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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПАКТДИСКА
Скъпи приятели,
Мартенският брой на списание Computer ще ви посрещне с
изобилие от безплатни полезни и забавни приложения и игри.
Безспорен лидер в това отношение е рубриката Tools, в която
този път сме включили само свободно разпространяван софтуер. Едно от най-ценните заглавия е Windows Easy Transfer с поддръжка на Vista, което ви позволява безопасно и лесно прехвърляне на настройки, поща и персонални файлове от един на друг
компютър. Допълнително на страниците на списанието ще намерите повече информация за неговото приложение и възможности. Бих изтъкнал и новата версия на Cryptainer LE 7.0, който
предлага солидно криптиране на вашата лична информация в 20Мбайтови контейнери. Можете да го ползвате и с преносими памети, което ви
спестява неудобството от предварително инсталиране на продукта на „чуждо
място“. Simplyzip 1.1b65.1 също предлага функции за криптиране и декриптиране,
но неговата основна задача е работа с компресирани файлове. Той поддържа над
20 формата и има възможност за компресиране в 10 от тях, както и способността да се използва и на преносими устройства. С едно изключително полезно средство ще се сдобиете, ако се спрете на Bulk Rename Utility 2.5. Преименуването на
множество файлове едновременно едва ли ви се
случва ежедневно, но когато ви се наложи, Bulk
Rename ще ви предложи най-изчерпателните възможности за работа.
Негови характерни черти са обработката на имената на директории
и поддиректории, регулярни изрази, преместване и копиране на файлове, криптиране и декриптиране и изпълняване без инсталация. Малката
програмка DiskTT 1.2.9 също позволява изпълнение без инсталиране. Основната Ӝ задача е измерване на скоростта на трансфер на твърди дискове със или без изчистване на дисковия кеш. FontPage 3.0.1 се отличава
с прост, изчистен интерфейс и компактен обем. Използва се за преглед
на инсталираните и неинсталираните шрифтове.
Пълната версия на един страхотен графичен редактор ви очаква в рубриката Authoring. Paint.NET 3.0 е известен с богатата си колекция от инструменти и филтри, както и с възможността за работа със слоеве, но
най-вече, защото се разпространява свободно. Безплатно конвертиране
на документи в PDF формат ще получите, ако се ориентирате към новата
версия на novaPDF Lite 4.2. Програмката притежава стандартните функции за форматиране на страница, компресия, за задаване на разделителната способност на графиките и защита на документа с парола. Досадна
подробност обаче е рекламното съобщение, което поставя в края на документа. Автоматизирано генериране на ефектни динамични уеб менюта ще получите с помощта на AllWebMenus Pro 4.2. Редакторът работи с DHTML и Javascript
менюта, които могат да бъдат настроени и подобрени във всеки детайл, а допълнително ще
можете да се възползвате и от богатата му колекция готови
стилове и шаблони. За разработчиците на уеб страници и програмистите сме включили още един прекрасен редактор. Безплатният Notepad++ 4.0.1 предлага множество инструменти за
форматирана обработка на текст, скриване на обособени блокове програмен код и синтактично оцветяване за над 20 езика.
В рубриката са и трите безплатни приложения – EXPStudio Audio Editor
Free 4.0.6 за аудио редактиране с разнообразие от ефекти и възможност
за конвертиране между няколко формата, Network Notepad 4.5.2 за визуално описание и представяне на мрежова инфраструктура и комуникации и
WordFusion Beta 1.24 за създаване на официални формуляри, писма и др.
В рубриката Entertainment ще намерите новите актуализации на два страхотни графични редактора за бърз преглед на поредици от изображения – XnView 1.90.2 и Picasa 2.6.0. Всъщност те не са преки
конкуренти, защото докато XnView предлага по-богат набор от инструменти и широка поддръжка на
мултимедийни формати, то Picasa е ефектен виртуален албум с елегантен
и удобен интерфейс. Допълнително и двата редактора притежават основни
инструменти за редактиране, премахване на червени очи, конвертиране към
някои формати изображения и генериране на уеб ориентирани албуми. С конвертиране и сваляне на аудио парчета от CD носители по-лесно ще се спра-
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вите, ако разполагате с Easy CD-DA Extractor 10.0.5,
който вече поддържа и формата Flac за максимално
запазване на качеството на материала. Тук за вашето удобство са включени и два виртуални десктоп
бележника – Stickies 6.0a и AM-Notebook Pro 4.1.0. Първият е безплатен с компактен обем и вградена аларма за насрочване на събития и задачи, като в текста на съобщението позволява използването на url
връзки. От своя страна AM-Notebook ще ви грабне с
функциите за свързаност на съобщенията и
йерархична организация, директна мултимедийна поддръжка и много други. И накрая рубриката ви предлага едно красиво и елегантно решение за
стартиране на приложения, безплатната лента за бързо стартиране на
приложения на RocketDock 1.3.0, която позволява разпределяне на приложенията в категории и използва няколко ефектни техники, като локално
увеличение на избраната позиция, прозрачност, автоматично скриване
и показване.
Рубриката Internet излиза само с две ограничени приложения: мениджъра за теглене на файлове GetRight 6.2, при който вече са изчистени
всички несъвместимости с Windows Vista, и AI RoboForm 6.8.6, който предлага автоматично попълване на Интернет форми, като позволява запазването на до 10 пароли за достъп до защитени сайтове.
Следват все безплатни програмки, едната от които е не лоша
алтернатива на GetRight. Orbit Downloader 1.4.1 е с поддръжка на
прокси при теглене, отложено стартиране и разпределение в
категории. Една от най-очакваните актуализации е Skype 3.0,
който притежава обновен мениджър на надстройките, нови картинки за статус на настроението, въвежда публични чат стаи,
подобрена видео връзка и много други. Слабата Интернет връзка
е често проблемът на затруднената
видео връзка, затова, ако се нуждаете от подобряване на видеото не само
при работа със Skype, но и при гледане на мултимедия от Интернет, то вашето спасение е безплатният SpeedBit Video Accelerator 1.1. Множество подобрения и глезотийки за новия Internet Explorer 7 ви очакват с IE7pro 0.9.10.
С него безвъзмездно получавате командване с движенията на мишката, множество допълнителни команди към всеки прозорец на браузъра, блокиране на
реклами и т.н. Помислили сме и за почитателите на Mozilla. За тях е безплатният Mozilla Backup 1.4.5, който позволява безопасно и цялостно архивиране и
възстановяване на настройки и писма за всички пощенски клиенти на Mozilla,
както и на едновремешния Netscape. AM-DeadLink пък е една удобна чистачка за
вашите Интернет връзки от адресния бележник на браузъра. С нея с лекота се
проверяват стотици адреси, при което автоматично се премахват неактуалните. Хубавото на програмката е пълната съвместимост с повечето известни
Интернет клиенти. С нова версия излиза и една от моите любими програмки за
сваляне от Интернет – WinHTTrack 3.41-2, която е специализирана в свалянето на
съдържанието на уеб сайтове с автоматично проследяване и запазване на връзките на свалените документи и страници.
Няма да ви разочарова и рубриката System. В нея ще намерите прекрасни безплатни инструменти.
Сред тях е и любимата ми колекция на Ultimate Boot CD 3.4, в която са събрани полезни и важни средства
за поправяне, оптимизиране, тестване на хардуера и операционната система, средства за мениджмънт
на дяловете на твърдия диск и безплатната DOS версия на антивирусния пакет F-prot. CCleaner 1.36
също е част от колекцията ми от задължителен софтуер и не защото предлага някакви много тънки
хитрости или функции, а защото е безопасен, многостранен и най-важното лесен за работа. Тези негови
качества го определят като основен инструмент за профилактика на компютъра за всеки потребител,
независимо от неговите умения. Новата версия на мениджъра за отдалечено управление на работни
станции и сървъри Remote Administrator 3.0 идва с подобрен дизайн, по-удобен интерфейс, Windows Vista
съвместимост, разширени филтри за ограничаване на достъпа и др. Kiwi Syslog Daemon 8.2.5 е друга
ценна придобивка за администраторите, защото позволява лесно и бързо събиране и следене на логовете на отдалечени системи, комутатори,
маршрутизатори, Unix системи и други. Тук е и WinPatrol 11.0 за контрол и
ограничаване на достъпа до системните настройки, който предлага и допълнителна информация от онлайн базата от данни на BillP Studios. Безплатни в рубриката са още DriverMax 2.1 за архивиране и възстановяване
на инсталираните в системата драйвери и Wireshark 0.99.5 за проследяване на мрежови връзки и прихващане на мрежови пакети.
Иван Гарнизов
Март 2007
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Дни на иновациите на Майкрософт
В продължение на два дни, на 12 и 13 февруари
т.г. бяха проведени „Дни на иновациите“, организирани от „Майкрософт България“ съвместно с Държавната агенция за информационни и комуникационни технологии (ДАИТС).
Проявата се провежда за пръв път у нас с намерение да се положи началото на една традиция.
Целта на организаторите бе не просто да представят обширните възможности, които откриват
новата операционна система Windows Vista и офис
пакетът 2007 Microsoft Office system. Те успяха да
постигнат нещо още по-значимо в политически
план – да поставят на широка дискусия ролята и
приложението на най-съвременните софтуерни решения и на информационните технологии за цялостното развитие на икономиката, управлението
и образованието. Важността на темата, новите
софтуерни продукти и ролята на организаторите
за развитието на иновативните процеси събраха
на едно място представители на бизнеса, държавната администрация и академичната общност.
Специален гост на събитието бе г-н Ян Мулфайт, вицепрезидент на „Майкрософт“ за държавни и корпоративни стратегии за Европа, Близкия
изток и Африка. Участниците бяха поздравени и
от г-н Пламен Вачков, председател на ДАИТС.
Същия ден бе открит и Национален иновационен център към ДАИТС, който е създаден с подкрепата на „Майкрософт“ с цел подобряване на оперативната съвместимост на информационните системи в държавата и защитата на националните
информационни системи.
Представител на редакцията разговаря с г-н
Теодор Милев, изпълнителен директор на „Майкрософт България“, по темата за развитието на иновационните процеси в нашата страна.
Computer: Г-н Милев, „Mайкрософт България“
организира „Дни на иновациите“. Мислите ли, че в
България има благоприятна среда за развитие на
иновациите? Защо „Майкрософт“ организира точно това събитие?
Теодор Милев: Определено в България има добра бизнес среда. Има много иновативни организации, с които искаме да споделим нашия опит.
Иновациите са основен катализатор за развитие
в днешния глобален свят, което все повече се основава на икономиката на знанието. От особена
важност е бизнесът и правителството да работят заедно, както се случва в България, за създаването на благоприятен климат за развитието на
иновациите в страната и региона.
Малко преди старта на „Дни на иновациите“,
като част от инициативата, бе открит и Национален иновационен център към ДАИТС, подкрепен и
от „Майкрософт България“. Официално беше обявено и включването на България в EUGA (European
Union Grant Adviser) – програма за улесняване достъпа на малки и средни предприятия до европейски
фондове.
Computer: Бихте ли коментирали случващото
се на българския ИТ пазар и по-конкретно разви-
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Теодор Милев, изпълнителен директор на „Майкрософт
България“, и Ян Мулфайт, вицепрезидент на „Майкрософт“ за държавни и корпоративни стратегии за Европа,
Близкия изток и Африка

