават и до днес на различни езици. Част от тях са филмирани, докато други са послужили за
основа на някои филмови интерпретации. Шерлок Холмс е не
само първообраз на цяла плеяда герои детективи, познати
от книгите и киното, но също така негова е и култовата
реплика „Елементарно, Уотсън“. Наред с филмите, през изминалите години излязоха няколко компютърни игри, посветени
на историите за прозорливия детектив от Бейкър Стрийт,
последната от които беше The Case of the Silver Earring. Времето се изниза неусетно. И сега, почти две години по-късно,
се появява Sherlock Holmes: The Awakened. Хронологично погледнато, това е третото заглавие от поредицата, носеща
марката на Frogwares.

Историята

6 септември 1894 година. Навън е типичен лондонски
ден – мъгла сутринта, мъгла следобеда и мъгла вечерта.
Доктор Уотсън тъкмо се прибира на Бейкър Стрийт след поредната си медицинска
визитация. Цял ден е посещавал пациенти, а списъкът му е все така дълъг. Сяда
на масата да сложи нещо в устата си,
докато Шерлок Холмс стои
пред прозореца и се взира в
пешеходците, минаващи по
улицата. Изглежда отегчен
от поглъщащата го сивота
на обикновеното ежедневие.
Няма нищо динамично и интересно, което да разпали искра у него и
да го предизвика да напрегне сивото си
вещество. А това не убягва от погледа на неговия асистент.
Доктор Уотсън се опитва да го
убеди, че привидното спокойствие в
Лондон е само временно и съвсем скоро ще изникне нов заплетен случай,
изискващ намесата на великия детектив Шерлок Холмс. После му казва, че
ще излезе, за да посети капитан Ста-

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium III на 1,3 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство:
3 Гбайта
нуик. Прислужникът на мореплавателя нещо не се чувствал
много добре и затова помолил доктора да го прегледа. Накрая
подхвърля на приятеля си идеята да посети книжарницата на
Бърнс. В нея били докарали нови книги и несъмнено сред тях
можело да се намери някоя, която би представлявала интерес за него. Останал сам в стаята,
на Шерлок Холмс не му остава друго освен да се
вслуша в съвета на асистента си.

Играта

Както сигурно вече се досещате, всичко
започва от Бейкър Стрийт. Доктор Уотсън е
излязъл на визитация, а на вас ви предстои да се разходите до книжарницата и да видите какво интересно може
да откриете там. Гледната точка е от първо лице (за разлика от предходните заглавия), поради
което, като излезете отвън, вече може спокойно
да се движите из града, но не свободно по всички улици. На места, като стигнете кръстопът
или някаква част от дадена улица, играта ви
предупреждава, че няма какво да правите нататък, и не ви пуска да продължите. По-късно,
когато напреднете в сюжета на приключението, ще получите достъп до места, които на
по-ранен етап са били недостъпни.
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Иван Димитров
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Системата с картата на Лондон
се е запазила. Посредством нея може
бързо да преминавате от едно място до друго. Преди това обаче първо
трябва да сте ходили веднъж до определената локация и тя да се е появила
на картата (иначе я няма и не може
да я посещавате). Съществуват и
някои места, където може да откриете предмети (включително улики) или
да разговаряте с определени персонажи, до които нямате пряк достъп от
картата. Те обикновено се намират в
близост до някоя от основните локации и се налага да се поразходите до
тях пеша.
Промяната в перспективата на
виждане е въвела някои по-интерактивни моменти относно откриването
на улики. Докато при перспективата
от трето лице имаше строго фиксиран
игрови екран, в който движите героя
си и може да въздействате с ограничен кръг обекти, то в The Awakened
сте свободни да обикаляте и изследвате отделните локации (дори из самия град). Улики се срещат на различни
места. Например като минете покрай
една дървена барачка, няма да забележите нищо странно, но когато се доближите до вратата, може да видите
как за дъските се е закачило парченце
плат (явно скъсало се от нечия дреха). По същия начин не бихте открили
стъпките в градината, намиращи се
зад храстите.
Първоначално бях настроен доста
скептично към тази основна промяна
в геймплея на поредицата за Шерлок
Холмс, но впоследствие свикнах бързо
и открих предимствата є пред перспективата от трето лице. За съжаление обаче се забелязва един съществен недостатък – машината на
играта индикира активните зони едва
когато сте се доближили до тях и често се случва поради тази причина да
пропуснете някоя, а после дълго да си
блъскате главата „какво да правите“.
Освен това персонажите, с които може да водите разговор, не се марки-

рат с индикатор (например „уста“ или
нещо подобно, както е при останалите действия – „ръка“, „око“ или „зъбни
колелца“).
Инвентарът ви е разделен на четири области – документи, проведени
разговори, забележки относно улики и
предмети. Понеже геймплеят е базиран върху разплитането на криминална
загадка, ще ви се наложи да почетете
доста и от време на време да си припомняте стара информация. От друга
страна, предметите символично се делят на две категории – приложими и улики. Първите се употребяват на определени места с цел извършване на дадено
действие. Вторите се тестват на бюрото на Шерлок Холмс за различни реакции или се гледат с микроскоп (пос-

редством тях се правят изводи относно престъплението). Когато събирате
улики, чрез лупата може да увеличавате изгледа, а посредством метъра –
да измервате например размера на
обувки и други.
Характерна черта на The Awakened
е наличието на хорър елементи, което
не е типично за историите на Шерлок Холмс. Както споменах в началото на играта, първата ви задача се
състои в това да вземете две книги
от книжарницата. Изглежда малко инфантилно, но всяко едно напрегнато
приключение е започвало в една привидно спокойна среда. След като сте
се снабдили с нещо за четене, по обратния път срещате доктор Уотсън,

който ви вика да го последвате в дома
на капитан Стануик. Помощникът му
е изчезнал безследно и макар редовият полицай да смята, че е избягал –
великият детектив е по-склонен да
вярва, че е бил отвлечен. Освен това
открива странни символи, чертани на
пода в дървената барачка, населявана
от изчезналия, а близо до каменната
стена – отпечатъци от обувки. Кой и
защо го е отвлякъл? Отговорите водят Шерлок Холмс и неговия асистент
по следите на тайна секта, почитаща зловещото божество Ктхулху (елемент, вкаран направо от историите на
гения на ужаса – Хауард Лъвкрафт).

Графика, звук и музика

Графиката е напълно триизмерна и
предлага голяма свобода за изследване на заобикалящия свят. За съжаление качеството є не е на достатъчно
високо ниво. Текстурите са бедни, а
персонажите изглеждат вдървено. Положителна черта е успешно пресъздадената автентична архитектура от
епохата на викторианска Англия. Няма предварително рендирани филмчета, а вътрешни анимации, генерирани
посредством графичната машина на
играта, които не изглеждат впечатляващо.
Музикалното оформление е доста
потискащо. Спокойно може да го изключите и да си пуснете някоя mp3-ойка. Дигитализираната реч е сполучлива
както от гледна точка на гласове, така и на акцент. Останалите звуци са
под всякаква критика. Особено дразнещо е отварянето на врати. Освен това, когато влезете в менюто, се появява едно неестествено пращене.

Заключение

Най-силните черти на Sherlock
Holmes: The Awakened са свободата
при изследване на заобикалящия свят,
заплетените загадки и търсенето на
улики. И макар да има какво още да се
иска от графиката, музикалното оформление и звуковите ефекти – заглавието си заслужава да бъде изиграно.
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор: Intel Pentium 4 на 2,66 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство:
5 Гбайта

MAD DOC SOFTWARE / BETHESDA SOFTWORKS

Безспорно поредицата Star Trek е сред най-успешните и
култови телевизионни сериали в историята. Популярността
на сериала е пренасяла Star Trek на компютърния екран неведнъж. Ето че 40 години след
излъчването на първия епизод на оригиналния сериал Bethesda дава нова
възможност на феновете да седнат в капитанския стол.
Star Trek: Legacy е космически симулатор, в който играчите ще имат възможността да
командват до четири кораба в
поредица от мисии, която ще
ги преведе през всички ери и
поредици на Star Trek. За радост на феновете гласовете на
петимата капитани са озвучени
от самите тях. Естествено, само
Bethesda могат да провалят такава
игра, за което компанията определено се
е постарала сериозно.
Трябва да призная, че като концепция
сюжетът на играта е добър. Той успява да впише петимата капитани –
Арчър, Кърк, Пикард, Сиско и Джейнуей, в една история, като основният злодей, разбира се, са
Боргите. Известна жена, учен
от Вулкан, разбира за Боргите
по времето на капитан Арчър
и открива начин как да стане
тяхна кралица. Това є отнема
много години и по пътя си среща всеки един от капитаните,
които се опитват да разконспирират нейните цели. Въпреки че
тази история звучи леко клиширана за
Star Trek, тя е предадена добре и ще се хареса на феновете.

Това, което няма да се хареса на никой обаче, е управлението на играта, с което ще трябва да се борите часове
наред само за да свикнете с базовите команди
на кораба си. Като допълним към това факта, че въвеждащата част от играта
е много кратка, а обясненията в нея
не са особено ясни, нещата стават наистина трагични. Основният геймплей на е точно управление на космически кораб
в триизмерното космическо
пространство. Играта ползва камера от трето лице,
която е фиксирана за кораба.
Тази комбинация е добра за
плавни движения, но за резки
маневри и проследяване на цели
и бързо движещи се кораби е ужасна. Често ще се дезориентирате
тотално по време на битка и всякакъв
опит да проследите действието ще е напълно безуспешен. Като добавим и това, че
корабите завиват бавно, а управлението им е тромаво, ще получим една
игра, която определено се изтърпява трудно.
Ако успеете да се справите
или пренебрегнете проблемите с управлението и ориентацията, ще се изправите пред
втория основен проблем на
Star Trek: Legacy – дизайна на
мисиите. Въпреки че определено има някои много добри мисии, останалата част от кампаниите в играта е изключително
лошо направена и сгрешена още на
концептуално ниво. Добър пример за
това е третата мисия в играта, която,
общо взето, ме отказа от Star Trek: Legacy.