тието на представителството на „Майкрософт“
у нас.
Т.М.: „Майкрософт България“ е едно от най-бързо растящите дружества на „Майкрософт“ в Централна и Източна Европа. Пазарът в този регион
се развива изключително бързо и динамично през
последните 5 години. Предвиждаме, че тези темпове ще се запазят и през следващите няколко
години. В България тенденцията е същата. Прогнозирам изключително висок ръст в сегмента на
системите за управление на бизнеса, както и на
сървърните продукти.
Computer: В края на януари 2007 г. пуснахте на
пазара дългоочаквания нов Windows и новия Office
пакет. Как смятате, че ще се приемат те от българските потребители?
Т.М.: Според независимо проучване, извършено
от IDC, в световен план се предвижда системата
да бъде инсталирана на повече от 100 милиона компютъра само през първата година след нейната
поява на пазара. Смятам, че българските потребители не са изключение и също очакват с нетърпение Windows Vista и 2007 Microsoft Office system.
Според мен, новите продукти на „Майкрософт“
имат място в живота на всеки съвременен човек.
Ако преди известно време животът само на ограничен кръг специалисти бе свързан с информационните технологии, сега развитието на комуникациите, цифровата информация и устройства
засягат живота на всеки един от нас. Все повече
хора са свързани с Интернет, имат различни цифрови устройства за забавление и преносими компютри, които използват навсякъде. Може да се
каже, че дигиталният стил на живот е стилът на
живот на съвременния човек. И тъй като светът,
в който живеем, е изключително динамичен, новото поколение софтуерни продукти и услуги на
„Майкрософт“ са проектирани така, че напълно да
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ФОРУМ
отговарят на този ритъм – независимо дали сте
у дома, в офиса или на път, имате възможност да
управлявате ежедневието си, да изразявате идеите и да споделяте общи интереси. Целта ни е да
дадем възможност на потребителя по всяко време
да се включва към всяко устройство по избор.
Computer: Освен очевидните визуални промени,
какво всъщност е новото в продуктите Windows
Vista и 2007 Office system?
Т.М.: Ако трябва да обобщя предимствата в едно изречение, то би било: нововъведенията в тези
програми дават възможност на потребителя да
посвети повече време на обмисляне и развитие на
идеите си, отколкото в техническото им реализиране.
Една от най-впечатляващите характеристики на Windows Vista и 2007 Microsoft Office system е
интуитивността им – те предугаждат нуждите
на потребителя във всеки един момент и му предоставят необходимите опции и менюта в зависимост от програмата, с която работи. За да отговори напълно на разностранните интереси на потребителите, Windows Vista излиза на пазара с повече версии от всяка друга операционна система,
представяна до сега. Благодарение на опростената настройка и съвременните опции за защита и
надеждност тя дава на потребителя необходимата увереност. Новата операционна система има
вградени защитни функции като Windows Defender,
User Account Control, Parental Control, BitLocker. Допълнителни гаранции за сигурността дават водещи световни компании, предоставящи решения
в тази област, сред които са Computer Associates,
Symantec, GRISOFT, IMSafer, Kaspersky, McAfee,
Panda Software, International Pixalert и др. Те се ангажираха с доставката на съвместими с Windows
Vista версии на техните решения още от първия
ден от предлагането на потребителските версии
на новите продукти. Неслучайно г-н Бен Фатхи,
вицепрезидент на звеното за технологии по сигурността на „Майкрософт“, определи Windows Vista
като „най-безопасната операционна система, която някога сме произвеждали, и нашите партньори
по сигурността играят жизненоважна роля чрез
добавянето на нови нива на защита в платформата на Microsoft Windows“.
Серията 2007 Microsoft Office system включва
над 30 компонента в три раздела: клиентски приложения (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access и
e-mail редактора Microsoft Outlooк), сървърни приложения (Microsoft Office SharePointPortal Server, Office
Groove Server, Office Project Server и др.) и услуги
(Office Оnline – шаблони, Clipart галерии, безплатни
курсове и др.)
Computer: Какви са предимствата на Windows
Vista в сравнение с широкоразпространения сега
Windows XP?
Т.М.: Често хората губят доста време, за да
открият даден файл на компютъра си. С Windows
Vista няма значение дали се търси папка, електронно писмо, програма, файл или отметка в Internet
Explorer. Резултатите от търсенето излизат веднага, още в момента на въвеждане на ключовата
дума. Сега потребителите имат възможност да
търсят навсякъде: в контролния панел, в началното меню, във всеки един прозорец на Internet
Explorer. Това спестява много време и усилие.
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Windows Vista се инсталира по-бързо от Windows
XP, цялата процедура отнема не повече от половин час. Ако вече ползват Windows XP, то тогава
е много лесно да се направи крачката, която ги
дели от най-новия ни продукт: потребителите на
Windows XP имат право на ъпдейт до Windows Vista,
ако са на абонаментен план или имат софтуерна
осигуровка.
Друго предимство на новата операционна система е, че тя организира вместо потребителя
всички снимки, филми и музика, показва съдържанието на документите, без да е необходимо да се
отварят, предлага опции за разширено търсене и
др., като по този начин дава яснота, увереност и
пълен контрол над работата с компютър. Новите
икони, 3D графиката, прозрачните работни прозорци и екзотичните природни картини за десктопа превръщат работата с Windows Vista в истинско удоволствие.
Computer: До каква степен новите системи за
защита, които „Майкрософт“ въведе, ще ограничат пиратското разпространение?
Т.М.: При създаването на софтуер някои компании решават да се фокусират върху създаването
на повече функционалности и допълнителни възможности за потребителите, други – върху защитата на своя продукт. За „Майкрософт“ и двете
области са еднакво важни и ние сме го доказали в
практиката.
Колкото до Windows Vista, смятам, че потребителите на нелицензиран софтуер ще са значително затруднени и заради Windows Genuine Advantage
Notification – програмата на Microsoft, част от кампанията за защита на интелектуалната собственост, която фирмата ни стартира през юли, миналата година. Освен това начинът, по който се активира операционната система е изцяло променен –
използва се безплатен Microsoft Key management
сървър, който активира регистрацията на всички
компютри в корпоративната мрежа. При Windows
Vista изтичането в Интернет на ключове за обемно
лицензиране е много по-трудно, а за да може да си
инсталира програмата у дома, потребителят ще
трябва да има достъп до Key management сървър.
Тук трябва да признаем, че за съжаление, в
България софтуерното пиратство запазва високи показатели. През последните години неговият
процент не се промени съществено. Надявам се
с излизането на доклада на BSA (Сдружението на
издателите на бизнес софтуер) през 2007 г. и с
присъединяването ни към ЕС делът на пиратския
софтуер у нас значително да намалее.
Computer: Какво да очакваме от „Майкрософт“
в близко бъдеще?
Т.М.: През пролетта предстои да представим
локализираните версии на Windows Vista и 2007
Office system. Българските потребители ще могат
да ползват новите продукти на „Майкрософт“ на
родния си език. По-късно тази година ще пуснем в
продажба и новия сървър с кодово име Longhorn.
Очаквайте и традиционните „Дни на Майкрософт“, но в нов и по-различен формат. Бихме искали да достигнем до възможно най-голям брой потребители в цялата страна, затова важен акцент
ще е онлайн излъчването на събитието. До края на
2007 г. ще бъде открит и центърът за поддръжка
на „Майкрософт“.
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Сирма Груп
С НАГРАДА „НАЙ-ОТЛИЧИЛАТА СЕ ФИРМА В ШЕСТА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕС“
„Сирма Груп“ получи награда за най-успешна и
отличила се фирма в Шеста рамкова програма на
ЕС. Призът беше връчен от Даниел Вълчев, заместник министър-председател и министър на образованието и науката на лансираща конференция по
повод Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни
дейности.
След връчването на наградата Цветан Алексиев,
изпълнителен директор на „Сирма Груп“, заяви, че
освен „Онтотекст Лаб“, в 7-а рамкова програма ще
участват „Сирма Медия“ и „Сирма Солюшънс“. Компанията обмисля сериозни инвестиции и партньорства с водещи световни лидери и има потенциал за
развитие в областите „Образование“, „Информационни и комуникационни технологии“, „Биотехнологии“ и „Семантичен уеб“.
В рамките на сесията за ИКТ Атанас Киряков,
ръководител на лаборатория „Онтотекст“ в „Сирма
Груп“, представи опита на „Сирма Груп“ в Шеста рамкова програма, плановете на фирмата за участието
в Седма рамкова програма и направи презентация
на семантична търсачка за новини. Презентацията
включваше демонстрация „на живо“ на интерактивните потребителски интерфейси върху над един
милион новини – корпус от най-значимите международни новини за последните 5 години. Киряков покани
присъстващите да разгледат и да се убедят в предимствата и уникалните възможности на модула
CORE на платформата за семантично анотиране и
търсене KIM на адрес http://www.ontotext.com/, където
е предоставена демонстрационна версия върху корпус от 200 000 новини.

Семантично търсене и анализ на
тенденции, базирани на KIM Platform
(Онтотекст) и нейния CORE модул

Данните, до които осъществяваме достъп чрез
Интернет, са не само огромно количество, но и неструктурирани. За да се справим с тази информационна лавина, е нужно да можем да търсим и анализираме тези данни. В момента:
 Начини за търсене съществуват, но възможностите им са ограничени. Освен това полученият
резултат невинаги отговаря точно на запитването или нуждите ни.
 В уеб мащаб средства за анализ на наличната информация почти не съществуват.
Нуждата от по-добри и интелигентни възможности на търсене в големия поток от информация
е осезаема. Потенциално решение е т.нар. Семантичен уеб, което означава за съществуващите
ресурси да има метаданни, които да подпомогнат
търсещия софтуер. Откъде да се вземат тези метаданни?
Предлаганото решение на „Онтотекст“, наречено KIM Platform (http://www.ontotext.com/kim), прави
анализ на неструктуриран текст чрез автоматично и полуавтоматично извличане на метаданни. Това води до евтино и сравнително коректно генериране на голямо количество метаданни, които да се
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Цветан Алексиев, изпълнителен директор на „Сирма Груп“,
с наградата „Най-отличила се фирма в Шеста рамкова
програма на ЕС“

използват за анализ. В този смисъл KIM е платформа за автоматично семантично анотиране, търсене и анализ. Тя използва онтологии (формални модели на части от света), за да осигури комбинация
от автоматичен извод на знания, структурирани
семантични заявки и пълнотекстово търсене. За
разлика от стандартното текстово търсене и другите чисто статистически системи за управление
на знания (Knowledge Management Systems), KIM може да отговори на примерна заявка от типа на: „Намери документи за телекомуникационна компания в
Европа, Джон Смит и дата през първата половина
на 2002 година“, извличайки следния документ: „На
състоялата се среща на 10 май бордът на Vodafone
назначи Джон Г. Смит като CTO.“
KIM извлича структурирани данни от текст, намира референции към обекти (например хора, географски обекти, организации и т.н.) и създава връзки
между обектите и техните семантични описания
или профили. Тази функционалност е достъпна за
всеки потребител след инсталирането на малък KIM
браузър плъгин. За повече информация посетете:
http://www.ontotext.com/kim/KIM-downloads.html
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Router

Важен и интересен компонент на KIM Platform е не на следващото търсене. Операцията се повтаря,
CORE модулът (Co-Occurrence and Ranking of Entities). докато броят на резултатите се сметне за задоОсновните му функционалности са:
волителен. Тогава могат да се прегледат някои от
 Анализ на тенденции – например: „Колко често изброените документи или да се изпълни Timelines
дадена компания се появява в международните (промяна на популярността във времето) анализ.
бизнес новини за определен период?“
 Асоциативни връзки между обектите („Покажи
хората, които се срещат в документи, споменаващи дадена компания, място или други хора“).
&Gateways
| Adapter
| пълнотекстово
Voice over IP | търсене
Access Points | Storage | Switches | Entertainment | Printserver
Комбинация
от тях и
(„Покажи хората, които имат общо с телекомуникационни компании, локализирани в Югоизточна Европа, и документите, които съдържат „измама“ като ключова дума“).

Докато се въвежда ключовата дума за търсене,
се обновява (намалява) броят на документите, в които се извършва търсенето. По подобен начин, с въвеждането на всяка буква, филтърът за всяка категория обновява съответния списък с обекти. Това е
особено полезно, в случай че не е ясно името на търсения обект. Когато някой от тези обекти се селектира, той автоматично влиза в списък (филтър) с
обекти, които служат за допълнително ограничава-

CORE модулът може да пресметне популярността на даден обект, като:
 Класира обектите от определен тип през даден
период и ги показва в ред на най-добре представили се.
 Извърши Timelines анализ за предварително избран набор от обекти.
 Пресметне един от горните варианти в съответствие с наложеното ограничение по документи след търсене в CORE.
В дадения пример ключовата дума в търсенето
с CORE е „shares“ и „топ 7 организации, които през
последните години са се срещали в новините“.
За демонстрация на търсенето с CORE посетете: http://62.213.161.192/KIM/screen/CoreSearch.jsp.

NETGEAR WGR614 безжичен маршрутизатор

Безжична мрежа - бързо,
лесно и сигурно!
– Споделен интернет достъп до всяко PC у дома или офиса
– Съвместим с 802.11b и 802.11g устройства
– Вграден 4-портов 10/100 Mbps комутатор
– Двойна защитна стена - SPI & NAT
– Защитен безжичен достъп (WPA-PSK)
– 128 битово WEP криптиране
– Поддръжка на VPN pass-through
– Автентикация по MAC адрес

Оторизиран вносител и дистрибутор на NETGEAR® за България
Аерогара София, Бизнес сграда Транспрес, ул. “Мими Балканска” 140
Тел.: 02 960 23 80, 02 960 23 00; факс: 960 23 99; www.solytron.bg; office@solytron.bg
Търсете NETGEAR® WGR614 Wireless Router в дилърската мрежа на Солитрон в цялата страна.
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Xerox България
11,2% РЪСТ ПРЕЗ 2006 Г.
Xerox България отчита ръст от 11,2% в приходите си от дейността за 2006 г., в сравнение
с предходната 2005 г. Компанията бележи ръст в
продажбите на принтери и многофункционални устройства от ниските сегменти в размер на 26%.
„В този нов за Xerox сегмент, за по-малко от
две години, успяхме да достигнем второ място като пазарен дял в почти всички продуктови групи –
коментира Огнян Киряков, генерален директор на
Xerox България. – Същевременно успяхме да запазим водещите си позиции във всички сегменти
многофункционални устройства със скорост над
20 стр./min, където инсталираните устройства
са 84% повече в сравнение с миналата година. В
производствения клас пуснахме на пазара новата
цветна дигитална преса DC 5000 (Малта) и само
за два месеца продадохме две машини.“
Xerox разширява непрекъснато гамата си от
продукти, особено в динамичния сегмент на техника за дома и малкия офис. От 2006 г. на пазара се
предлагат вече и LCD монитори с марката Xerox.
През изминалата година Xerox България привлече за дистрибутор PolyComp и подписа партньорски договори със „Стемо“ и „Интелинет“. Чрез
партньорската си мрежа, която включва повече

от 100 големи партньори, риселъри и над 50 сервизни центъра, компанията затвърди позициите
си на пазара на решения за печат и управление на
документи.

Огнян Киряков, генерален директор на Xerox България

Xerox Corporation
РЪСТЪТ НА ПРИХОДИТЕ СЕ ДЪЛЖИ НА ЦВЕТНИЯ ПЕЧАТ
Xerox Corporation обяви печалба от 22 цента за
акция, включително 16 цента реструктуриране на
капитала за четвъртото тримесечие на 2006 г.
„Xerox има солидно представяне за четвъртото тримесечие, което означава още една година с
двуцифрена печалба – обяви Ан Мълкахи, изпълнителен директор на компанията. – Печалбата ни се
дължи на стабилни доходи и увеличаване на портфолиото от услуги и продукти. Придобихме компании, които разшириха дела ни на бързо развиващия
се пазар на управлението на документи, както и на
пазара на цветни принтери. Натрупахме 1,6 млрд.
USD оборотен капитал, който обърнахме в инвестиции и откупихме акции на Xerox за 1,1 млрд. USD.
Успяхме да постигнем ефективно управление на
капитала, което ни даде възможност да осигурим
печалба на акционерите.“
„Печалбата ни се дължи на увеличените продажби на цветните устройства на Xerox, които
произведоха над 30 млрд. цветни страници през
изминалата година, и на увеличеното търсене на
консултантски и аутсорсинг услуги, които предлагаме на пазара“ – уточнява Мълкахи.
Цветният печат възлиза на 37% от общата
печалба на Xerox и бележи покачване от три пункта в сравнение с четвъртото тримесечие на 2005
г. Броят на страниците, отпечатани на цветни
устройства на Xerox, се е увеличил с 36 процента
през четвъртото тримесечие.
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Инвестициите на Xerox Corporation в нововъведения доведоха до пускането на 14 нови продукта
през 2006 г., които спечелиха общо 208 награди
през годината. Компанията планира през тази година да пусне на пазара поне два пъти повече продукти. Около 2/3 от продажбите на Xerox се дължат на продукти, пуснати на пазара през последните две години.
Производството и внедряването на цветни
производствени системи за високоскоростен дигитален печат се е увеличило с 40% през 2006 г. благодарение на увеличеното търсене на Xerox iGen3
Digital Production Press и на все още силното търсене на DocuColor 5000 и на многофункционалната
система DocuColor 240/250.
Офис оборудването на Xerox предлага технологии за обработка на документи за фирми от
всякакъв размер. В цветните офис машини инсталирането на многофункционални системи се е
увеличило с 39% благодарение на интереса към
WorkCentre продуктите. През ноември Xerox пусна на пазара три нови продукта за малкия бизнес,
включително Phaser 6110, най-достъпния настолен цветен лазерен принтер с марката Xerox.
Компанията също така ще продължи работата
си и в развиващите се пазари, където печалбата
се е увеличила с 8%.
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Intel Penryn
ПЪРВИТЕ ПРОЦЕСОРИ ПО 45 NM ТЕХНОЛОГИЯ
ПЕТЪР ПЕТРОВ
Година след като демонстрира първите напълно функционални образци 45 nm статична памет
(SRAM), Intel представи и първите работещи процесори по тази технология. Насочени към различни
пазарни сегменти, показаните 5 модела са първите от петнайсетте процесора, чието производство компанията планира да започне през тази и
следващата година.
Демонстрирани са:
 Двуядрен мобилен 45 nm процесор в преносим
компютър, на който са изпълнявани Microsoft
Office 2003 приложения под управлението на
Microsoft Vista.
 Двуядрен настолен 45 nm процесор на 2,13 GHz,
изпълняващ програма за възпроизвеждане на
HD видео (1080p развивка) под управлението на
Microsoft Vista.

Intel Penryn
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 Четириядрен настолен 45 nm процесор на

1,86 GHz, изпълняващ Six Las Vegas на Ubisoft
Rainbow под управлението на Microsoft Vista.
 Два двуядрени 45 nm процесора на 2,13 GHz,
които са изпълнявали приложения за работни
станции, свързани с отражение на повърхнини, под управлението на Microsoft Windows 2000
Advanced Server.
 Два четириядрени процесора на 2,13 GHz, декодиращи видео в Adobe Premier под управлението
на Microsoft Vista.

Технологията

Първите съобщения от Intel, че разработва
ново поколение транзистори с метален затвор
(гейт) и материал с висока диелектрична константа, датират от 2003 г. Миналата година компанията демонстрира първата си схема (SRAM
памет) по тази технология, а тази – и първите
процесори. Причините ударението да се поставя
на новите технологии за производство на транзистори е, че новият 45 nm технологичен процес
не би бил възможен без този пробив. Това е така,
защото силициевият диоксид (SiO2), който в продължение на последните 40 години се използва
като диелектрик за изработване на гейта, вече
е изчерпал своите физически възможности и от
него не може да се направи толкова тънък изолационен слой, колкото е необходим за 45 nm процес.
Необходим бил нов материал с висока диелектрична константа, който да осигури достатъчно малък ток на утечка дори при тези малки размери на
гейта. Подходящи се оказали някои оксиди на хефния, които условно се означават с high-k диелектрици. Тук обаче възникнал нов, не по-малко сложен
Март 2007
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ключване е с около 20% по-нисък, токът на утечката в канала Source-Drain – около 5 пъти по-нисък,
токът на утечката в диелектрика на гейта – над
10 пъти по-нисък.

Промените

Транзистори със силициев гейт и high-k диелектрик и метален гейт

проблем. Новият high-k изолационен материал на
гейта се оказал химически несъвместим с досега
използвания електрод на базата на силиция. Години били необходими за разработката на нов, този
път метален гейт.
Транзисторите, изработвани по новия 45 nm
процес на Intel, имат приблизително 2 пъти помалки размери в сравнение с тези по 65 nm процес.
Те са с около 20% по-бързи и консумират по-малко
енергия, т.е. те са и „по-студени“: токът за прев-

Сегашната гама дву- и четириядрени процесори на Intel – Core 2 Duo, Core 2 Quad и Xeon, са основани на арихитектурата Core Microarchitecture, която замени използваната в Pentium 4 архитектура
NetBurst. Да припомним, че когато става дума за
процесори, по-трайният показател е архитектурата, а по-променливият – ядрото. В този смисъл
появата на нови ядра в рамките на една и съща
архитектура е част от процеса на нейното усъвършенстване както по отношение на добавянето
на нови функции и възможности, така и по отношение на преминаването към нови по-съвременни
технологии за производство (виж карето). В случая обаче това не е основание за аналогии, защото акцентите в анонса на Intel не са толкова върху
новите процесори, колкото върху разработените
технологии за тяхното производство. Подчертава се, че компанията има готовност за преход към
45 nm технологичен процес, че е разработена нова технология за производство на транзистори,
че тази технология е успешна и това убедително