Тест

ти. Когато два кораба се ударят или вашият кораб удари астероид, космическа
станция и дори планета (чийто мащаб е 100 пъти по-малък от този
на корабите), сблъсъкът ще доведе само до смяна на посоката на кораба ви. Такъв компромис относно колизиите може
би е бил валиден преди 5 години, но игра от края на 2006 г.
не може да си позволи такива
грешки.
Най-много компромиси са
направени от гледна точка на
геймплей. Star Trek: Legacy е една изключително повърхностна игра, която не предлага почти никакъв
детайл и реализъм. Фактът, че играта
излезе едновременно на PC и конзола,
предполагам, е една от основните
причини за опростяването на геймплея до елементарно избиране
на цел и пуцане по нея. Докато
игри като Starfleet Command и
Bridge Commander предлагаха
много тактически и стратегически елементи, Star Trek:
Legacy се свежда до закарване на кораба до определена
точка и простоват бой с кораби. Дори прицелването в играта е автоматично.
Направен е бегъл опит да се добави тактически елемент в играта с
това, че „флотилията“ ви се състои от
четири кораба, които може както да управлявате поотделно, така и да издавате заповеди на другите три кораба.
Въпросните заповеди са доста
простовати като „следвай ме“ и
„стреляй по онзи“. Естествено,
през 99 % от времето няма да
се интересувате какво правят останалите 3 кораба.
Играта предлага възможност да закупувате с престиж нови кораби за флотилията си. Тази екстра обаче
допълнително разбива атмосферата на играта особено в началото. Като цяло Star Trek винаги
е бил за един самотен кораб срещу неизвестната вселена, а не ескадрон от кораби. Освен това още от първите 1–2 мисии ще
имате достатъчно престиж, за да си купите най-мощните
кораби, което не само не се вписва в сюжета на играта, но
е и доста безинтересно.
Дори най-силният коз на Star Trek: Legacy – гласовете
на петимата капитани, е леко разочароващ поради изключително дългите и скучни брифинги и in-game кинематики.
Както казах в началото на статията, само Bethesda може да съсипе такава игра с перфектен франчайз на 40-ата
годишнина от създаването на Star Trek. Играта изглежда,
сякаш е сглобена и изработена набързо и без много усилия.
Това най-вероятно е и пълната истина. За да бъдат нещата напълно ужасни, Star Trek: Legacy излезе с колосален брой
бъгове, включително такива, които заключваха играта. Разпространителите бяха принудени да издадат пач за играта
броени часове след излизането є на пазара.
Едно от основните неща, които Star Trek: Legacy показва, е, че дизайнерите още не могат да разберат, че ключ за
успеха на телевизионните сериали Star Trek, а и като цяло,
не са корабите, битките и специалните ефекти, а историята, персонажите и героите.
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В нея играчът трябва да опази конвой от
медицински фрегати, които трябва да
излекуват пет планети на картата.
Проблемът е, че не пазите един
конвой, а пет отделни кораба,
които се насочват към пет
различни планети. Естествено, идеята е да разделите четирите си кораба и всеки един
от тях да пази различна медицинска фрегата. Това обаче
означава, че постоянно трябва
да прескачате между тези кораби, което е доста объркващо.
Трябва да добавя и факта, че не
може да запазите играта по време
на мисия. Това означава, че всеки път
когато сгафите, трябва да преигравате
мисията отначало. Това не би било проблем,
ако мисията се изиграваше за 15 минути, но за съжаление повечето мисии в
Star Trek: Legacy са с продължителност от около час.
Освен грешките в дизайна,
мисиите имат още една слабост, а именно неясните цели.
Голяма част от тях са изказани неясно, което принуждава
играчите да се лутат из цялата карта дълго време, докато открият какво трябва да
направят. Трудността в играта
е небалансирана, много от целите
са прекалено лесни, но понякога се
сблъсквате и с ужасно трудни задачи.
Пример за това са както горната мисия с
медицинските кораби, така и подобна мисия,
в която трябва да пазите няколко планети от сблъсък с астероиди. Дори
най-малката грешка в тайминга и
управлението в тези мисии е фатална.
От добрата страна на нещата Star Trek: Legacy предлага няколко добри елемента.
Феновете на сериала ще са
изключително доволни от количеството космически кораби, които ще могат да управляват. От първия Enterprise NS-1
през Enterprise-D и дори Defiant.
Освен класическите флагмански
кораби от сериалите, флотата на
Федерацията предлага и по-рядко срещаните кораби като Excelsior и много други.
Противниците в играта варират от ранните ромулански кораби до класическите клингонски Birds of Pray и
Боргските Кубове и Сфери.
Визуално корабите изглеждат прекрасно, моделите са
семпли и изчистени, вписващи се отлично в атмосферата
на Star Trek. Текстурите са също така семпли, но достатъчно детайлни, че да подчертаят контурите и конструкцията
на корабите. Битките предлагат до голяма степен отлични
специални и светлинни ефекти. Стига да успете да се ориентирате, битките показват зрелищен и динамичен екшън.
За съжаление и тази страна на играта не е без своите слаби страни, а именно експлозиите. Докато малките кораби
гърмят и се разпадат зрелищно, експлозиите на по-големите кораби изглеждат далеч по-неатрактивно. Това се дължи
главно на причината, че за някои експлозии се ползват копия
на кораба, които се появяват по средата на експлозията на
първото копие. Ако се вгледате в такава сцена, ще забележите куп грешки в графиката. Освен това мащабът на тези експлозии е незадоволителен.
Атмосферата от битките се разваля допълнително от
абсурдните сблъсъци между корабите и космическите обек-
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Добрин Йорданов

Минимални изисквания:
Процесор:Pentium III или Athlon на 1,2 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство: 180 Мбайта

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие
„Квиии-квии-кваа-ква-грух“ приквичава главният герой,
припкайки из безкрайната марсианска пустош. Квииии…
туп, препъва се героят в нещо малко с 8 колела и още
толкова антени. „Т’ва нещо – квиииква той – ще да е на
земляните, ква отивам кваа им го върна!“ Героят грабва
всъдехода под мишница, натоварва се на личния си космически кораб и отлита весело към Земята!
… където бива свален от ракета земя-въздух на
Службата за защита от неидентифицирани летящи
обекти. Корабът се пръска на части, а главният герой –
зелено, двукрако, жабоподобно, със сини гащи и изхвръкнали очи, що е то? – се изтърсва по глава и „Марс на Земята“ започва!

ESPACO INFORMATICA / INCAGOLD
Основна цел на мисията: да се съберат петте части на разпадналия се космически кораб.
Второстепенна задача: да се заграби злато! Под
формата на монети, чаши и сандъци.
Основно препятствие: частите на кораба са паднали в изоставен замък, египетска пирамида, лагуна, гробище и заден двор. Героят трябва да се пази от ями
с колове, ровове с вода, лазерни установки, хищни
растения, падащи саркофази и прочие смърт.
Усложняващ мисията фактор: дебеловрати агенти с квадратни челюсти са плъзнали,
за да изловят героя, да го заключат в лаборатория и да му натикат епруветка в за-кви-ква.

Пирамидата

На външен вид ситуацията е същата, но нямате контрол над героя. За
сметка на това може да накланяте пода, а марсианецът се търкаля в избраната посока. Няма начин да спрете в някоя сянка, изчаквайки патрулът да
подмине – „героят топче“ е в постоянно движение, защото, веднъж наклонен,
подът не може да се върне в хоризонтално положение. Геймплеят е аркаден
екшън с пъзел елементи.

Лагуната

Геймплеят тук е класически 2D side scroller. Казано на български, наблюдавате лагуната във вертикален разрез, героят плува напред-назад-нагоренадолу, а екранът се движи самосиндикално надясно. Така, ако героят не е
достатъчно бърз, екранът го подпира отзад и бута към неумолимата участ
(или, както се изрази колегата Жилов, героят има предначертана петилетка и ако не я изпълнява, идат санкции за отклонение от курса на партията).
Целта е ясна – да преведете зеленото с плавниците и буркана на главата
от левия до десния край на лагуната, без то да бъде изядено от хищни растения, ударено от моторна лодка, гръмнато от мина, взривено от торпедо,
мариновано и поднесено във форма на бутчета.

Гробището

Най-интересната част от марсианската одисея. Геймплеят е 2D platformer.
Отново наблюдавате терена във вертикален разрез и целта е да преминете
от левия до десния край. Екранът се придвижва наляво-надясно заедно с управлявания от вас марсианец. Този път той не е безпомощен – може да скача
по няколко метра и да рита агентите. Задачата му обаче е усложнена от
загадки, които трябва да се решат в определен порядък – скачате до втория етаж на къщата, наритвате пазача, вземате скафандъра, връщате се в
изходна позиция, където се намира шахта към канализацията, гмуркате се в
нея, намирате бомба, излизате от водата, прескачате два гроба, сритвате
двама пазачи, гръмвате стена, ритвате пак втория пазач да не се освести,
вземате ключ и тръгвате да търсите вратата...

Задният двор

Последната част от кораба е паднала до марсианеца и не се пази от никого. Влизайки в нея, ще откриете бонуси под формата на wallpapers, албумчета
за оцветяване (просълзих се от умиление)! Тук се намира и игра, кръстоска
между tetris, zuma и bejeweled. От дъното на екрана излизат редове с разноцветни квадрати. Стигнат ли върха му, губите играта. Ако обаче посочите 3
или повече допрени едноцветни квадрати, те гръмват, разчиствайки пространство и давайки точки. Каратистки стойки, бомби, тайни агенти и космически кораб ще ви помагат да взривявате специални квадрати, разчиствайки
всички едноцветни квадрати по екрана. Целта на мини играта е да достигнете определено количество точки, за да отидете на следващото ниво.
На финала, твърде доволен от находката си и лениво списвайки последните редове, е редно да оценя играта с няколко думи. Геймплей, ориентиран към 6-годишните, проблясъци на извратен хумор за 16-годишните, ретро атмосфера за още по-одъртелите, графика като отпреди десет години, музика като от комедия на ужасите – игра, в която
липсват само електроцентрала и бутони, за да бъде достойна за перото на колегата Жилов, който в момента се
гърчи над пустия Rayman 4 и тайно завижда. ☺

Тест

Целта на мини играта е да преведете героя през лабиринт от коридори,
вървейки тихо зад патрулиращи агенти, търсейки ключове, събирайки гориво за реактивна раница и летейки над капани. Перспективата е изометрична. Погледът отгоре е достатъчен, за да набележите план за промъкване из
коридорите, а погледът отстрани позволява да видите веселата страна на
ситуацията – марсианецът се е скрил в тъмен ъгъл и наместо да кротува,
квичи, та се къса; минаващият покрай него агент се оглежда, почесва се с
дулото на пищова по темето и отминава. Геймплеят може да се характеризира като пъзел.
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Изоставеният замък
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Добрин Йорданов

Tom Clancy’s
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Боян Иванов

RAINBOW SIX:
Минимални изисквания:

VEGAS

Процесор:
Intel Pentium 4 на 3 GHz
Памет:
1 Гбайт
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство:
7 Гбайта

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие
Игрите по Том Кланси са нещо като парадокс на компютърния и конзолния пазар. Докато заглавия, базирани
на популярни холивудски филми и известни франчайзи, често се провалят,
игрите на популярния автор на политически трилъри вече наброяват над 20
заглавия. Не само това, но много от
тези игри се радват на голяма популярност и комерсиален успех.
Rainbow Six: Vegas е петото продължение на първата от популярните
поредици на Том Кланси. Предишните
няколко игри от серията не бяха особено успешни и до голяма степен разочароваха феновете на играта. За
щастие Ubisoft този път са положили
сериозни усилия, за да предложат една
наистина отлична игра. Vegas предлага не само прекрасна графика, но и
напълно обновен и подобрен геймплей,
който ще задоволи дори най-взискателните играчи.
Историята на Vegas поставя играча в ролята на Логан Келер – ръководител на тричленен боен екип за борба с
терористи. След не особено успешна
мисия близо до Мексико екипът ви бива
изпратен да се справи с терористична
организация, която е превзела казино в
Лас Вегас. Ироничното е, че сюжетът
на Vegas е една от най-слабите страни
на играта. Това се дължи най-вече на
прекалено клишираната и предсказуема за жанра история, която не предлага нещо ново и невиждано.
Първото нещо, което ще научите в
Rainbow Six: Vegas, е, че куршумите са
смъртоносни. Две-три точни попадения ще свалят героя ви на земята без
проблем. Затова прикритието в играта е много важно. За щастие управлението на играта предлага лесен начин
да се скриете зад
стени, прегради и други обекти. Може да се
стреляте иззад прикритие,
показвайки се само за малко,