Архитектури и ядра

НАСТОЛНИ И ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ
NetBurst е седмото поколение архитектура на
Intel, която в началото на века замени архитектурата P6, на която бяха изградени процесорите Pentium
Pro, Pentium II, Pentium III, както и някои от по-старите модели Celeron. В сегмента настолни компютри за времето на съществуването си (2000–2006 г.)
NetBurst е представена от 5 (според някои 4) основни ядра, на базата на които са произвеждани настолните процесори Pentium 4 и Celeron, а по-късно и
Pentium D и Celeron D.
 Willamette – 2000 г.; 180 nm
 Northwood – 2002 г.; 130 nm
 Prescott – 2004 г.; 90 nm
 Prescott 2М – 2005 г.; 90 nm
 Cedar Mill – 2006 г.; 65 nm.
Тук не са включени двуядрените Smithfield и
Presler, които са базирани, съответно на ядра Prescott
и Cedar Mill.
Някои от тези ядра стават основа и на първите процесори, разработени специално за развиващия се пазар на преносими компютри: Pentium 4-M
(ядро Northwood, 130 nm), Mobile Pentium 4 (ядро
Northwood, 130 nm) и Mobile Pentium 4 HT (ядра
Northwood, 130 nm и Prescott, 90 nm). И тук наяве излиза основният недостатък на обещаващата поне на
теория архитектура NetBurst. Оказва се, че високата
консумация е непреодолима пречка пред повишаването на производителността, и това принуждава Intel
да търси нови пътища отначало при преносимите, а
по-късно и при настолните и сървърните процесори.
Паралелно с Pentium 4 започва да се развива и фамилията процесори за мобилни компютри Pentium M /
Celeron M, които до голяма степен се основават на
„позабравената“ архитектура P6.
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Banias – 2003 г.; 130 nm
Dothan – 2004 г.; 90 nm
Yonah – 2006 г.; 65 nm.
Yonah е преходът към новата архитектура на
Intel, наречена Core Microarchitecture, чиято сегашна
версия – Core 2, е в основата на всички класове процесори на компанията.
Настолни:
 Ядро Conroe (Core 2 Duo E6X00 и Core 2 Duo
X6800) – 2006 г.; технология 65 nm; двуядрен; тактова честота 1,86–2,93 GHz; честота на процесорната
шина 1066 MHz; L2 кеш памет 4 или 2 Мбайта.
 Ядро Kentsfield (Core 2 Extreme QX6700) – 2006 г.;
технология 65 nm; четириядрен (две ядра Conroe);
тактова честота 2,67 GHz; честота на процесорната шина 1333 MHz, L2 кеш памет 2×4 Мбайта.
 Ядро Kentsfield (Core 2 Quad Q6600) – 2007 г.; технология 65 nm; четириядрен (две ядра Conroe);
тактова честота 2,4 GHz; честота на процесорната
шина 1066 MHz, L2 кеш памет 2×4 Мбайта.
 Ядро Allendal (Core 2 Duo E4300) – 2007 г.; технология 65 nm, двуядрен (орязано ядро Conroe);
тактова честота 1,8 GHz; честота на процесорната
шина 800 MHz, L2 кеш памет 2 Мбайта.
Мобилни:
 Ядро Merom (Core 2 Duo T5X00, Core 2 Duo T7X00) –
2006 г.; технология 65 nm, двуядрен; тактова честота 1,66–2,33 GHz, честота на процесорната шина
667 MHz, L2 кеш памет 2 или 4 Мбайта.
 Ядро Celeron (Celeron M 520) – 2006 г.; технология
65 nm; тактова честота 1,6 GHz, едноядрен (орязано ядро Merom); честота на процесорната шина
533 MHz; L2 кеш памет 1 Мбайт.
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се демострира с работещи процесори, които са
в състояние да изпълняват програми под управлението на различни операционни системи. Без
никакво колебание новата транзисторна технология с метален затвор се оценява като най-голя-

мата промяна в производството на компютърни
схеми за последните 40 години. Показателен за
значението, което Ӝ се придава, е и фактът, че
името, което Intel използва за означаване на тези процесори, е свързано със самата технология
за производство. Ето защо, когато на този етап
се говори за фамилията Penryn, не става дума нито за нова архитектура, нито за ново ядро, нито
дори само за новия 45 nm технологичен процес,
а за семейство процесори (настолни, мобилни и
сървърни), които са обединени от това, че се произвеждат на базата на транзистори с метален
затвор по 45 nm технологичен процес. Архитектурата е Core 2, а как точно ще се казват ядрата на съответните класове процесори, тепърва
ще става ясно.
Впрочем означенията на настолните вече са
известни. Това са Wolfdale (двуядрен) и Yorkfield (четириядрен), които вероятно ще видим още преди
края на годината. Те, естествено, ще имат редица
предимства пред произвежданите по 65 nm технология процесори.
Така двуядреният Penryn ще има по-голям брой
транзистори (410 срещу 291 млн. на 65-нанометровия Conroe) и по-малки размери на кристала (110
срещу 143 mm2). Това ще позволи да се увеличи кеш
паметта до 6 Мбайта и да се добавят 50 нови
(SSE4) инструкции, предназначени за увеличаване
на производителността при работа с мултимедийно съдържание. Разсейваната мощност няма да
надхвърля 35 W при мобилните, 65 W при настолните и около 80 W при сървърните и геймърските
процесори. Честотата на процесорната шина ще е
1333 MHz, а тактовата честота – 3,5–4 GHz.

Kingston DataTraveler ReadyFlash
УСКОРЯВА РАБОТАТА С WINDOWS VISTA
Kingston пуска в масови количества нова USB
флаш памет, предназначена за работа с Windows
Vista базирани системи. DataTraveler ReadyFlash
USB 2.0 е проектиран на базата на точни изисквания към производителността и спецификации,
разработени от Microsoft, и позволява да се увеличи производителността на системата под новата
операционна система.
Макар добавянето на системна памет да е
най-доброто средство за увеличаване на производителността, вградената функционалност на
Windows Vista, наречена Windows ReadyBoost, позволява да се използва и друг ресурс в допълнение към
DRAM за обработка на информация и приложения.
В случая всяка флаш памет, подобна на DataTraveler
ReadyFlash, която отговаря на изискванията за
скорост на ReadyBoost, може да се използва като
по-бърз кеш буфер.
DataTraveler ReadyFlash е USB 2.0 флаш памет,
съвместима с Windows ReadyBoost. Има 5-годишна
гаранция и се предлага в два варианта с капацитет съответно 1 и 2 Гбайта. Параметрите Ӝ са
по-добри от минималните изисквания на Windows
ReadyBoost за пропускателната способност на
USB памети: 5 Мбайта/s при четене в случаен ред
на файл с обем 4 Кбайта и 3 Мбайта/s при запис
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в случаен ред на файл с обем 512 Кбайта. Когато
такава памет се свърже към USB 2.0 порта на компютър, базиран на Windows Vista, се отворя диалогов прозорец, който предлага възможността устройството да се използва за нуждите на Windows
ReadyBoost. Нещо повече, потребителят може сам
да зададе каква част от обема на флаш паметта
да се ползва по стандартния начин (като памет за
данни) и каква част като кеш буфер за нуждите на
операционната система.
„Новите флаш продукти на Kingston предлагат
сравнително евтин и много лесен ъпгрейд и със сигурност ще зарадват потребителите, преминаващи към новата операционна система на Microsoft.
DataTraveler ReadyFlash са достъпни в дистрибуторския канал и скоро ще бъдат налични у нас,“ коментира Константина Маврова, продуктов мениджър в АСБИС България, официален дистрибутор
на Kingston.
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Philips
LCD МОНИТОРИ СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА WINDOWS VISTA
Philips съобщи, че четири от масовите модели
на компанията са сертифицирани за Windows Vista.
Това са 17-инчовите 170C7 и 170X7 и 19-инчовите
190C7 и 190X7. Логото Certified for Windows Vista
ще носят и най-новите широкоформатни модели –
19-инчовият 190CW7 и 20-инчовият 200XW7.

Иновативен дизайн, нови функции

17- и 19-инчовите модели 170X7 и 190X7 се отличават с иновативен дизайн и нова мултимедийна функционалност. Поддържат технологията
SmartImage Lite, която автоматично променя яркостта, контраста и остротата в зависимост от
изображението, като избира някой от предварително зададените режими за игри, възпроизвеждане на видео или навигация в Интернет.
Освен SmartImage Lite, 19-инчовият модел 190X7,
който е с по-богата функционалност, поддържа
и уникалната технология SmartResponse, която

200WB
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дава възможност на потребителя
в зависимост от приложението да
избира най-подходящото от предварително зададените времена за
реакция на LCD панела. Например,
когато се играят игри, времето за
реакция може да бъде 2 ms (за превключване от сиво до сиво). За още
по-добра ергономичност класическите изпъкнали бутони за управление са заменени с
чувствителни на допир бутони по технологията
SmartTouch Controls.

Бизнес модели

Освен сертифицираните за Windows Vista модели за масовия пазар, Philips ще осъвремени и бизнес
серията си 17-, 19- и 20-инчови монитори, включително и тези с широк формат съобразно изискванията на операционната система Windows Vista.

190X7

170C7
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Canon imageRunner 3025/3035/3045
ПОПЪЛНЕНИЯ ПРИ ЧЕРНО-БЕЛИЯ ПЕЧАТ
На 19 февруари т.г. Canon официално обяви, че
пуска на европейския пазар три нови многофункционални принтери (MFP) от серията imageRunner. С
тази стъпка компанията не само цели да запази лидерската си позиция в Западна Европа, където държи
16,1% от продажбите на устройства за черно-бял
печат, но очевидно и да овладее нови територии.
Новите модели iR 3025/N, iR 3035/N и iR 3045 са предназначени за работа в средно големи работни групи
в малки и средно големи организации. Те са способни
да поемат значителен обем от дейностите по отпечатване, копиране, сканиране, изпращане и приемане
на документи по факс или електронна поща. Отличават се с широки възможности за завършваща обработка на отпечатаните документи чрез тяхното
сортиране за различни отдели и направления или създаване на завършени брошури – съответно сгънати,
подшити или с перфорирани страници.
Като цяло серията предлага гъвкави възможности
за избор по производителност и цена, като скоростта на отпечатване на новите модели е съответно
25, 35 и 45 стр./min. Максималният формат е А3. Принтерите печатат със стандартна разделителна способност 600х600 dpi, която чрез интерполация може
да бъде повишена до 2400x600 dpi, а в режим на копиране до 1200х600 dpi.
Освен стандартната оперативна памет с капацитет 512 Мбайта машините имат и твърд диск с
капацитет 20 Гбайта. Многобройни са възможностите за разширяване чрез добавяне на чекмеджета за
хартия, устройства за сортиране на отпечатаните
документи и тяхната довършителна обработка. Благодарение на системата на Canon за фиксиране на
изображението – on-Demand, времето за отпечатване на първия лист е сведено до 3,9–4,9 s в зависимост
от модела. Този метод на фиксиране намалява с около
75% разходът на електроенергия.
Трите модела изпълняват изискванията на директивата RoHS (Reduction of Hazardous Substances) на
ЕС за ограничаване употребата на вредни вещества,
а ниската консумация на електроенергия съответства на стандарта Energy Star.
Новите многофункционални устройства представляват по-нататъшно развитие на Java базираната
технология на Canon, позната с абревиатурата MEAP
(Multifunctional Embedded Application Platform), която
позволява адаптация на устройствата по софтуерен
път с оглед на възникващи в бъдеще нови задачи. Иначе казано, без обновяване на хардуера и без нови инвестиции, с минимални средства за разработка на софтуерни приложения, включително и от потребителя,
системата може да се развива според нарастващите
потребности на документооборота във фирмата. Това определя и „интелектуалните“ възможности, заложени в машините от серията imageRunner. Всяка от
трите нови машини поема функциите на комуникационен център в офиса, който заменя традиционния процес на обработка на документите и деловодство с опростена за обслужване и много по-ефективна система
на електронна обработка при събиране, разпределяне,
изпращане и съхраняване на информацията независимо по какъв път е създадена или получена.
Вградената „интелигентност“ не се ограничава
само до възможностите за гъвкаво развитие в бъ-
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деще. Взети са множество мерки за защита на информацията и контролиране на достъпа при отпечатване на документите чрез задаване на пароли,
сканиране на пръстов отпечатък, криптиране на изпращаната информация и данните, съхраняващи се на
твърдия диск, тяхното сигурно изтриване от него,
отпечатване на защитен воден знак и др. Благодарение на разработения от Canon програмен продукт
iW Publishing Manager (iWPM) се опростява и улеснява
работата по създаване на професионално оформени
завършени документи, обединяващи елементи от
различни приложения, например MS Word, MS Excel, MS
PowerPoint, Adobe Acrobat и др.
Новите устройства могат да бъдат управлявани
централно от администратора на мрежата чрез iW
Management Console (iWMC). Той има възможност за
контрол върху устройствата в реално време, да следи за тяхното техническо състояние и при необходимост без загуба на време на взима мерки за отстраняване на проблеми като изчерпване на консумативни
материали, препълване на твърдия диск, програмиране за автоматична работа през нощта. Системата
автоматично разпознава всяко допълнително включено към мрежата устройство, чрез нея може да се
обновява и програмното осигуряване за управление
на всяко от тях.
Програмният продукт uniFLOW Output Manager
представлява интелигентно и мощно средство за управление на потока от документи с цел повишаване
на ефективността, включително и оптимизиране на
разходите за тяхното отпечатване.
Към „интелигентността“ на трите устройства
бихме добавили и системата от технически средства
(хардуер и софтуер), наречена e-Maintenance, чиято
задача е да осъществява непрестанен контрол и автоматично да генерира информация за състоянието
на машините – възникнали проблеми и грешки, остатъчен ресурс на детайлите, подлежащи на износване,
състояние на консумативните материали, натоварване и режим на експлоатация. Това позволява своевременно планиране на сервизната поддръжка и оптималното Ӝ организиране, така че да се гарантира
работа без аварийни прекъсвания.