UBISOFT MONTREAL / UBISOFT
или пък напълно на сляпо, в който случай играта сменя камерата от първо в
трето лице.
Vegas ползва модерната в момента
система за наранявания, която възстановява здравето на героя, когато той
не е под обстрел. Това позволява на играча да се съсредоточи върху екшъна,
избягвайки фрустрирането от търсене
на аптечки и други лечебни средства.
През по-голяма част от времето
героят ви ще бъде придружаван от
своите двама спътници. Може да им
дава заповеди, като това става доста
лесно и интуитивно. Трябва просто да
посочите позицията, на която искате
да се преместят, и да натиснете един
клавиш, или пък да им посочите съответния обект, който искате да използвате. Това позволява използването на
комплексни тактики като подлагане на
кръстосан огън или едновременно нахлуване в стая от няколко позиции и т.н.
За щастие изкуственият интелект на
спътниците ви е на доста високо ниво,
което помага изключително по време
на игра.
Едно от най-големите подобрения
във Vegas е фактът, че играта е станала значително по-динамична и предизвикателна. Персонажите се движат бързо и могат да правят различни
акробатични движения. Допълнително
играта предлага повече противници
от предшествениците си, които имат
значително по-добър изкуствен интелект. Битките са много по-предизвикателни, а дизайнът на нивата почти
винаги предлага няколко алтернативни
плана на действие.
В графично отношение Rainbow Six:
Vegas определено е една красива игра, която предлага детайлни модели и
текстури, богата околна среда и красиви анимации. Визуалните ефекти в
играта създават отлична атмосфера.
Естествено, това си има своята цена, а именно високите изисквания на
играта. Vegas е една от първите игри,

които изискват минимум 1 Гбайт оперативна памет.
Мрежовата игра в Интернет предлага интересни възможности, като
например детайлно да кустомизирате
героя си, както и да избирате инвента,
оръжия и броня за него. Допълнително
мрежовият ви персонаж трупа опит
след всяка изиграна игра, като така
покачва ранг и отключва нови оръжия
и възможности. Освен това играта
предлага осем различни режима за мрежова игра, всеки от които има своите
интересни страни.
Като цяло Rainbow Six: Vegas е една
от по-свежите и интересни 3D екшън
игри, които съм играл напоследък. Отличава се с много добър геймплей и приятна смесица между екшън и тактически
елементи. Играта определено задвижва
поредицата в правилната посока. Препоръчвам Vegas на всички фенове на екшън игрите, особено на почитателите
на творенията на Том Кланси.
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Иван Димитров
Оценки:

Тест

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium на 200 MHz
Памет:
64 Мбайта
Видеокарта:
2 Мбайта
Дисково пространство: 120 Mбайта
От малък съм фен на куестовете. Навремето рубриката ме зариби с приключенските игри, за които излизаха статии в
нея. Изиграл съм повечето куестове на
Sierra On-Line, както и всички останали
заглавия, издадени от други компании и
заслужаващи внимание. През изминалите
около петнайсет години, наред с най-новите игри, съм търсил и по-стари, които
не съм имал възможност да изиграя. Така попаднах на remake-а на първия King’s
Quest, а по-късно на подновена версия на
втората му част. Понеже първите заглавия от поредицата (подобно на сериите
Space Quest и Leisure Suit Larry) бяха базирани на задаване на текстови команди
(и това винаги ме е измъчвало) – така
и не ги бях изиграл. Но когато група ентусиасти, под името Tierra Entertainment,
ги претвори в традициите на жанра от
средата на 90-те, веднага наваксах пропуснатото. Наскоро в мрежата се появи
още един remake, King’s Quest III: To Heir Is
Human, чиито автори обаче са Infamous
Adventures.
Историята ни пренася далеч от приказното кралство Daventry, управлявано от
познатия ни от предишните части крал
Грахам, в земите на Лелдор. Там властвал
могъщ зъл магьосник, носещ зловещото
име Мананан. Вълшебникът живеел в замъка си, на върха на непристъпно възвишение,
а единственият начин да се стигне дотам
била криволичеща пътека сред дълбока
бездна. Всички жители на Лелдор се страхували от магьосника, защото нищо не можело да убегне от погледа му, а за неподчинението той ги наказвал жестоко.
Мананан не живеел сам в своя замък.
Прислужвало му младо момче, което той
откраднал от неговите родители още
докато било бебе. Момчето се казвало
Глайдън и не било първият прислужник на
вълшебника. Преди него имало и други. Когато пораснели, всеки от тях дръзвал да
се докосне до магията, която Мананан им
забранявал да изучават. Това им коствало
живота и вълшебникът отново поемал по
белия свят, за да намери друго дете, което
да открадне и превърне в слуга. Но Глайдън
бил различен. Във вените му течала кръвта на герой и докато за пореден път, от
няколко години насам, наблюдавал долината в подножието на хълма, в гърдите му
се надигала жаждата за свобода.
Оттук поемате ролята на младия
прислужник на Мананан. Целта е ясна – ако
искате да се освободите от оковите на
злия вълшебник, трябва да изучите тънкостите на магията. А това не е никак

INFAMOUS ADVENTURES
лесно, защото той непрекъснато ви следи какво правите и единствените мигове,
когато не сте под неговия надзор, са, когато той спи или е поел на пътешествие
извън Лелдор.
Първо обаче трябва да намерите къде Мананан е скрил книгата с магиите и
вълшебната си пръчка, защото без тях не
може да направите никаква магия. Останалото е свързано с обикаляне из долината и събиране на необходимите съставки
(някои от тях ще откриете и в замъка на
вълшебника). Субстанциите за всяка от
седемте (достъпни за играта) магии са
описани в ръководството към играта. Когато сте събрали нужните съставки – избирате даденото заклинание от книгата и
съответният артефакт за неговото произнасяне е готов. После го използвате, за
да направите съответната магия (така
от няколко предмета в инвентара си получавате един, посредством който може да
правите определено заклинание).
За да не ви хване Мананан, че правите
магии, може да скриете всички „вълшебни“
предмети под леглото си в замъка. Така,
когато той се събуди или се завърне от пътешествие и ви провери какво правите, ще
се увери, че не се занимавате с вълшебства (иначе ви изпепелява със светкавица).
За целта се използва иконата „стрелка“,
като чрез нея автоматично скривате само „вълшебните“ предмети, а в инвентара
ви остават обикновените. Последните не
правят впечатление на Мананан, а и ще ви
бъдат нужни, за да извършите някои операции в присъствието на магьосника.
Интерфейсът е аналогичен на стандартните куестове – имате икони за основните действия като движение, разглеждане, вземане/използване, водене на разговор. Графиката е на ниска разделителна
способност (320x200 или 640x400 пиксела).
Фонът е представен от рисувани на ръка
картини, които са разноцветни и приятни
за окото. Забелязват се някои интересни
визуални ефекти (като водопади, дъжд и
сняг). Персонажите са изградени на пиксели и имат ръбест вид, но пък портретите
им са красиви и детайлни. Звуковите ефекти и музикалният съпровод са постни. Има
add-on за дигитализирана реч, който обаче
не успях да си сваля, защото сървърът,
където се намираше, изискваше да съм регистриран потребител. Но като цяло King’s
Quest III: To Heir Is Human ми направи много
добро впечатление и затова я препоръчвам
горещо (освен това е безплатна и може
да си я инсталирате направо от диска към
списанието).
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Мартин Димитров
Оценки:

Тест

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium на 800 MHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
32 Мбайта
Дисково пространство: 300 Mбайта

EPISODE II:
TELLTALE GAMES
Гледай люлеещия се часовник…
тик-так… Слушай ме внимателно… тик-так… Доспива ти се…
тик-так… Затварят ти се очите… тик-так… Ти вече не си човек… Ти си геврек! Ама защо геврек, и аз не знам!
След хипнотичния първи епизод,
в който Sam (кучето в костюм)
и бялото заекоподобно лудо нещо
Max спасяват своя измислен свят
от злодея хипнотизатор, а покрай
него и няколко други невинни душици, най-сетне (както обещаха мом-

SITUATION COMEDY

четата от Telltale Games) дочакахме и втория епизод на култовата
в миналото игра Sam & Max Hit the
Road. Всъщност новото отроче
е наречено Sam & Max Episode 2:
Situation Comedy. Дали защото ситуацията е пълна комедия, или защото ще се заливате от смях до
припадане, мъчейки се да поемете
последната си глътка въздух? Честно да ви кажа, не знам, а и не е
нужно. В типичния стил на предшествениците си и вторият епизод е страшен майтап. Е, стига
да имате поне малко понятие от
английски език. Episode 2: Situation
Comedy бъка от бъзици, сатира и
черен хумор, а като за капак продуктът иронизира и доста американски телевизионни шоута.
Всъщност всичко се върти
именно около едно ТВ студио.
И така. Историята продължава оттам, където в предходния
епизод бе спряла – от успешното
разгадаване на сложния и заплетен
случай със злодея хипнотизатор.
Нашите герои се връщат, за да се
отдадат на заслужената почивка, когато се оказва, че някой им е

свил пяната за бръснене. Гадно, нали?! Между другото, за да се скофтят нещата още повече, кметът
моли двамата чешити да отидат
и да спасят една навалица хора,
които биват държани като заложници през последните три дни в
телевизионното студио на Myra,
при това при „ужасяващи“ условия –
водещата раздава чекове от по
10 000 долара, хвърля наляво и надясно стекове с бира… ех… мъжете знаят защо… и други такива
„отвратителни“ неща. В крайна

За финал ще обобщя – модерен
геймплей; качествена графика, музика, звук и озвучаване; страхотен
сценарий; сериозен главен злодей;
много загадки (някои нормални, други ненормални) и, разбира се, огромна доза хумор, майтапи и ирония. Всичко това накуп превръща
съвременната приключенска компютърна игра в хит, а Sam & Max
Episode 2: Situation Comedy е именно това.
Всъщност, ако не сте забелязали, става дума за компютърна игра!

Тест

Озвучаването този път е с
една стъпка напред. В случая не
става дума за музиката, която е
страхотна – изпипана в разнообразни нюанси с лек привкус на джаз
(в случаите, когато няма какво
да правите). Нито става въпрос
за звуците, които изобилстват и
са професионално изпипани. Става дума за гласовото озвучаване
на персонажите. Докато в предходната част някои от героите
имаха странно озвучаване въпреки
реалната си визия и характер (като злодея хипнотизатор със своя
равен и спокоен глас, все едно срещу теб е адвокат, а не зъл гений!),
тук нещата са променени. Всеки
един индивид отговаря почти 100%
на своя образ. При това част от
старите ви познайници също са
„пипнати“ тук и там – само за подобро звучене.
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сметка нашите двама герои запретват ръкави и се захващат със
случая. Иначе казано, да развалят
рахатлъка на хорицата в студиото. Но преди това трябва да си
върнат откраднатата пяна.
Вторият епизод е къде-къде подобър от предходния. Не само заради малко подобрената графика,
гласово озвучаване, множество нови персонажи (и куп стари), но и
заради дваж по-добрия сценарий.
Докато в предния епизод нещата
бяха малко наблъскани набързо, тук
всичко е по мед и масло. Главните
герои ще трябва да изпълнят няколко задачки, да разгадаят още
няколко пъзела (не че са трудни, но
все пак без главоблъсканици не може), а също така и да участват в
няколко риалити шоута само за да
освободят „горките“ хорица.
Стъпка напред е и количеството нови сценични декори. Макар
героите да посещават добре познатите ни от предходния епизод
места – офиса на детективите,
ателието за татуировки на Сибил и Неудобния магазин на Боско
(в който се продават „неудобни“ за
произнасяне на публично място неща), този път те са пооправени и
освежени с нова декорация и разни
нови джаджи. Освен това хитът на
сезона е и ТВ студиото, декорите
в него и, разбира се, уникалното по
рода си шоу Embarrassing Idol. В него
повечето певци се излагат с „невероятни“ певчески заложби – фалцет, липса на талант, пълна скръб

и прочие. Но това не пречи на Sam
да се пробва на голямата сцена!
Освен това не са пропуснати
главните и второстепенните персонажи.
Докато се сблъсквате със старите познайници – слепия плъх, пичовете Soda Poppers, хитрия и подъл собственик на магазин Боско и
други, ще забележите, че има голямо подобрение не само във външния
им вид и държане, но и в речта и
озвучаването им. Явно момчетата
от Telltale Games са си дали малко
зор, за да поукрасят пейзажа.
Наред с второстепенните персонажи, които биват държани за
„заложници“ в телевизионното студио, плюс едно пиле (наистина пиле!), което се мъчи да рецитира
Шекспир, както и един гуру (който
може да сменя цвета си), най-голямо впечатление прави главният
злодей. Ако сте гледали риалити и
ток шоута, значи горе-долу имате
представа какви са водещите на
такъв род предавания – агресивни, злобни, подли, врящи си носа
навсякъде и, разбира се, задаващи
неудобни въпроси. Е, като комбинирате всичките споменати до
момента негативни черти, получавате образа на главния злодей
(или по-скоро злодейка) – Myra. Не
че имам нещо против нея, ама все
пак злодеят трябва да е зъл както
подобава.
Накрая ще спомена, че играта
предлага и още доста неща, които
не бих желал да ви кажа. Не че като
поиграете, няма да ги откриете, но
историята е много важна, а да ви
разваля кефа – не, благодаря!
В графично отношение играта
е подобрена малко, но достатъчно.
Всичко е изпипано в типичния анимационен стил, с който се прочу
първият предшественик – Sam &
Max Hit the Road. Детайлите са
много, цветовете още повече, а
светлините направо заслепяващи.
Също като в телевизионно шоу!
Плюс модерна 3D визия, плавна анимация на обектите и мултифункционална камера.

TG

Мартин Димитров
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Владимир Милчевски

Минимални изисквания:
Процесор:
Intel Pentium III на 1 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
с поддръжка на DirectX 9.0
Дисково пространство: 1,5 Гбайта

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие
Скучаех пред компютъра. По принцип ми се случва рядко, но в момента
ми се случваше с пълна сила. Затова
реших да проверя пак дали не е излязло нещо ново. Проверих. Единствената
новост, която се беше появила, се наричаше (твърде показателно, както се
оказа по-късно) D.I.R.T.
Още при първата среща с името
на играта ми направи впечатление отсъствието на „официални“ ревюта. За
сметка на това имаше прилично количество такива, писани от фенове. Те
явно бяха твърдо застанали на двата
полюса. Едните твърдяха, че играта е
абсолютен боклук и не заслужава внимание, другите, че играта е най-якото
нещо, което се е появявало на екрана на
монитора им. Искам още отсега да кажа, че искрено съжалявам последните,
защото D.I.R.T. има потенциал да забавлява, колкото и ритник в главата.
Повлиян от скуката, се сдобих с
копие на играта за тестови цели и я
инсталирах.
Пуснах я и останах не особено приятно изненадан от факта, че интрото
всъщност е записана прескриптирана
сцена с енджина на играта, която отгоре на всичко е същата като от трейлъра. Реших, че това не е толкова важно,
и продължих. И се сблъсках с графиката.
В едно от любителските ревюта се споменаваше, че разработката на
играта е продължила близо 5
години и това, което се вижда
от екрана, до голяма степен доказва това твърдение (или ако
твърдението е невярно, доказва,
че програмистите са показали
чудеса от некадърност).
Моделите на хората са
приемливи – главната героиня има доста приличен задник
и забавна раничка – меченце,
но те могат да се нарекат
красиви само в контекста на

NU GENERATION GAMES / TRI SYNERGY
останалите графични „красоти“, представени ни от авторите. Текстурите
са откровено скапани, левъл дизайнът
изглежда, все едно го е правил човек,
който страда от липса на умения,
конкурираща се само с липсата му на
идеи.
После идват бъговете. А такива
има доста (и не става въпрос за противниците в играта, част от които
са мастити буболечки). Куршумите
спират във въздуха на местата, където е имало врати, и си висят безпомощно там. Същото се случва и с
враговете ви, когато ги пръснете на
парчета с някое от по-мощните оръжия. Това го преживях някак, но когато
скочих от един кашон (кашоните, изглежда, виреят по всички местности,
където въображението на дизайнерите е изчерпано, за сметка на силната
нужда там да има някакъв обект) и
умрях насред скока, високо във въздуха,
само защото на някой не му е хрумнала
идеята, че е възможно да се скочи оттам, реших, че ми стига...
Звуковото оформление не е по-добро. Музиката звучи плоско и бездарно,
звукът от оръжията е твърде слаб и
немощен и оставя усещане, че стреляш с детска играчка.
Геймплеят също не представя нищо забавно – тичане, скачане, стрелба.
Има и специални умения, които наистина добавят малко към удоволствието от игра, но фактът, че всички са
достъпни още в самото начало и не
претърпяват някакви ъпгрейди (поне
дотолкова, доколкото издържах „да си
причинявам“ играта), противоречи на
всякаква дизайнерска логика и допринася за това бързо да омръзнат. А те и
без друго не са кой знае колко оригинални и интересни. Наличието им обаче е
неоспорим плюс.
На какво може да разчита игра с
такива особености? На първо място
на цената. Играта се е разположила
доста комфортно в bargain bin-а, кое-

то, за незапознатите със западната
реалност, ще рече, че е преоценена по
рождение.
На второ място е наличието на
„суперсили“ у главната героиня и на
„добре оформен задник“ – фактор, който помогна доста за известността на
Лара Крофт, но в последните години не
се котира чак толкова.
На трето и последно място – излезе в момент, когато на пазара нямаше
нищо друго – единственият начин играта да се справи що-годе достойно с
конкуренцията.
Да си призная, отдавна не бях виждал толкова некадърно направена игра
като D.I.R.T. Не е нито забавна, нито
оригинална, а най-малко пък е красива.
Бих я препоръчал единствено на някой
заклет враг или на човек, който никога
не е виждал скапана игра и иска да разбере как изглежда това животно. Изглежда като D.I.R.T.
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Веселин Жилов

Тест

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:

UBISOFT

Историята

В Rayman 4 истинският създател на играта се завърна и аз очаквах някакво завръщане към корените и към духа на Rayman 1 и
2. Уви, нищо такова не последва. Виждам пред
себе си поредния насилен опит за нещо оригинално, забавно и шантаво. Играта пародира разни неща, а също и самата себе си.
Накратко казано – повърхностно, несериозно, безмозъчно забавление.
Главните врагове на Rayman са зайците –
оказва се, че те са напълно зли, беснеещи и откачени същества, които искат да превземат света му. Зайците го пленяват и го пускат като гладиатор на
една арена, на която го очакват различни изпитания. Докато Rayman ги изпълнява и свършва и немалко от мръсната
работа на зайците, той все пак таи надежда, че ще открие
начин да се пребори с тях.

Играта

представлява просто една поредица от мини игри.
Причината за това до голяма степен е, че поначало е
разработвана за конзолата на Nintendo и следва да се
управлява чрез Wii. (Това, ако не знаете, е новият контролер, който сравнително прецизно приема движенията на ръцете ви и ги предава на играта. По този
начин дори обикновени спортни компютърни игри като
тенис и голф приемат съвсем реални физически измерения и могат да ви изморят.) Но тъй като си говорим
за PC, без Wii считайте, че огромна част от забавлението си отива.
Мини игрите са около 75 и мога да изброя част от
тях. Ще се занимавате с чистене на кариеси, доене на крави, хвърляне на крави на далечни разстояния (горката крава
изхвърча като гюле), езда на гигантски прасета, прескачане
на въже (по-точно верига),
хранене на зайци (извършва
се, като нарисувате чрез
мишката съответната храна), напиване на зайци (напомня бегло на класиката
Tapper, в която един барман
трябва да достави достатъчно бира на все по-растящата тълпа от клиенти), биене по главата на
изскачащи от земята зайци
с лопата (напомня на класиката whack-a-zombie) и т.н.
Тук ще спра да изброявам,
защото със сигурност се
чувствате изтощени.

Процесор:
Pentium III на 1 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство:
2 Гбайта
Все пак признавам, че някои мисии ме накараха да повдигна вежда –
например заек ми дава подпален
подарък – динамит, и аз трябва да
доставя подаръка, преди да експлодира, на друг заек. Особено дразнеща за мен обаче беше мисията, в
която трябва да затваряте вратите на тоалетните кабинки, които
в момента зайците използват (те
не обичат да бъдат безпокоени, докато ходят по голяма нужда).
Част от мини игрите са свързани с музика: например натискате разни зайци и те произвеждат
ноти, или танцувате в дискотека
(различните стилове музика влияят на поведението на зайците). С
правилно танцуване отстранявате опонентите си. Може и
да се преобличате в съответствие с различните музикални стилове в играта (punk, rock, elvis, hip-hop, rap, latino,
pop и т.н.).
Присъстват и мини игри, в които се изявявате като стрелец – например в Дивия запад трябва
да освободите едно от децата на Глобокс и за целта
стреляте по зайците с пистолет, който изстрелва отпушвалки за задръстена тоалетна. Това е основното ви
оръжие и в други нива, дори на кораба на зайците.
Raving Rabbids пародира и някои игри на Ubisoft. Например в едно от нивата зайците са облечени в костюма на Сам Фишър от Splinter Cell, а немалко от фоновите същества в играта са взети директно от Beyond
Good and Evil.
Все пак не всичко в Rayman 4 е мини игри – идеята е, че
тези мини игри са свързани чрез истински свят, в който може свободно да се разхождате, и дори и позабравените от
предишните епизоди платформени елементи намират място там. Rayman умее да призовава и същества, които може
да язди и да използва за транспортни цели. Може да се възползвате от услугите на орел, паяк, акула, прилеп и
дракон, но първо трябва да победите тези същества в битка. Може да плените и някоя от летящите
машини на зайците.