imageRunner 3025
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Canon PIXMA iP2500 и PIXMA iP90v
ФАВОРИТИ ЗА ДОМАШНИЯ И МОБИЛНИЯ ОФИС
Само няколко дни след обявяването на новото попълнение в серията професионални офис принтери
imageRunner, Canon се погрижи и за потребителите,
които работят в дома си или на път, като пусна на
пазара няколко нови мастиленоструйни принтери, от
които подбрахме да представим два.

PIXMA iP2500

С препоръчителна цена 59 евро принтерът очевидно ще бъде добра покупка за домашна употреба. За
това допринася и елегантният му външен вид, проектиран така, че оптимално да хармонира с модерното
обзавеждане на домашния кабинет. Ниската цена обаче не бива да подлъгва и да поставя под съмнение качествата на новия принтер. Той съчетава много добро качество на отпечатване, което автоматично го
нарежда сред принтерите, подходящи за домашната
фотолаборатория. Работи с четири мастила с разделителна способност 4800х1200 dpi при големина на
капката мастило 2 пиколитра (технология FINE). Отпечатва снимка с големина 10х15 cm за 55 s. Качеството на снимките може да се подобрява чрез прилагане
на вградените в драйверите за управление на принтера функции Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo
Noise Reduction и Vivid Photo. Благодарения на технологията ChromaLife, която се основава на оптимално съчетание между мастила и фотохартия, отпечатаните с PIXMA iP2500 снимки запазват първоначалното си
качество в продължение на 100 години.
За отпечатване на текстове се използва пигментно мастило, което придава силен контраст и отчетливо очертание на буквите.
В режим на черно-бял печат максималната скорост на PIXMA iP2500 е 22 стр./min (формат А4), а
при цветен, текст и графика –17 стр./min за същия
формат.
Новост е също софтуерният пакет, с който се продава принтерът. Освен познатите и предлагащи редица съществени удобства при работа продукти EasyPhotoPrint и Easy-LayoutPrint пакетът съдържа и отделен компактдиск с колекция от изображения (ClipArt).
За да бъде щастието на клиента пълно, в кутията на
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принтера го очаква още една приятна изненада – пакет с 30 листа матова фотохартия с формат А4 .

PIXMA iP90v

Това е преносим цветен мастиленоструен принтер, който се произвежда в два варианта – за захранване от електрическата мрежа и захранване от
акумулаторна батерия (LK-51A). Ще бъде пуснат в
продажба през април т.г. с ориентировъчна цена 255
Евро, респективно 299 Евро за модела с акумулаторна батерия.
Принтерът е изключително компактен и лек. Тежи
1,8 kg, а дебелината му е само 52 mm. Печата върху
хартия с максимален формат А4 при забележително
висока за този вид принтери скорост – 12 стр./min за
документи с текст и цветна графика, и до 16 стр./
min за черно-бели документи. Снимка с размери 10х15
cm отпечатва за 51 s. Използва патентованата от
Canon технология FINE, която се отличава с брилянтни цветове и ясен, силно контрастен черно-бял печат. Печата с разделителна способност 4800х1200 dpi
и поддържа технологията ChromaLife, осигуряваща
100 годишна трайност на цветовете.
За принтера може да се купи и адаптер за свързване към гнездото на запалката на автомобила и съответно да се захранва с прав ток с напрежение 12 V.
Това дава допълнителна свобода за използване на
принтера при всякакви условия
и далеч от електрическата
мрежа. Освен от компютър,
очевидно преносим, принтерът може да печата снимки
и директно от фотоапарат, PDA или мобилен
телефон, като използва интерфейсите PictBridge, инфрачервен или Bluetooth.
В последния случай е
необходим Bluetooth
адаптер, който се
купува отделно.
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Brother MFC-9420CN
МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО ЗА ЦВЕТЕН ПЕЧАТ
Това е първото многофункционално устройство
на Brother за цветен печат. Една от най-важните
му характеристики, които го нареждат начело
сред конкурентните модели на други производители, е ниската цена на отпечатване на една страница. Със само 1,85 евроцента/стр. MFC-9420CN
заслужи приза за най-икономичен цветен принтер
в своя клас. Затова най-често срещаната оценка
за него е „идеалната машина за офиса и дома“.
Като многофункционално устройство машината съчетава функциите на цветен печат, изпращане и получаване на цветни факс документи, цветно сканиране и копиране. Това е отразено и в името на фамилията – MFC е съкращение
от Multifunctional Center (многофункционален център).
Техническите параметри на устройството, в
това число и вграденият мрежов интерфейс 10/100
Base-TX (Ethernet/Fast Ethernet), го правят оптимално решение за обслужване на работни групи в малки и средно големи офиси. В режим Normal принтерът печата с разделителна способност 600х600
dpi, а в режим Fine чрез използване на технологията CAPT (Color Advanced Photoscale Technology) разделителната способност е 2400х600 dpi. В режим
на цветен печат скоростта му е 8 стр./min, а при
черно-бял – до 31 стр./min. Казано по друг начин,
това е един бърз черно-бял принтер с отлични възможности за цветен печат. Когато е в режим на
очакване (Stand-by), принтерът отпечатва първата страница за 13 s при черно-бял печат и за 19 s
при цветен. Поддържа езиците PCL5C, PCL 6 и
PostScript 3.
Устройството е пригодено и за отпечатване на баркодове Code39, Interleaved 2 of 5, EAN-8,
EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-128, Codabar, FIM (USMFC-9420CN
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Устройството работи с четири отделни тонеркасети.
Касетата с черния тонер има капацитет до 10 000 страници, а касетите с цветен – до 6000 страници

PostNet), ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128, Post
Net (US-PostNet).
Благодарение на вградения факс-модем от клас
Super G3, MFC-9420CN изпраща и приема с висока скорост (33 000 bps) цветни или монохромни
документи. За улесняване на работата с факсапарата устройството има възможност за запаметяване на 16 номера за директно избиране (с
натискане само на един бутон), на други 200 за
бързо избиране, както и за създаване на 8 групи с
до 266 номера всяка за едновременно изпращане
на един и същ факс. Може да съхранява в паметта
си до 400 страници с получени или подготвени за
изпращане съобщения. Полезна е и функцията за
„пресяване“ и отстраняване на нежелани факсови
съобщения с рекламен характер. Те се съхраняват
в паметта на компютъра и след преглед се изтриват.
Устройството има плосък скенер с оптична
разделителна способност 1200х2400 dpi. Освен
лист по лист, поставен върху прозрачното стъкло на скенера, той може да сканира автоматично
до 35 страници, поставени в подаващото устройство.
В режим на копиране работи със скоростта на
принтера. Мащабът на отпечатаното изображение може се променя в границите 25–400% спрямо
големината на оригинала – плавно през 1% или 12
фиксирани степени. За улеснение на работата има
няколко предварително програмирани режима за
избор на качеството, контраста и плътността на
отпечатаното копие.
Стандартно устройството се доставя с чекмедже за 250 листа хартия, а чрез монтиране на
допълнително чекмедже общият капацитет, включително с листоподаващото устройство, се увеличава до 750 листа.
MFC-9420CN се доставя със софтуерните продукти Brother ControlCenter 2.0, Scansoft Paperport
9.0 SE и за програмата за управление при работа в
мрежа – BRAdmin Professional.
Март 2007
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Hewlett-Packard
ЦВЕТНИ ВИСОКОСКОРОСТНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС
HP разшири портфолиото си за цветен печат,
предназначен за малкия бизнес, като представи
седем нови серии устройства: три модела многофункционални устройства OfficeJet Pro, които
според компанията са най-бързите устройства в
своя клас, три принтера HP OfficeJet Pro, както и
многофункционално OfficeJet All-in-One устройство, което се отличава с ниски разходи на консумативи. Част от анонса са още:
 Безплатен софтуер (SureSupply Software Utility)
за управление на консумативите, който може
да се свали от Интернет. Дава възможност
за директна връзка с HP SureSupply, където
клиентите на компанията могат да намерят
списък с оригиналните мастилници на HP за
мастиленоструйни принтери, с предлаганите
LaserJet тонер касети, както и подходящите
хартии на HP, за принтерите, които използват. Наистина тази възможност засега се
предлага само за Германия, Франция, Великобритания, Испания и Швейцария, но в рамките
на 2007 г. към програмата ще се присъединят
и други страни от региона на Европа, Близкия
изток и Африка.
 Мастилници с по-висока вместимост HP 88XL
с мастила HP Vivera. Те не са задължителни, но
дават възможност за съкращаване на разходите за печат на обемни задачи, а оттам и за намаляване на оперативните разходи като цяло.
Пести се и време за поддръжка, защото с тези
мастилници могат да се отпечатат до 2450
черно-бели и 1700 цветни страници.
„HP ще продължи да предоставя по-добри скорости и по-достъпни цени на цветния печат, задоволявайки нуждите на все по-взискателната
бизнес среда – заяви Карл Швенкмайер, маркетинг
вицепрезидент в HP Inkjet Systems – Представянето на многофункционалната серия HP
OfficeJet Pro е нова крачка напред за HP,
както и за високоефективните мастиленоструйни системи, предлагани от
компанията, която ще ни позволи да
предложим на малкия бизнес нови възможности за цветен печат, равностоен на лазерния, с по-добри скорости и на много по-ниски цени.“