Извод

За да изпитате удоволствие от тази игра,
трябва или да я играете на новата конзола на
Nintendo в комплект с един хубав Wii контролер, или
да обичате безмозъчните забавления и шегички,
които няма да оставят никаква следа в съзнанието ви. Аз не спадам към нито една от тези групи
хора, така че оценката ми за играта е негативна.
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Докато чакаме да се появи легендарната 3D пуцавица S.T.A.L.K.E.R.:
Shadow of Chernobyl, която бе отлагана
многократно през последните няколко
години, нека се задоволим с нещо, което досега се спотайваше из сенките на слуховете в геймърските среди.
Появяваше се тук-там из невероятни
картини, в които това нещо показваше небивали графични висоти за такъв
род компютърни игри. Всъщност става
дума за новото отроче на компанията
Crytek и по-точно ултрамодерния 3D
шутър Crysis. Според разработчиците
играта ще поддържа новата операционна система на Microsoft – Windows
Vista, както и съвременния DirectX 10.
Може би се досещате, че тази компютърна игра ще работи под иновативна
визуална среда. Но стига съм хвалил
графичните постижения на продукта.
От Crytek твърдят, че играта ще
предлага 10 нива, като всяко едно от
тях ще има по няколко основни задачи
плюс куп незадължителни. Интересното е, че от второстепенните задания
вие ще трупате нови оръжия, амуниции
и други благинки, които разработчиците все още не желаят да разкрият.
Въпреки това споделят, че главният
герой (тоест вие) ще разполага с технологичен нано-костюм, който ще има
четири режима на работа (modes) –
прикриване, защита, бързина и сила.

Първият ще се ползва за тайно проникване във вражеските територии. Сливайки се с околните предмети, флора
и фауна, промъкването ще се превърне
в детска игра. Защитният режим пък
ще ви пази от вражеския огън, както и
ще ви лекува (макар и бавно). На трето
място е бързината. При този режим
разработчиците уточняват, че вие ще
се придвижвате много бързо и ще скачате по-надалеко, а враговете ви ще
се движат нормално. А как ще се прицелвате?! Никой не обяснява. Последният режим – сила, е специален. Чрез
него ще може да носите невероятно
тежки предмети. Освен това ще може
да замеряте враговете си с каквото

ви попадне подръка – джипове, огромни
канари, контейнери и други подобни. За
по-голямо удобство всеки един режим
ще бъде настроен да се активира с
определен „горещ“ клавиш, за да може
да пестите време и в повечето случаи
живота на главния герой.
Друга новост, обявена от Crytek,
ще е невижданата досега система,
която ще се грижи за физическите закони – като гравитация, трети закон
на механиката, поражения, рикошети и
прочие. Според разработчиците димът
ще бъде изключително реалистичен, но
не само на графично ниво, а и при съот-

ветните метеорологични условия като
вятър например. Освен това по-гъвкавите клони ще могат да се огъват,
други ще се чупят, а огньовете ще се
разгарят като в реалния живот – духне ли вятър, всичко запалимо ще лумне
в пламъци. Наред с казаното до момента, Crysis ще предложи на играчите и
екстремни метеорологични условия –
сурова снежна буря (с много сняг, хапещ вятър и ледени висулки), торнадо
и яростна дъждовна буря (с гръмотевици, поразяващи всичко де що сварят).
Естествено, няма да е пропусната
и играта в мрежа. Мултиплейърът ще
поддържа до 32-ма играчи, които (поне
засега) ще могат да избират между
Deathmatch и Power Struggle. При втория избор геймърите ще се разделят
на два отбора и всеки от тях ще има
по една база – подводница, самолет
и други подобни. Когато групата завладее някой завод, ще може да произвежда оръжия и амуниции. Тази банда,
която успее да разруши вражеската
база, печели. Е, поне така говорят разработчиците.
Накрая ще споделя, че играта се
очаква в началото на втората четвърт
от 2007 г. А дотогава, ще стискам палци за S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

ЗА НАЧИНАЕЩИТЕ

Cryptic Disk v2.4
КРИПТИРАНЕ НА ДАННИ
МАРТИН ДИМИТРОВ
Криптирането е надежден
и сигурен начин за защита на
информацията, особено в тези
смутни времена, когато от всякъде дебнат разнообразни заплахи. Неслучайно специалистите от
ФБР и НАСА използват т.нар.
Rijndael алгоритъм, за да кодират
секретните си документи. В противен случай рискуват данните
да станат обществено достояние благодарение на някой „добронамерен“ хакер.
Cryptic Disk работи с метод за
кодиране (криптиране), аналогичен на този, който се ползва от
известни американски организации като НАСА и ФБР. Програмата предлага модерен и достъпен способ за криптиране, базиран
на 256-битовия алгоритъм AES
(Advanced Encryption Standard),
който осигурява висока степен
на защита. Достъпът до кодираната информация е защитен и с
парола, а самата работа с продукта е изключително лесна: интуитивно меню, опростено работно пространство, големи икони, а
при необходимост и полезен помощен файл.

Интерфейс

Програмата криптира определен носител на информация или
негов дял (partition). Основният
прозорец е разделен на две части.
Вдясно са разположени иконите
за бърз достъп до функциите на
програмата (фиг. 1). Вляво се намират всички открити към момента активни устройства (фиг. 2).
Това могат да бъдат твърди дискове, външни USB дискове, преносими Flash памети, паметта
на някои типове цифрови фотоапарати, която се разпознава
от операционната система като
Flash карта (фиг. 3) и др.

Създаване

Посредством Cryptic Disk можете съвсем спокойно с няколко
кликвания на мишката да криптирате цели дискове или части от
тях. Процесът не е сложен. Избирате желания обект и натискате Create (фиг. 4). Обърнете
внимание, че обозначените като
BOOTABLE дискове не могат да
се кодират. Това е естествено,
защото от тях се стартира опе-
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рационната система, а разглежданата програма работи под нейно управление, т.е. стартира се
едва след зареждането Ӝ. Всъщност дисковете могат да бъдат
(фиг. 5):
 BOOTABLE – системен диск,
който не може да се криптира.
 UNENCRYPTED – некодиран носител, който може да се защити.
 ENCRYPTED – криптиран диск,
който може да се разсекрети
или зареди.
 MOUNTED – зареден носител,
чието съдържание може да се
редактира.
След като уточните диска и
стартирате процедурата, Cryptic
Disk отваря диалогов прозорец, в
който ви подканя да определите
потребителско име и парола за
достъп (фиг. 6), след което се генерира произволен ключ за криптиране (Encryption Key) – фиг. 7.
Програмата предлага и опция за
запълване на носителя със случайно генерирани данни, които биха
усложнили опитите за анализиране на записаната на криптирания
диск информация (фиг. 8).
Самият процес на криптиране
започва с натискането на бутон
Start и предполага, че на диска
няма записани данни. Ето защо
продуктът ви предупреждава, че
данните, намиращи се в този момент на носителя, ще бъдат изтрити (фиг. 9), и едва тогава се
стартира процедурата по криптиране. В случай че сте избрали
опцията за запълване на носителя със случайно генерирани данни,
ще ви се наложи първо да изчакате системата да извърши това и
чак след това да преминете към
форматиране на диска. Имайте
предвид, че тази процедура не
бива да се прекъсва, защото това
би могло да доведе до повреда на
носителя.
Ако не сте избрали опцията
Fill the disk with random data, то
тогава преминавате направо към
форматирането (фиг. 10). След
приключването му програмата
съобщава, че процесът е успешно
приключен. Тук следва да съхраните криптиращия ключ някъде на
сигурно място и да го ползвате,

Фиг. 1. Можете да зареждате и „изваждате“ криптираните дискове, да
създавате нови или да изтривате съществуващите, както и да настройвате правата за достъп на потребителите

Фиг. 2. Списъкът с устройствата се
обновява с командата Refresh the list
of disks

Фиг. 3. Cryptic Disk разпозна камерата
HP PhotoSmart R717 като активно
USB устройство
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в случай че забравите паролата
за достъп (фиг. 11). Препоръчва се
това да не е компютърът, на който е инсталиран Cryptic Disk, а да
се използва дискета или друг преносим или външен носител.

Настройки

Фиг. 4. Криптиран диск се създава с
избиране на иконката или от контекстното меню, отварящо се при натискане на десния бутон на мишката

А
Б
В
Г
Фиг. 5. Класификация на дисковете
според Cryptic Disk

Фиг. 6. Добре е паролата да е с дължина над 20 знака

Фиг. 7. Скоростта за генериране на
случаен код може да се увеличава или
намалява чрез движение на мишката
наляво и надясно

Фиг. 8. Използването на Fill the disk
with random data затруднява анализа на съдържанието на криптирания
диск от трети лица
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Настройката на криптирания
диск се извършва в меню Properties
(фиг. 12). След като въведете
потребителското име и парола,
се отваря прозорец с настройки.
Там се задава под каква буква и
като какво устройство да се зарежда защитеният носител, дали да се отваря Windows Explorer
при редактиране съдържанието
на диска и пр. (фиг. 13).
Настройките на самата програма Cryptic Disk пък са достъпни
от меню Options/Preferences, както и чрез иконката, изобразяваща две зъбни колелца (фиг. 14).
Отваря се прозорец, разделен на
шест подменюта: General, System
Hotkeys, New disks properties, Autounmount, Screensaver и Plugins. Всяко едно от тях има специфични
задачи.
 В General се намират основните настройки на програмата – автоматично зареждане
при стартиране на Windows,
минимизиране на приложението при определени условия,
както и избор на работен език
(фиг. 15).
 В System Hotkeys се задават
„горещите“ клавиши за работа с нея – за показване и скриване на прозореца, за зареждане (mount) или “изваждане“
(unmount) на криптиран диск.
 В New disks properties се посочват основните настройки, които ще са валидни за всеки новокриптиран диск. Разбира се,
това не пречи по-късно след кодирането на новия носител да
промените настройките му.
 Auto-unmount се грижи автоматично да се „изваждат“ криптирани дискове. Повечето условия, при които тази функция се задейства, визират моменти, когато потребителят
не работи с криптирания носител. Така се избягва опасността от нерегламентиран
достъп до информацията на
защитения диск, когато е оставен без надзор (фиг. 16).
 В Screeensaver се конфигурира защитата на екрана. Вие
решавате дали и при какви условия той да бъде защитен с
парола, както е достъпът до
криптиран диск.

Фиг. 9. Предупреждение за изтриване
на наличната информация

Фиг. 10. Диалогов прозорец за форматиране

Фиг. 11. В края на процеса на криптиране имате възможност да съхраните
криптиращия ключ и да конфигурирате кодирания диск

Фиг. 12. Бутони за настройка на криптиран носител
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 Plugins е основният способ, чрез

който можете да модифицирате
функциите и характеристиките
на програмата.

Работа

Фиг. 13. Прозорец с настройки на криптиран носител

Работата с продукта е изключително лесна. Избирате желания
криптиран диск и го зареждате в
системата (mount). Софтуерът
ще ви поиска потребителско име
и парола (фиг. 17). След това, ако
сте избрали опцията да се отваря
Windows Explorer, ще се зареди прозорец със съдържанието на диска.
Иначе ще трябва ръчно да отворите носителя и да редактирате информацията на него. Когато приключите работата с криптирания
диск, просто избирате Unmount и
той отново е защитен.

Фиг. 18. Начини за отваряне на User
Management

Потребители

Фиг. 14. Настройка на програмата

Фиг. 15. Поддържат се пет езика

Фиг. 16. Автоматично „изваждане“ на
криптирания диск след 1 min в състояние Idle

Cryptic Disk дава възможност за
определяне на правомощията на отделните потребители. Това се извършва в прозореца User Management.
Преди обаче да можете да настроите правомощията, програмата ще
поиска да въведете отново потребителското име и паролата (фиг.
19). В отворилия се работен прозорец можете да създавате нови потребители, да редактирате или изтривате вече съществуващи, както
и да променяте паролата за достъп.
Когато въвеждате нов потребител
в базата от данни, обърнете внимание, че съществуват три нива на
правомощия (фиг. 20):
 Read-only access – потребителят може само да зарежда и „изважда“ криптирани дискове, както и да чете информацията на
тях, но без да записва или изтрива данни от носителите. Потребителите от този тип нямат
достъп до User management.
 User management – това ниво на
правомощия позволява да се редактира списъкът с потребители, включително имена, пароли и
ниво на привилегии.
 Change disk properties – потребителят може единствено да променя настройките на криптирания диск.

Фиг. 19. Идентификация при User
Management

Фиг. 20. Права на потребителите

Фиг. 21. Три различни елементи с една и съща задача – разсекретяване

Разсекретяване

Фиг. 17. Криптираният диск може да
се конфигурира и при идентификацията на потребителя
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Разсекретяването с Cryptic Disk
е лесна работа. Посочвате криптирания диск и избирате една от възможните команди Erase или Delete
Encrypted Disk/Partition (фиг. 21). Носителят се декодира (фиг. 22), а
след това, за да се предотвратят
опити за нерегламентирано възстановяване на данни със специален
софтуер, се форматира устройството.

Фиг. 22. Създаване на дял след разсекретяването
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Lock My PC 4
ИЛИ КАК ДА ЗАКЛЮЧИШ КОМПЮТЪРА СИ
МАРТИН ДИМИТРОВ
Когато оставяте вашия компютър без надзор, възможно е
някой (любопитен колега или децата ви) да го включи, да се разрови из него и да направи някоя
поразия. Естествено, достъпът
до компютъра може да се ограничи посредством вградените
защитни функции на Windows –
потребителска парола и дори
Lock Computer (клавишът с логото на Widnows + L), но това не
гарантира, че някой всезнайко
няма да ползва административни права, които да го превърнат
в свръхпривилегирован потребител, за да заобиколи тази защита. За да се подсигурите при такива ситуации, е препоръчително да ползвате защитен софтуер на трети производители.
Удачен избор е помощната
програма Lock My PC 4 на FSPro
Labs, която представлява компактен и лесен за ползване инструмент за заключване на вашия
компютър. Програмата извежда
на монитора на компютъра прозорец, показващ, че той е заключен, а мишката и комбинациите
от „горещите“ клавиши от клавиатурата се блокират. Достъпът
до системата се забранява дори
и в режим Safe Mode на Windows.

веният начин да бъдете допуснати да работите с компютъра е
да я въвеждате при всяко стартиране.
След като инсталирате програмата, ще забележите, че в
долния десен ъгъл на монитора
(в т.нар. System Tray) се е появила
нова иконка, наподобяваща логото на Windows с ключ върху него
(фиг. 2). С двойно кликване с левия бутон на мишката върху нея
системата се заключва (фиг. 3).
Това можете да направите и от
работното меню на Lock My PC,
където трябва да изберете Lock
Computer. Ако искате да продължите да работите с компютъра,
въвеждате парола и достъпът е
разрешен.
В случай, че решите да промените паролата, трябва отново да ползвате работното
меню (фиг. 4). Процедира се по
стандартния начин за промяна
на парола – въвеждате старата парола, попълвате новата и
я потвърждавате още веднъж
(фиг. 5).

Lock CD/DVD

Инсталирането на програмата е стандартно. Към края му
трябва да въведете парола за
достъп (фиг. 1). Паролата е задължителна, защото от този
момент нататък функциите на
Lock My PC са активни и единст-

Възможността за заключване и на CD/DVD устройството e
съществена за този тип защита. Когато изберете тази опция
(фиг. 6), механизмите за отваряне и затваряне на устройството (или устройствата) се блокират. Така никой няма да може да
заобиколи защитата и да зареди
или запише CD/DVD, докато вие
отсъствате и машината е оставена без надзор.

Фиг. 1. Препоръчително е паролата
за достъп да е комбинация от букви,
символи и цифри с дължина от поне
16 знака

Както всяка програма, така
и Lock My PC трябва да се конфигурира, за да използвате пълните Ӝ възможности. Настройките се извършват в прозореца
Settings (фиг. 7). За да влезете в
него обаче, т.е. за да промените
функциите и параметрите на
програмата, трябва отново да
въведете паролата за достъп
(фиг. 8).
Настройките са разделени в пет подменюта – General,
Lock Screen, Hotkeys, Advanced и
Updates:

Защита

Фиг. 2. Икона за отваряне на функционалното меню на Lock My PC

Фиг. 3. Примерен прозорец при заключена система с полупрозрачен десктоп

Настройки
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Фиг. 4. За промяна на паролата е
достатъчно да изберете командата
Change Password
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 В General се стартират ос-

Фиг. 5. Можете да въведете и подсказка, която да ви помогне, в случай че
забравите паролата за достъп



Фиг. 6. С команди Lock/Unlock механизмът на CD/DVD устройството се
заключва, респективно отключва





Фиг. 7. С команда Settings от работното меню се зарежда прозорецът с
настройки
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новните функции на програмата – списък с неуспешните опити да бъде отключен
компютърът ви (фиг. 9), скриване на програмата от Task
Manager, изискване на парола
при изключване на продукта
и пр. Тук специално внимание
трябва да се обърне на три
опции. Първата е „парола на
сляпо“ (фиг. 10). Когато системата е заключена, за да я отключите, ще е необходимо да
въведете паролата за достъп
на сляпо, защото програмата няма да зареди прозорец,
в който да видите какво пишете. Очевидно на монитора
нищо не се случва, но реално
вие въвеждате паролата през
клавиатурата, без никой да
разбере какво точно правите.
Втората и третата определят как трябва да се държи
системата след изтичането
на определен период от време
при определено състояние –
бездействие и заключена система (фиг. 11). Тук може да се
зададе например програмата
да заключва компютъра след
3 min в състояние Idle (бездействие), а след още 1 min и
да го изключи.
В Lock Screen се настройва
прозорецът, който показва,
че системата е заключена.
Могат да се показват различни картинки, десктопът да
се направи прозрачен, както
и да се използват визуални
ефекти.
В Hotkeys се задават „горещите“ клавиши, които активират определени функции на
програмата: заключване на
компютъра, скриване или показване на иконката на програмата в System Tray, както
и специалната комбинация за
извеждане на прозореца за парола при активна опция „парола на сляпо“.
В Advanced са разположени
допълнителни
настройки,
предназначени за напреднали
потребители – заличаване на
парола след определен период, изтриване на всички пароли, стартиране на Lock My
PC при зареждане на Windows
и др.
В Updates, както може и да се
очаква, се задава начинът на
обновяване на програмата.

Фиг. 8. Паролата за достъп до всички
менюта и прозорци е една и съща

Фиг. 9. Прозорец, показващ неуспешните опити за отключване на системата

Фиг. 10. Когато опцията Blind password
е маркирана, подгответе се тайно да
въведете паролата за достъп

Фиг. 11. От падащите менюта могат
да се избират действията, които да
предприеме системата при определените условия
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Значими библиографски информационни системи
н. с. I ст. дипл. инж. ЕЛЕНА КОЙЧЕВА
СУ „Св. Кл. Охридски“
Думата „система“ има гръцки произход и означава образуване, състав, свързване, а в мн.ч. думата „системи“ е образуване, елементите на което
са свързани така един с друг, че представляват
едно цяло. Системите се организират и запазват
чрез структури. Под структура на системата се
разбира целостта на елементите на една система, нейните функции и нейните реципрочни взаимоотношения. В противовес на структурния състав на системите, образуването или групирането
на елементи без определена структура се нарича
агрегат.
Според Хелмут Кремар1 информационните системи представляват социотехнически системи,
които са подсистеми за оптимално предоставяне
на информация и са в услуга на комуникацията.
Библиографските информационни системи или
библиографските бази от данни2 описват специализираната литература (монографии, статии от
списания, отчети за научни разработки, доклади
от конференции, дисертации...) по определена област на знанието. При това за разлика от фактографските бази от данни и пълнотекстовите бази
от данни те представят само вторична информация за оригиналните документи, като например:
 Библиографски данни – автор, заглавие, източник...
 Данни за съдържателно разкриване на документа – дескриптори, класификационен индекс...
 Реферат – резюме на съдържанието.
След информационното търсене в една библиографска база от данни следва набавянето на оригиналната публикация посредством индексираната
информация за документа в базата от данни. Много хостове (доставчици на бази от данни) предлагат възможност за онлайн поръчка, при което издирената литература се заявява директно в библиотеката, която я притежава във фонда си.

В утвърдената през последното десетилетие
Интернет информационна инфраструктура нараства значението на националните библиографски информационни системи. Към техните основни
функции, които са свързани със създаване на достоверна библиографска информация, идентифициране и регистриране на издаваната в дадена страна документална продукция (записана на хартиен
или на друг дигитален / електронен информационен носител), се вписват и нови интегрални функции, свързани с качествено разкриване на тяхното
съдържание и предоставяне на безпрепятствен
достъп до тях, обучение на крайните потребители за ползването и не на последно място, представянето им посредством извеждане на техните
основни характеристики като информационни масиви. Според А. Тотоманова3 мисията на съвременната текуща национална библиография трябва да
е ориентирана изцяло към нуждите на обществото и да осигурява:
 Изчерпателност при регистрирането на националната издателска продукция въз основа на
модерно законодателство за задължително депозиране.
 Идентификация на документите чрез използване на национални формати, които са базирани
на международни стандарти.
 Семантично разкриване на документите и на
информацията в традиционните издания чрез
международна класификационна схема.
 Полифункционалност на информационните продукти – бази от данни, каталожни картички,
текущи и кумулативни издания.
 Универсалност по отношение на тематиката и
видовете документи, които се регистрират в
системата.
 Максимална бързина в подготовката и предоставянето на информацията.