ност, компактност и удобство от използването
на едно устройство за печат, копиране, сканиране
и изпращане на факс документи.
Новите продукти включват:
 Серия
многофункционални принтери HP
OfficeJet Pro L7000 All-in-One. Отпечатват професионални документи със скоростта на лазерни принтери от същия ценови клас (до 12 стр./
min за черно-бял и до 10 стр./min – за цветен
печат) на цена до 25% по-ниска от тази при
използването на лазерни устройства (4,1 евроцента на цветна страница). Серията ще бъде
пусната на пазара през март с препоръчителна
цена 699 лв. с ДДС.
 Серия принтери HP OfficeJet Pro K5400. Печатат със скоростта на лазерни принтери от
същия клас при до 25% по-ниска цена на отпечатана страница и предоставят равностойно на
тях качество и надеждност. Серията ще бъде
пусната на пазара от 1 март с препоръчителна
цена 299 лв. с ДДС.
 Серия
многофункционални принтери HP
OfficeJet J5780 All-in-One. Предлага гъвкаво решение за печат на достъпна цена. Предлага се
от февруари с препоръчителна цена 339 лв. с
ДДС.
Новите многофункционални устройства
OfficeJet и OfficeJet Pro използват мастилници с поголяма вместимост и мастила HP Vivera. Тези мастила са оптимизирани за печат върху обикновена
хартия и осигуряват по-нисък разход на страница.
С тях отпечатаният текст е с лазерно качество, а изображенията върху брошури и маркетинг
материали – с трайни и ярки цветове. Използвани
в комбинация с офис хартията HP Everyday и технологията ColorLok, мастилата HP Vivera позволяват да се получат бързосъхнещи и устойчиви на
зацапване документи.
OfficeJet J5780

HP OfficeJet Pro

Новите високоскоростни настолни бизнес принтери значително съкращават разходите за цветен печат
и позволяват създаването на маркетинг материали с изключително професионално качество и трайност в
самата компания. Основните им предимства са завишена производител-
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ОФИС ТЕХНИКА

Lexmark X9350 Wireless Office All-in-One
МНОГОФУНКЦИОНАЛНО МАСТИЛЕНОСТРУЙНО УСТРОЙСТВО
С БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА И АВТОМАТИЧЕН ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ
Предназначено за малки и домашни офиси, Lexmark
X9350 е единственото многофункционално устройство от този клас, което има безжичен интерфейс
и автоматичен двустранен печат. X9350 работи с
новите пигментни мастила Evercolor 2 и се ползва
от програмата за гаранционно обслужване Lexmark
Protection Guarantee1, според която дефектирало устройство се заменя на следващия работен ден в рамките на едногодишен срок.
Вградените безжични възможности2 на Lexmark
X9350 ще се понравят на тези, които използват съвременни преносими компютри и желаят да печатат
без физическите ограничения на кабелната връзка.
Потребителите в офиса ще могат с лекота да го
ползват съвместно, независимо дали имат безжична
или кабелна връзка с него.
Автоматичният двустранен печат е друга удобна функция на X9350, която позволява да се прави значителна икономия1 на хартия.
„В новите многофункционални устройства на
Lexmark се използват редица съвременни технологии,
затова очакваме оправдан интерес към тях – каза Катя Пенова, продуктов мениджър в АСБИС България,
официален дистрибутор на Lexmark – Те наистина
покриват широк спектър от приложения и ще задоволят изискванията на малкия офис както за високопроизводителна машина, така и за качествен фотопечат. И нещо много интересно – от Lexmark информираха, че вече продадени и тествани бройки от X9350
в Европа са показали по-нисък разход за отпечатана
страница от лазерни принтери.“
Отличното качество на печат е много важно за
малкия бизнес. Пигментните мастила Evercolor 2 превръщат в реалност професионалната калибровка на
цветовете. От визитки до маркетинг брошури и презентации, мастилата Evercolor 2 дават отчетливи и
ясни резултати, които при това са устойчиви към во-

да и размазване. Комбинацията от пигментните мастила Evercolor 2 и фотохартиите Lexmark PerfectFinish
гарантира ярки цветове и устойчивост към избледняване на отпечатаните снимки и документи.
Корпусът на Lexmark X9350 с елегантно съчетание
от бяло и метално сиво крие в себе си здрава машина, която може да печата със скорости до 32 стр./min
при черно-бял и 27 стр./min при цветен печат3.

Характеристики:

 Входна тава за 150 листа хартия. Допълнителна-

та тава със същия капацитет е опция.

 Отделен модул за подаване на хартията с капаци-

тет 50 листа за факс и копиране.

 2,4-инчов удобен за използване LCD дисплей.
 Скенер с 48-битова дълбочина на цветовете за







лесно и бързо сканиране на документи или снимки,
които могат да се изпращат по имейл или за печат.
Безжично сканиране от принтера към компютъра за потребители, които разполагат с безжична
мрежа.
PC/Mac съвместимост.
Разделителна способност при печат 4800х1200
точки на инч.
AutoPrint функция за печат на Microsoft Office файлове направо от USB флаш диск.

Допълнителен софтуер:

 Lexmark Productivity Suite, с помощта на който пот-

ребителите лесно могат да управляват множество формати за печат на документи, включително
създаване и търсене на PDF файлове и сканиране
на печатни страници в редактируем текст (OCR
модул).
 Lexmark Fast Pics, с който потребителите лесно
управляват отпечатването на своите снимки.

Отпечатване на фотографии:

 Печат без странични рамки на 4х6-инчови (10х15

cm) снимки.

 Безжичен печат на снимки от клетъчен телефон с

Bluetooth (необходим е допълнителен адаптер).

 Печат без компютър от флаш карти, PictBridge ди-

ректна връзка с фотоапарат или USB флаш диск.

 Черно-бели или цветни копия със скорости до 27

черно-бели копия/min и до 26 цветни копия/min4.

 Пигментни мастила Evercolor 2, които в съчета-

ние с фотохартията PerfectFinish предлагат висококачествени и устойчиви на въздействията на
времето снимки, които запазват качеството си
до 100 години, когато са в рамка, и до 200 години,
ако се съхраняват в албум5.

Ограничена гаранция, която не покрива случайни повреди, повреди от неправилна употреба, кражба или загубване.
Безжичната връзка изисква 802.11 b/g безжична мрежа.
3
В режим Draft, без да се брои времето за отпечатване на първата страница. За подробности вижте www.lexmark.com.
4
Копиране в режим Draft. Изключва се времето за подаване на първа страница. За подробности вижте www.lexmark.com.
5
Твърденията за устойчивост са базирани на ускорени тестове за устойчивост на избледняване на снимки, изложени
в закрити помещения, под стъкло или във фотоалбуми. Реалната устойчивост може да варира поради фактори като
интензивност и тип светлина, влажност, температура, качество на въздуха, време за изсъхване, стъкло, матиране,
материали на албума, печатна медия. Lexmark не покрива гаранционно устойчивостта на отпечатъците. За повече
подробности посетете www.lexmark.com/evercolor2.
1
2
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ФОТОПРИНТЕРИ

Epson Stylus Photo 1400
БЪРЗ МАСТИЛЕНОСТРУЕН ПРИНТЕР С ФОРМАТ А3+
Stylus Photo 1400 – новият шестцветен фотопринтер с формат А3+ на Epson – използва
най-новите фотомастила Claria за отпечатване
на трайни и висококачествени цветни фотографии. Наследник на известния Epson Stylus Photo
1290s, той предлага по-високо качество на изображенията и по-високи скорости на печат. Работи с шест отделни цветни мастилници, което
позволява тяхното рационално използване, респективно намаляване на общите разходи. Принтерът печата върху CD и DVD носители, може
да печата директно (без помощта на компютър)
от цифров фотоапарат, включен към USB порта
или поддържащ технологията PictBridge. Поддържа се от външните безжични и жични принт сървъри на компанията (EpsonNet Wireless 802.11b/g
и 10/100 Base Tx), което дава възможност да се
ползва както от домашните потребители, така
и в малките и средни офиси, които търсят възможност да представят професионално работата си пред клиенти. Основните потребители на
Stylus Photo 1400 обаче би трябвало да са фотографите любители просто защото принтерът е
много добър, за да се използва за печат на обикновена хартия.
Stylus Photo 1400, както и останалите мастиленоструйни принтери на Epson, ползва глави,
изградени на базата на пиезо технология (Micro
Piezo), която позволява отпечатване на резки и
контрастни изображения без бяло поле с размери от 10х15 cm до А3+ (32x48 cm) и разделителна
способност до 5760х1440 dpi. Фирмената технология Advanced Variable-Sized Droplet Technology,
която регулира обема на капката в зависимост от изображението, значително
подобрява качеството на печат и в
частност отпечатването на полутоновете. Принтерът поддържа цветовата гама Adobe RGB и предлага различни режими на отпечатване като
Epson Vivid (за презентации и графики)
и Epson Standard (за вярно пресъздаване
на sRGB изображения). Stylus Photo 1400
поддържа и множество ICC профили за цветова обработка
при отпечатване на
различни Epson
хартии.
Друга технология – Epson
Photoenhance, автома-
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тично разпознава и оптимизира качеството на
изображенията според техния тип – например
портрети, пейзажи и др., като анализира и подобрява тоновете на кожата, цветните нюанси и
експонацията. Крайният резултат е оптимално
качество, без да се изисква голям опит в обработката на фотографии.

Epson Claria Photographic Ink
Тези мастила се характеризират с висока яркост, чистота и са изключително трайни. Когато се използват в комбинация с хартията Epson
Glossy Photo, отпечатаните с тях снимки могат
да издържат до 200 г., ако се съхраняват във фотоалбум.
Основните причини за избледняване на цветовете са излагането на слънчева светлина, високата влажност и колебанията в температурата
на околната среда. Оцветяващите агенти абсорбират енергията на пряката светлина и след
това я отдават на обкръжаващите ги кислородни молекули. Те, от своя страна, атакуват молекулярните връзки на оцветителите и могат да
доведат до тяхното разпадане, резултатът от
което е избледняването на цветовете. Озонът
и други нестабилни газове в атмосферата също
могат да отслабят молекулярната структура на
оцветителите.
В мастилата от типа Claria молекулите на оцветителите са с по-силна и по-стабилна структура, което ги прави и по-издръжливи на влиянията на околната среда.
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ТЕСТВАНО В РЕДАКЦИЯТА