Вж. Kremar, H. Informationsmanagement, Springer, Berlin, 2000, S. 20.
Вж. Койчева, Е. Глосар на термините по информационно търсене, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2006, с. 38–39.
3
Вж. Тотоманова, А. Динамика и бъдеще на текущата национална библиография. // Електронен ресурс: Доклади от XI
годишна конференция на СБИР. [СБИР в началото на 21 век] <http://www.lib.bg/dokladi2001/totomanova.htm>
1
2
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Днес значими библиографски информационни
системи се създават и разпространяват в Интернет пространството от Британската библиотека, Германската национална библиотека, Руската
библиографска агенция „Книгаинфо“ на руската
книжна палата, Библиотеката на Конгреса на САЩ
и Националната библиотека на Франция.

The British Library

Британската библиотека (http://www.bl.uk) е една от най-големите библиотеки на света и най-големият център за доставка и заемане на милиони
документи на клиенти от цял свят. Тя получава
по един екземпляр от всяка публикация, издавана
на територията на Великобритания и Ирландия.
Библиотечните Ӝ фондове наброяват 150 млн. единици на всички известни езици, а всяка година към
колекциите Ӝ се добавят 3 млн. нови единици. В
библиотеката се съхраняват още ръкописи, карти,
вестници, списания, гравюри и рисунки, музикални
партитури, патенти. Звукозаписният архив пази
записи от ролки от 19 век до най-новите CD, DVD
и минидискове. Библиотеката притежава 8 млн.
щампи, печати и други филателни обекти. За тези богати на разнообразие колекции са необходими
625 km стелажи, които всяка година нарастват с
нови 12 km. Библиотечните фондове се ползват
всеки ден от над 16 000 души.
В Британската национална библиография (BNB)
се документират публикациите в Обединеното
кралство и Република Ирландия, а самата тя е своеобразна мярка за интелектуалната им продукция.
Новите книги и периодични издания се вписват в
BNB от 1950 г. Британските и ирландските издатели са задължени по силата на закон да изпращат
екземпляр от всички нови публикации, включително и периодика, на Офиса за задължителния депозит на Британската библиотека. Всички библиотечни единици се каталогизират съобразно AACR2
(Англо-американските правила за каталогизация)

Фиг. 1 Формуляр за разширено информационно търсене в
British Library Direct

и се индексират по предмет / тематика по LCSH
(Предметните рубрики на библиотеката на Конгреса) и DDC (XXII издание на десетичната класификация на Дюи).
В BNB се съдържат и записи за предстоящи книги. Програмата CIP (Cataloguing-in-Publication) осигурява с информация за новите заглавия 16 седмици преди датата на издаване. По този начин всяка
година се предоставя предварителна информация
за над 50 000 заглавия. Отразяването в BNB се извършва на подборен принцип въз основа на политиката на изключване, като се набляга главно на потока от основни монографии или наличните традиционни книги в търговската мрежа. Форматите
за достъп до библиографските записи на Британската национална библиография са разнообразни
по вид: седмично се издават като MARC Exchange
File и като печатно издание, а месечно на CD-ROM.
Записите на електронни ресурси се регистрират

Глосар на термините по информационно търсене
КОЙЧЕВА, Елена Димитрова. Глосар на термините по информационно търсене: Новите измерения на научната дисциплина Информационно търсене [Встъпителна студия]. – София: Унив. изд. „Св.
Климент Охридски“, 2006, 124 с.
Елена Койчева е автор на поредица от статии в
списание Computer, посветени на информационните масиви в Интернет. Имаме удоволствието да ви
представим нейния терминологичeн справочник,
който съдържа подбрани основни понятия от сферата на информационното търсене главно от международни стандарти и аналогични речници. Включени са 230 ключови понятия на български език с
тълкувания и техните еквиваленти и синоними на
английски и немски език.
Встъпителната студия, която предхожда основната
част на речника, е посветена на новите измерения на
научната дисциплина „Информационно търсене“. В
нея са очертани основните приоритети за развитието
на информационното общество; отразени са тезите и
моделите за утвърждаване на информационната грамотност; представени са теоретичните основи (ета-
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пи: стратегия на търсене; анализ на информационната потребност; подбор на информационни ресурси;
формулиране на информационно запитване; оценка
на релевантността на намерената информация; функция на информационното търсене и подготвителни
процеси: индексиране на информационните единици;
съхраняване на информационни обекти в информационни бази от данни и типология на информационните
системи) на процеса на търсене на информация; посочени са традиционните (индексиране и съпоставителна
функция) и модерните компоненти (подкрепа на ползвателите и представянето на
информацията) за развитие
на тази дисциплина.
В речника е включен
справочен и библиографски
апарат, улесняващ неговата
употреба.

75

ИНТЕРНЕТ
в библиографията от третата седмица на февруари 2003 г.
Най-добрият инструментариум за издирване
на библиографска информация в Британската национална библиография е т.нар. интегриран каталог – Integrated Catalogue: (http://catalogue.bl.uk). Той
обединява голям брой по-рано създадени самостоятелни каталози: общ за печатни книги преди
1975 г.; хуманитарни и социални науки след 1975 г.;
каталог с отворен достъп за справочници по хуманитарни и социални науки; каталог по наука,
технология и бизнес; три каталога за заемане на
книги, периодични издания и доклади от конференции; каталог за азиатските, тихоокеанските
и африканските колекции; картографски издания;
вестници; нотни издания; регистър на опазваните сурогати. Големината на онлайн каталога надхвърля 2 млн. единици. Той се актуализира в реално време и ползва библиотечния софтуер ALEPH.
Свободният достъп до него е 24 часа за всички
дни от седмицата. Информационното търсене в
Integrated Catalogue на Британската библиотека
дава възможност за интегрирано издирване на информация при предварителна настройка за всички
включени каталози, изброени дотук, с изключение
на регистъра на опазваните сурогати, в който се
търси само отделно.
Друга значима за потребителите информационна база от данни за статии е т.нар. British Library
Direct (http://direct.bl.uk). Визията на информационната система е да направи достъпно световното
интелектуално, научно и културно наследство и
да го доведе до всеки един на работното му място, в училище, в университета или у дома. Информационното търсене в този информационен масив
дава възможност на потребителя да издирва статии за последните пет години от над 20 000 много
ценни списания, които покриват всички тематични области, езици и места на публикуване. Това са
около 9 млн. библиографски описания на статии,
пълният текст на които може да се достави по
електронен път срещу заплащане.

Die Deutsche Nationalbibliothek

Националната библиотека на Германия (http://
www.d-nb.de) има функция както на централна архивна библиотека, така и на информационен цен-