Olympus DS-30, DS-40 и DS-50
ЦИФРОВИ ДИКТОФОНИ С ПРОФЕСИОНАЛНО КАЧЕСТВО НА ЗАПИСА
От „стандартно“ описание на техническите възможности и споделяне на резултатите от тестването в редакцията на поредното електронно устройство, написването на тази статия се превърна
в своеобразна „ода на радостта“ и възхвала на изключителното качество, с което записват цифровите диктофони от новата серия на Olympus.
От доста време насам този вид устройства
са незаменим помощник на всеки побратим по перо или микрофон, което обяснява засиления интерес на всеки журналист към топ моделите на
водещите производители. Оценката, че новите
диктофони DS-30, DS-40 и DS-50 на Olympus имат
недостигано досега качество на записа, вече бе
изпреварила появата им на българска територия.
Това само засили желанието ни да изпробваме час
по-скоро един от първите модели (DS-30), пресекли
държавната ни граница, който ни бе предоставен
от фирма „Амперел“. Другите два модела се различават от него само по големината на вградената
памет, а DS-50 има и дистанционно управление, което за останалите се купува отделно.
Диктофоните са с елегантен външен вид, минимални размери и тегло от само 73 g (без микрофона), удобно разположени бутони за управление и
голям LCD дисплей. Веднага привлича вниманието
намиращият се в предната част стереомикрофон.
Именно високата чувствителност и качество на
записа, в което се убедихме лично, са повод за хвалебствения тон на статията. Макар че думата
„диктофон“ приляга по-удобно на езика и е станала
нарицателна за този вид записващи устройства,
това им приложение е само едно от възможните.
Те се справят отлично с далеч по-сложната задача
да улавят и записват ясно и разбираемо всяка дума, произнесена в голяма университетска аудитория или на многолюдна пресконференция. Отчетливо документираните нюанси при обсъждането
по време на важно заседание позволяват по-късно
да се направи прецизен анализ на всичко казано и
недоизказано, което може да има съществено, а
понякога и неоценимо значение. Широкият обхват
на чувствителния стереофоничен микрофон позволява качество на записа, несравнимо по-добро
от това, което се постига с вградените със силно
насочено действие монофонични микрофони, каквито имат повечето цифрови диктофони.
Новите модели имат пет режима на запис с
различно качество и съответно заемащи различно
по обем място в паметта. С най-високо качество
са стереозаписите в режим ST XQ (свръхвисоко
качество) и ST HQ (високо качество). Съответно, честотната лента при първия е в диапазона
50 Hz – 19 kHz и надхвърля границата на чуваемост
на човешкото ухо. При втория режим честотната
лента също е много широка – 50 Hz – 16 kHz. В режим на монофоничен запис диктофоните работят
в три режима. С най-високо качество е записът HQ
с честотна лента 50 Hz – 13 kHz, а с най-ниско ка-
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чество – записът в режим LP
(100 Hz – 3 kHz). В този режим
продължителността на запис
е най-голяма – до 66 часа и
40 min за модела DS-30, който
впрочем има вградена памет
с капацитет 256 Мбйта. В режим на стереозапис с максимално качество (ST XQ) тя е
достатъчна за съхраняване на
записи с обща продължителност до 4 часа и 10 мин. DS-40
има два пъти по-голяма памет
(512 Мбайта), а DS-50 – 4 пъти (1 Гбайт). Приблизително
толкова е по-голяма и максималната продължителност на
записа с тези модели.
За доброто качество на записа допринася и електронният филтър, орязващ нискочестотните звуци (LowCut Filter),
каквито например са монотонният шум на климатичната инсталация или шумът на
демонстрационният проектор. В режим на възпроизвеждане може да се включи филтър за снижаване на нивото на околния шум (Noise Cancel), както
и да се повдигне нивото на средните честоти и
да се орежат част от високите (Voice Filter), за да
стане човешкият говор по-отчетлив и по-лесно
разбираем.
Чувствителността на микрофона се настройва
според условията – запис на лекции и конференции
(в голяма зала и от значително разстояние), на заседания при по-ограничен кръг участници в по-малко помещение или на човешки глас отблизо.
Заслужава да отбележим и функцията VCVA,
която автоматично включва и спира записа в зависимост от силата на звука. Така се пести място,
като паузите без звук не се записват. Тази функция може да намери и доста по-интересни приложения на диктофона за документиране на разговори, без да е необходимо диктофонът да стои открито на масата.
Записите са във формат WMA (Windows Media
Audio), което позволява файловете да бъдат възпроизвеждани със стандартния Windows Media
Player. Освен това диктофоните могат да възпроизвеждат и аудиофайлове във формат MP3, аудиокниги и радиозаписи от Интернет (Podcast). За
целта имат доста голям за размерите им високоговорител (Ø23), а за слушане на стереозаписи се
ползват слушалки.
Диктофоните се доставят със софтуерния
продукт DSS Player v.7, който дава възможност за
прехвърляне на записите в компютър, за тяхното
възпроизвеждане със или без редукция на шума, за
конвертирането им в WAV формат и др.

27

КОЙ КОЙ Е

Xerox
ЗА ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА ГОДИНА
МАРКА №1 ЗА ОФИС ХАРТИЯ В ЕВРОПА
Според изследването на
Opticom, Великобритания (www.
opticom.se) за 2006 г. за четвърта поредна година Xerox е обявена за най-добра марка офис
хартия в Европа. Изследването
се провежда за седма година и
се явява отраслов показател
за познаваемостта и потреблението на офис хартиите и материалите за печат. В изследването са участвали над 4000
потребители от седем страни: Германия, Великобритания,
Франция, Холандия, Италия, Испания и Белгия.
Целта на проучването е
ежегоден мониторинг на познаваемостта на марките (Brand
awareness), на факторите, които определят поведението
на клиентите при пазаруване
(Buying behaviour), представяне на марката на пазара (Brand
performance), лоялност на потребителите към марката (Brand
loyalty) и мястото на марката
в съзнанието на потребителите (Brand equity). Оценяването
се извършва чрез използване на

разработен от компанията индекс Brand Equity Index (BEI) и алгоритъм Brand Equity Evaluation
Model (BEEM). Резултатите показват основните предимства
на различните брандове хартия
и отразяват възприятието им
от професионалните потребители.
Моделът Opticom BEI определя стратегическите показате-

ли на търговските марки офисна хартия, измерва влиянието
на всяка една от тях, съпоставя
конкуриращи се марки лидери и
оценява техния стратегически
успех през определен период от
време. Xerox заема лидерската
позиция поради високата познаваемост на търговската марка
и добрите показатели в другите категории.

Най-продаваните марки офис хартия в Европа 2004 – 2006 г.
2006

Марка

2005

Марка

2004

Марка

11%

Xerox

10%

Xerox

10%

Xerox

8%

Impega

8%

Impega

6%

Viking

7%

Clairefontaine

6%

Clairefontaine

6%

Impega

7%

Viking

5%

Viking

5%

Clairefontaine

4%

Fabriano Copy

4%

Fabriano Copy

4%

Fabriano Copy

4%

Data Copy

3%

Niceday

3%

Data Copy

4%

Navigator

3%

Data Copy

3%

Niceday

4%

Niceday

3%

Rey

2%

Rey

3%

HP

3%

Antalis

2%

Motif

3%

Antalis

3%

Navigator

2%

Navigator

4%

Други

6%

Други

8%

Други

Източник: Opticom
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NETGEAR ProSafe GS724TS и GS748TS
24- И 48-ПОРТОВИ ИНТЕЛИГЕНТНИ СТЕКИРУЕМИ ГИГАБИТОВИ КОМУТАТОРИ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС
Семейството бизнес ориентирани мрежови продукти ProSafe на NETGEAR се обогати с два нови
интелигентни гигабитови комутатора. GS724TS и
GS748TS, както впрочем и цялата гама интелигентни комутатори на компанията, запълват празнината между неуправляемите и напълно управляемите Layer2/Layer3 комутатори от висок клас и са
предназначени за предприятията от малкия и среден
бизнес. Те позволяват на малките и средните фирми
да растат и лесно да разширяват своята високотехнологична мрежа, да поддържат важните за бизнеса
приложения, системите за сигурност и IP телефония
с възможност за видеоконферентни разговори, без
да се сблъскват със сложността и разходите за поддръжка на едно напълно управляемо решение.
Проектирани да посрещнат нуждите на растящите малки и средни фирми, интелигентните стекируеми гигабитови комутатори ProSafe имат
24 (GS724TS), респективно 48 (GS748TS) 10/100/1000
порта, както и 4 споделени SFP гигабитови оптични
порта за поддръжка на ERP приложения, изискващи
бързина и стабилност или трансфер на големи файлове. В добавка имат по два порта за свързване в стек,

които осигуряват 20-гигабитова dual-ring връзка. По
този начин могат да бъдат свързани до 6 комутатора, които се управляват през един-единствен IP адрес. Комутаторите в стека могат да се сменят под
напрежение. Те са така организирани, че стекът може
светкавично да се преконфигурира в случай на грешка
в един от комутаторите, така че да се предотврати
разпадането на мрежата.
Следенето на състоянието и конфигурирането на
комутаторите се извършва през интуитивен интерфейс, достъпът до който се осъществява през уеб
браузър. Интерфейсът позволява опростено, но достатъчно разнообразно управление – комутаторите от
серията ProSafe включват пълен набор от функции за
сигурност, за управление качеството на обслужване
(QoS) и за контрол на достъпа, в това число поддръжка
на списъци за контрол на достъпа (ACL), на протокола
за автентикация 802.1x и пр. Комутаторите са снабдени с SNMP, за да събират и проследяват информация,
управляват устройства и да прилагат по-стриктно
политиките на контрол и сигурност в една мрежа.
GS724TS и GS748TS се предлагат с ограничена доживотна гаранция на цени съответно 750 и 1450 USD.

GS724TS

GS748TS

OvisLink AirLive WFP-101U 802.11g
БЕЗЖИЧЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРИНТ СЪРВЪР
Производителят на LAN и
WLAN устройства OvisLink Corp.
представи новия си многофункционален принт сървър от фамилията AirLive, който съчетава виртуален USB порт и функциите Auto
Release и Print Server. Устройството се предлага както в жичен
(AirLive WFP-101U), така и в безжичен (AirLive WFP-101U 802.11g)
вариант и е много подходящо за
малки и домашни офиси.
Идеята зад това устройство е
да се даде възможност за споделено
ползване в мрежата на съвременните принтери и многофункционални
устройства от по-нисък клас, които нямат мрежови функции, а се
свързват през USB интерфейса. Това се постига чрез специализираните функции на принт сървъра:
 Виртуалният USB порт позволява включеното към многофункционалния принт сървър
устройство да се възприема ка-
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то локално от мрежовите компютри.
 Функцията Auto Release автоматично прекъсва връзката с
включеното към многофункционалния принт сървър устройство след изпълнение на задачата, така че то да може да получава заявки и от останалите
компютри в мрежата.
Освен AirLive WFP-101U компанията предлага още няколко фамилии принт сървъри:
Жични:
 AirLive P-203N – 3-портов.
 AirLive P-201– 1-портов с паралелен интерфейс.
 AirLive P-201U – 1-портов с
USB интерфейс.
Безжични:
 AirLive WP-203G – 3-портов (Turbo G).
 AirLive WP-201G – 1-портов с USB интерфейс
(802.11g).

OvisLink Corp. (www.airlive.com)
е основана през 1993 г. в Тайван.
Произвежданото от компанията
мрежово и телекомуникационно
оборудване се предлага под марката AirLive и включва широка гама от жични и безжични системи, продукти и аксесоари, предназначени за SOHO и SMB потребителите.
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F-Secure Internet Security 2007
МОДЕРНАТА МРЕЖОВА ЗАЩИТА
МАРТИН ДИМИТРОВ
Всеки миг в Мрежата или в
досег с нерегламентиран носител е сериозно основание да се
притеснявате за сигурността
на вашия компютър. В Интернет се разпространяват всякакви вируси и злонамерени приложения, които много бързо заразяват всяка незащитена система. Затова е препоръчително да разполагате с надежден
софтуер за мрежова сигурност.
Един от продуктите, подходящи
за тази цел, е F-Secure Internet
Security 2007. Разработен съобразно най-добрите постижения
на компанията в сферата на
мрежовата безопасност, той
предлага всичко, от което се
нуждае днешният потребител,
при това на достъпно и разбираемо ниво, комбинирано с пълна автоматизация, обновление
и защита.