Фиг. 2. Формуляр за информационно търсене в Германската
национална библиография online (каталог ILTIS)
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тър за националната библиография. Тя има единствена по рода си задача да събира без празноти,
т.е. напълно немските и немскоезичните публикации от 1913 г. насам, да ги архивира трайно, да ги
документира всеобхватно, да ги регистрира библиографски, както и да ги предоставя на разположение на обществеността. Цялостният фонд на
Германската национална библиотека наброява над
22 млн. единици.
Събирането на библиографската информация
в немската национална библиография се осъществява чрез различни поредици и кумулативни нива в печатен и електронен формат. Освен това
Националната библиотека на Германия предлага
разнообразни услуги за публичните и научни библиотеки, книжната търговия, издателства, научни
организации и чуждестранни национално-библиографски центрове. Използват се различни информационни носители – от традиционните каталожни
фишове, дискети, магнитни ленти, CD-ROM / DVD,
HTML, PDF и онлайн версии до известната база от
данни BIBLIODATA.
Die Deutsche Nationalbibliografie (DNB) – Немската национална библиография, има твърде сложна
структура, като целта на всеки документиран
библиографски запис е да играе роля на изходен
пункт за многостранните централно реализирани
библиографски дейности. През последните години Националната библиотека на Германия предлага на информационния пазар разнообразни по тип
на медията и по хронологичен обхват издания на
немската национална библиография: отпечатани
указатели, групирани по поредици; CD-ROM / DVD,
HTML, PDF и онлайн версии.
 Едната онлайн версия на националната библиография на Германия DNB е достъпна на адрес
http://dnb.d-nb.de и е безплатна за издирване на
информационни обекти: аудио, книги, бази от
данни, карти, микроформи, списания, вестници.
Актуализира се ежедневно и е с големина над 12
млн. единици, като ползва библиотечния софтуер PICA/Iltis. Към нейния масив са присъединени
и онлайн каталозите (OPACs) на националната
библиотека, както и онлайн нормативните индекси за имена на лица, институции и за предметни рубрики.
 Платената версия на немската национална библиография, достъпна от сайта на библиотеката, е известна под наименованието DDB-online
и дава възможност на клиентите, сключили
договор с библиотеката, да издирват библиографска информация, да подбират отделни информационни записи, да ги допълват със собствени данни (местни или регионални), както и да
ги доработват и въвеждат в собствени библиотечни системи.
 Другата онлайн версия на националната библиография на Германия е известна под наименованието BIBLIODATA. Това е най-голямата литературна база от данни на Германия, която се
предлага от два големи хоста срещу заплащане: STN International (http://www.stn-international.
de) и GENIOS – German Business Information
(http://www.gbi.de). Хронологичният обхват на
библиографските записи в STN International са
от 1945 г. до днес и се актуализират седмично,
а в GENIOS хронологията е от 1986 г.
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Neterra.tv
ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ
ПЕТЪР СЪБЕВ, psabev@gmail.com
Neterra.tv e нова онлайн услуга, чрез
която можете да се насладите на найгледаните български телевизии, стари и нови филми, музикални продукции,
концерти, шоута, новини, сериали и
спорт. При това не е нужно да имате
телевизор вкъщи – достатъчен е само
сносен компютър с бърза Интернет
връзка.
След първоначална (безплатна) регистрация на адрес www.neterra.tv можете да наблюдавате директно от
вашия браузър преки предавания на
телевизиите bTV, TV7, Евроком, Планета, City, MM, M2, StK, Здраве, 7 дни,
BG TV, BTK, Канал 8, а съвсем скоро – и
други програми (фиг. 1).
Предаванията се излъчват на живо,
с около 2–3 s закъснение спрямо тези
по телевизора. Цифровото видео се показва в отделен прозорец (фиг. 2) и може да бъде преоразмерено на целия екран (режим FullScreen). Качеството зависи силно от вашата връзка, като вариантите са три: ниско (300 Kбита/s),
средно (500 Kбита/s) и високо (1000
Kбита/s). В последния вариант сигналът е идентичен с този, получен от
цифров TV тунер.
Освен преки предавания, постепенно се попълва и колекция и с такива
„при поискване“ (on demand), т.е. със
стари записи, достъпни както чрез
навигация в сайта, така и чрез специална заявка. В отделен раздел можете
да видите последните издания на любимото ви шоу (фиг. 3) или да получите
пълна справка за всички записани спортни предавания през деня.
За да гледате предаванията, можете да използвате Windows Media Player,
Quick Time Player или специален ActiveX
плъгин на Neterra. Не са необходими допълнителни кодеци от рода на K-Lite
и Mega Codec Pack. Ако въпреки това
имате проблеми, сайтът разполага с
подробни инструкции как да ги отстраните стъпка по стъпка (фиг. 4).
И въпреки че услугата е нова и в
много от разделите се появява „очаквайте скоро“ (включително и този за
платен абонамент), идеята да гледате на живо в офиса важен мач или да
изгледате любимия си сериал два часа
по-късно, когато се върнете от работа, при това без дори да ви е нужен
телевизор, изглежда доста обещаваща.
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Конзолните войни
ГАВРИЛ ГАВРИЛОВ
В седмиците преди Коледа станахме свидетели на
изключителна суматоха на пазара на конзоли, както
и на невиждано развихряне на „вторичните“ продажби на Sony Playstation 3. Причината бе Sony и по-точно
невъзможността на японския производител да задоволи първоначалното търсене на дългоочакваната
конзола. Празниците отминаха и след като се отърсихме от истерията около коледните подаръци, можем да хвърлим един обективен поглед на пазара за
конзоли, както и да направим поредната ретроспекция на т.нар конзолни войни.
Откакто на пазара на игрални конзоли останаха
само трима основни претенденти – Playstation, Xbox
и GameCube, техните производители Sony, Microsoft и
Nintendo са в постоянна битка за спечелване на предпочитанията на геймърите. Съревнованието между
тях винаги е било вълнуващо, но никога не е било толкова ожесточено, колкото е сега, когато на пазара е
седмото поколение игрови конзоли, отличителната
черта на което е изключително мощният хардуер.
Засега Xbox 360 на Microsoft, който се предлага повече
от година, има убедителна преднина, Wii на Nintendo
направи много успешен дебют и като че ли укрепи позициите на компанията в ниския клас, а Sony продължава да бере ядове както с хардуера на Playstation 3,
така и с продажбите, които са по-ниски от очакваните. Но да караме поред.
Ще започнем с конзолата на Microsoft. На нашия
пазар се предлагат два пакета: Xbox 360 Core и Xbox
360 System. „Ядрото“ представлява „гола“ конзола без
харддиск, с жичен контролер, без мрежов контролер и
с композитен видео кабел за връзка към телевизора.
„Системата“ има всички екстри, в това число специално „хромирано“ покритие, безжичен контролер за
управление и компонентен изход, осигуряващ високо
качество на изходния видео сигнал.
Преди окончателно да се спре на името Xbox 360,
Microsoft преминава през Xenon, Xbox 2, Xbox Next и
Nextbox. Името Xenon идва от триядрения 3,2-гига-
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херцов процесор, разработен по технологията Cell
Microprocessor, която, въпреки че е интересна, е извън
тематиката. Достатъчно е да кажем, че тази конзола е изградена изцяло върху нови технологии. Графичният процесор, който е дело на ATI, е наречен Xenos и
е първият, използващ технологията на общ конвейер.
Графичното ядро на Xbox 360 е с тактова честота
500 MHz. При създаването на конзолата си Microsoft
не са се поколебали да потърсят сътрудничество с
други компании: IBM (за централния процесор), ATI (за
графичното ядро), а има и слухове за тестове на конзолата с Apple G5 технологии.
Излишно е да се впускаме в детайли за производителността на системата. Добре е известно, че характеристиките на конзолите и персоналните компютри
са несъпоставими, както и че няма такова нещо като
системни изисквания при заглавията, които излизат
за дадената конзола. Която и игра да подкарате, ще
върви максимално добре и без проблеми, защото тя е
правена именно за тази конзола. И все пак продуктът
на Microsoft впечатлява с хардуера си и най-вече с това колко е по-напред от конкурентите си.
Пространството за музика, филми, снимки и запазени състояния на игри е осигурено от 20-гигабайтов харддиск (който е част от пълния пакет и опция
за основния). Игрите са на стандартни двуслойни
9,4-гигабайтови DVD-ROM дискове. Допълнително се
планира пускането на външно HD-DVD устройство
на цена около 200 евро, което ще се предлага в комплект с новото дистанционно управление (Microsoft
Universal Media Remote), което се очаква да бъде обявено за продажба тези дни. Това устройство ще възпроизвежда HD-DVD филми, но от Microsoft са обявили,
че игрите ще си останат на стандартните дискове,
за да принуждават клиентите си да купуват HD-DVD
устройство, ако те не искат това. Напълно в традициите на компанията са взети абсолютно всички
мерки срещу възможността за възпроизвеждане на
пиратско съдържание, като това включва и залепянето на пинове и чипове със специално лепило, за да се
предотврати достъп до криптираните ключове.
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Управлението на съдържанието е поверено на
„операционна система“, наречена Xbox 360 Dashboard,
което буквално преведено означава „табло на кола“.
От това удобно меню се достига до всички опции на
конзолата, а олекотената му версия може да бъде
стартирана по време на игра от специален бутон на
контролера. Самото устройство за управление на игрите и навигация в менюто се предлага, както вече
споменахме, в две версии – безжична (в пълния комплект) и жична (в стандартния комплект). Версията
с кабел може свободно да се използва и на компютър,
тъй като е с USB интерфейс, докато безжичната
версия не поддържа връзка с PC (очаква се до края на
годината да излезе на пазара специален адаптер, който да позволи и това да стане).
Акцентът в конзолата на Microsoft е съдържанието с ултрависока разделителна способност, било
то за филми или игри. Това, разбира се, предполага,
но не задължава, потребителите, които искат да се
възползват от пълните способности на Xbox 360, да
направят допълнителни инвестиции. Добре за потребителите е, че проблемите с HD-DVD и Blu-Ray дисковете разтеглиха тези инвестиции във времето. От
това Microsoft и по-гъвкавата архитектура на Xbox
360 спечелиха, а Sony и по-тясно обвързаната с BluRay устройството Playstation 3 загубиха.
Sony също заложи на Cell Technology Microprocessor.
Playstation 3 е основан на процесор, разработен от
Sony, Toshiba и IBM, който дава възможност за динамично разпределение на натоварването между физическите ядра на процесора. Паметта е 256 Мбайта
XDR DRAM и работи на тактовата честота на процесора. Графиката е поверена на чип на nVidia (G70),
който разполага с 256 Мбайта GDDR3 VRAM с тактова честота 550 MHz. В базовия пакет са включени
още DVD-ROM, поддръжка на интерфейсите USB 2.0

За една година
За шест месеца

и Bluetooth, както и стандартите за памет: Memory
Stick, CompactFlash и SD/MMC. В раздел „Глезотии“ попадат Dolby 7.1 Surround с TrueHD възможности и поддръжката на Blu-Ray дискове. За разлика от Xbox 360
тук твърдият диск е интегрална част от конзолата.
Капацитетът му е 20 Гбайта, като може да достигне
и до 60 Гбайта.
Що се отнася до софтуера, Sony обещава пълна
съвместимост със заглавията за PS и PS2, говори се
за поддръжка на Linux, както и за възможността потребителят сам да променя операционната си система. Голямо внимание се отделя на менюто за управление на основните функции на конзолата. Наречено
Cross Media Bar Interface, то позволява бърз и лесен достъп до игри, музика, снимки и настройки. Предвидена е
опция този интерфейс да бъде подменен от играчите,
ако не им хареса по една или друга причина.
Задължително трябва да се спомене и новият
SIXAXIS контролер, който се продава отделно от
самата конзола. На външен вид той прилича на
DualShock за PS2. Голямата изненада е сензорът за
движение по всички оси, което позволява невиждан
досега начин на контрол върху персонажите в игрите. Голяма част от феновете видяха в това опит да
се открадне идеята от Wii контролера. Други останаха недоволни от премахването на функцията Rumble,
която караше периферията да вибрира според ставащото на екрана.
Не е трудно да се направи паралел между акцентите в конзолите на Sony и Microsoft. И в основата на
Playstation 3 са съдържанието с висока разделителна
способност, безжичната свързаност и използването
на многоядрени процесори. Освен по-късния старт
проблем на Sony е и цената. И то не само на конзолата,
а и на заглавията. Притеснителни са съобщенията,
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че цената на „по-добрите“ заглавия
би могла да прескочи бариерата от
60 USD. Освен това Sony има проблеми и с продажбите. След истерията от първите дни последва спад. В
Япония, където конзолата беше пусната най-напред, за две седмици са
продадени само 176 хил. бройки, което е доста под очакваните 400 хил.
Проблеми с Blu-Ray дисковите устройства отложиха пускането на
Playstation 3 в Европа
за март 2007 г.
и осигуриха на
Xbox 360 още една Коледа без
конкуренция. От
централата на
японския гигант обаче са заканват, че европейската премиера през март ще бъде най-грандиозният
спектакъл, който игралната индустрия е виждала.
Конзолата на Nintendo, атрактивно озаглавена
Wii, се оказа най-голямата изненада. С почти 4 млн.
продадени бройки до момента, евтината машинка
спечели сърцата на множество играчи от всички
възрасти с някои уникални нововъведения. На първо място е станалият вече легендарен контролер
Wiimote, наречен така заради приликата си с обикновено дистанционно управление. В това „дистанционно“ обаче Nintendo са вградили многопосочен сензор
за движение. така че което и заглавие за Wii да играете, движението на екрана се води по движението
на ръцете ви. Ако играете тенис например, ще се
наложи да замахнете в добре изпълнен бекхенд. Ако
се биете срещу чудовища, ще трябва да извършите
движение, все едно замахвате с меч. Има и курио-

зи. Много са оплакванията, че верижката, с която
контролерът се закача за китката на играча, била
недостатъчно здрава. След около час игра контролерът можел да изхвърчи от потната ръка на играча,
да скъса верижката и да се удари, според разкази на
потърпевши, в челото на нищо неподозиращия съпруг или в чисто новия 42-инчов плазмен телевизор.
Nintendo, разбира се, реагираха моментално и срещу
обаждане и продиктуване на номера на конзолата
безплатно изпращат четири нови, удебелени верижки.
Хардуерно Wii е доста далеч от преките си конкуренти. И тук намираме процесор на IBM (PowerPC) и
графика на ATI (ATI Hollywood). Няма обаче поддръжка
на HD разделителна способност, нито на звук със супер качество.
Резултатите показват, че Nintendo успешно печели поддръжка не само сред феновете на класическите
игри, като залага на простота на изпълнението, но и
на родителите, като отделя много голямо внимание
на филтрирането на съдържанието. Тъй като много
от игрите, които ще се появят и за трите конзоли,
са със съдържание, предвидено за играчи над 16/18 години, Wii ще разчита рейтинга на играта от самия
диск и ако той е над посочения в настройките, ще изисква администраторска парола, преди да стартира
играта.
Ако приемем, че Nintendo Wii плува в познати води
и предлага това на клиентите си, които желаят още
от същото“, то между Playstation 3 и Xbox 360 битката ще люта. И трите конзоли поддържат старите
заглавия, така че никой няма да е принуден да се откаже от любимите си игри, а новите технологии за
визуални и звукови глезотии ще се грижат за привличането на нови почитатели на гейминга.
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