Антивирусен модул

Вирусът има две състояния –
активно и пасивно. Докато функционира, той върши всякакви
„поразии“ – трие файлове, променя записи, поврежда данни и
пр. В това състояние вирусът е
лесен за откриване, но невинаги
толкова лесен за отстраняване.
Второто състояние се характеризира с пълно мълчание и бездействие. Така вирусът остава
скрит и съответно необезпокояван чака своя час. Пример за
това са „троянските коне“, които се записват някъде на твърдия диск и заразяват системата само ако бъдат заредени.
За да е функционална и полезна на потребителя, модерната
антивирусна програма трябва
да може да се справи с всяка заплаха независимо от състоянието Ӝ. F-Secure Internet Security
2007 не прави изключение. Съобразно двете състояния на вируса антивирусният пакет предлага два свои способа за борба
със заплахите.
 Сканиране в реално време
на функциониращи приложения и на програмни операции.
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Ако софтуерът открие нещо
подозрително, незабавно го
блокира и информира потребителя за този факт (фиг. 1).
Това се постига чрез уникалната смесица от няколко
сканиращи сегмента, всеки
от които е създаден за борба
с точно определен вирус. Така се постига по-бързо и посигурно сканиране в реално
време плюс безопасно обеззаразяване.
 Планирано или ръчно контролно сканиране на системата. Задачата е да се открият все още неактивирани
заплахи, записани на твърдия
диск (фиг. 2).
Освен тези два способа в защитната функция на F-Secure
Internet Security 2007 е залегнала
и иновативната технология FSecure DeepGuard. Това е модерна проактивна защита, която
се грижи за сигурността на системата, като открива все още
непознати и некласифицирани
заплахи. Целта на тази технология е да пресече всички опити
за провеждане на целеви атаки
(zero-day attacks), които атакуват системата още преди да е
изградена съответната защита. Наред с това програмата
предлага и пасивен способ за защита. Когато заплахата не може да бъде отстранена, преименувана или елиминирана по някакъв друг начин, F-Secure Internet
Security 2007 поставя опасния
обект под карантина (фиг. 3).
Настройката на самия антивирусен модул е изключително лесна и интуитивна (фиг. 4).
Менюто на този модул е разделено на четири части съобразно функциите му – сканиране в
реално време (фиг. 5), сканиране
на електронната поща (фиг. 6),
планирано сканиране (фиг. 7) и
ръчно сканиране (фиг. 8), което
се стартира от контекстното
меню, отварящо се от иконата
на антивирусния пакет в System
Tray (фиг. 9).

Фиг. 1. Диалогов прозорец с детайлна
информация за открита заплаха. Появява се, ако софтуерът е настроен да
пита какви мерки да предприеме във
всеки конкретен случай

Фиг. 2. В случая софтуерът намери 22
вируса и 10 шпионски програми, които
все още не са активирани

Фиг. 3. Карантинираните заплахи са
неактивни и могат да бъдат изтрити по желание на потребителя
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Фиг. 4. Веднъж настроен да предприема автоматично определени действия
спрямо засечена заплаха, продуктът
действа самостоятелно

Не е задължително да настроите ръчно всяка една част от
антивирусния модул. Ако нямате
опит, ползвайте предварително
зададени фабрични настройки
или просто изберете някоя от
готовите настройки или т.нар.
нива на сигурност (фиг. 10):
 High – програмата открива
дори и най-незначителните
заплахи, но черпи повече ресурси от системата, което
забавя работата Ӝ.
 Normal – тази степен на сигурност е подходяща за повечето случаи, защото осигурява необходимата защита на
вашата машина, като изисква средно количество ресурси
и не забавя системата.
 Off – антивирусната функция на софтуера е изключена и ако компютърът ви се
намира в мрежа (локална или
Интернет), той няма да бъде
защитен!
 Custom – препоръчва се за
опитни специалисти, защото това ниво позволява ръчно настройване на антивирусния пакет.

Мрежова сигурност

Фиг. 5. Сканирането в реално време се извършва непрекъснато, като
антивирусният пакет непрестанно
наблюдава системата и се грижи за
защитата на вашето РС не само от
вируси, но и от шпионски софтуер и
проследяващи „бисквитки“

Фиг. 6. От „сканиране на електронната поща“ софтуерът може да бъде
конфигуриран да контролира входящия и изходящия поток от съобщения, както и всеки прикачен към писмо файл
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Това е модул със специфична
насоченост – защита на компютъра от кибер заплахи, предавани по мрежови път, без значение
дали става дума за Интернет
или локална мрежа. Степента
на сигурност (нивото на защита) се задава в Internet Shield
(фиг. 11):
 Block All – блокира целия мрежов трафик.
 Office – позволява единствено
изходящ TCP трафик и FTP
теглене на файлове. Всякакъв друг трафик е забранен.
Позволено е обаче добавянето на специфични правила за
отделни мрежови връзки.
 Strict – разрешава се само изходящ трафик на електронни
писма, криптирани съобщения, сърфиране в Интернет,
трансфер на FTP файлове и
осъвременяване на инсталирани програми.
 Normal – допуска се всякакъв
изходящ трафик, но не и входящ.
 Custom – сами създавате правилата, по които да се контролира всяка мрежова връзка.

Фиг. 7. Антивирусният пакет може да
бъде настроен да извършва автоматично контролна проверка през определен период от време

Фиг. 8. Конфигуриране на планирано и
ръчно сканиране на системата

Фиг. 9. От контекстното меню можете да стартират функциите на
програмата, включително и пълна
проверка на системата

Фиг. 10. Четирите степени на сигурност се избират от падащото меню
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Фиг. 11. Нивото на мрежова сигурност
се избира от падащото меню

Фиг. 12. Работен прозорец за настройки на нова услуга

Фиг. 13. Всяко правило може да бъде
конфигурирано да важи само за набиращи програми и устройства (dial-up)

Фиг. 14. Известяването може да стане и чрез изписване на предварително
въведен текст
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Препоръчва се само за опитни специалисти.
 Allow All – целият трафик е
позволен, а създаването на
отделни правила – забранено.
Във функционалността на модула са залегнали задължителните инструменти за сигурност –
защитна стена (Firewall), контрол
над
приложенията
(Application Control) и превенция
на опити за нерегламентиран
достъп (Intrusion Prevention), както и два допълнителни елемента, които спомагат за по-добрата работа на модула – контрол над набиращите устройства и програми (Dial-up Control) и
водене на дневник (Logging).
Защитната стена се грижи
за ограничаване на достъпа от
мрежата към компютъра и обратно, без значение дали мрежата е LAN, Интернет или безжична (Bluetooth, Wi-Fi). Това се
постига чрез спазване на определени правила, съгласно които
да протича съответният трафик. Самият процес по създаването им не е сложен, но се изискват поне минимални познания
по мрежови настройки. Първо
се създава съответната услуга
(Service), в която се дефинира
протоколът, който ще се ползва, през кой порт ще преминават изходящият и входящият
трафик и пр. (фиг. 12). След това се създава самото правило,
като процесът протича в пет
стъпки:
(1) Задава се име на правилото
и се определя дали да бъде
забраняващо или позволяващо трафика (фиг. 13).
(2) Задава се съответният IP
адрес, за който то се отнася.
(3) Определя се кога да се прилага – при входящи, изходящи
или и при двата типа връзки.
(4) Настройва се как да действа
в случай на проблем – да се
въздържи от реакция, да запише събитието в лог файл
или да го запише и да изведе
предупредителен прозорец
(фиг. 14).
(5) Резюмира се.
Настройката на защитната стена се извършва в меню
Settings (фиг. 15).

Фиг. 15. От Settings програмата може
да се настрои да предупреждава, ако в
сканирания трафик засече нещо съмнително – нелегални пакети, частични или неизвестни фрагменти

Фиг. 16. Чрез бутона Add (а) се добавя
съответният софтуер, а след това в
отворилия се прозорец (б) се настройват параметрите – как антивирусният пакет да реагира при входящ и
изходящ трансфер на данни

Фиг. 17. Програмата може да бъде
настроена да алармира потребителя
при всеки опит за нерегламентиран
достъп
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Фиг. 18. В Number List избирате бутона Add (а) и в отворилия се прозорец
(б) вписвате нужната информация
(желания телефонен номер, кратко
описание и пр.)

Фиг. 19. Воденето на дневник започва с
ръчно стартиране на функцията

Фиг. 20. Съобщенията, изпратени от
адресите в този списък, ще бъдат допуснати
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Вторият важен сегмент при
мрежовата сигурност е контролът над приложенията. Целта
му е да контролира действията
на всички програми, които могат
да осъществят връзка с Интернет и през локалната мрежа –
без значение дали става дума за
входящ или за изходящ трансфер на данни (фиг. 16).
Следва превенцията на опити
за нерегламентиран достъп. Съобразно зададените настройки
или се блокира опитът и едновременно с това се записва този
факт, или само се записва информацията в лог файл (фиг. 17).
Съвременно решение е вграждането в модула за мрежова безопасност на възможности за
контрол над набиращите периферни устройства и програми.
Идеята е да се пресече всеки
опит на вирус или друг зловреден програмен код да активира
вашия модем и да се свърже с
телефон с добавена стойност,
като навърти на ваш гръб космическа сметка. Просто въвеждате съответния телефонен
номер и определяте дали да е
разрешен, или забранен (фиг. 18).
След това програмата автоматично следи за неговото състояние.
Не на последно място в мрежовата защита е функцията за
водене на дневник. В лог файл се
записват всички, свързани с модула за сигурност събития: осъществени връзки, мрежов трафик, трансфер на данни и пр.
(фиг. 19).

Чиста поща

Модулът Spam Control се грижи за филтрирането на постъпващите електронни съобщения
във вашата пощенска кутия.
Целта е да предпази системата
ви от нежелана електронна поща, в това число и от спам съобщения и фишинг атаки. За целта
модулът поддържа два списъка.
Първият е с одобрени електронни адреси (фиг. 20), които вие
ръчно попълвате. Препоръчително е това да са ваши приятели
или сигурни източници. Във втория списък попадат нежеланите
податели (фиг. 21). Освен това
модулът позволява и настройка
на филтрите (фиг. 22). Възможностите на продукта за откри-

Фиг. 21. Спрямо адресите от този
списък ще бъдат предприети защитни мерки

Фиг. 22. Три са възможните избори –
Aggressive (действа безкомпромисно с
нежеланата поща, но понякога покрай нея „горят“ и очаквани писма),
Medium (всичко е в нормални граници)
и Relaxed (възпира само нежеланите
изпращачи)

Фиг. 23. Прозорец, изискващ парола за
достъп – попълването на съответната парола активира автоматично
съответния профил

Фиг. 24. Маркираните категории са
забранени
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Фиг. 25. Интервалът за достъп до Интернет може да се фиксира точно

ване на спам поща и фишинг атаки се подобряват непрекъснато
с осъвременяване на базата от
данни с нови сигнатури.

Родителски контрол

Родителският контрол е неразделна част от функциите на
всеки модерен пакет за мрежова сигурност, в това число и на
F-Secure Internet Security 2007.
Идеята на този модул е да предпази децата и подрастващите
от зареждане на страници с неподходящо съдържание. За целта софтуерът предлага три

различни профила – родителски
(с административни правомощия), тийнейджърски (с ограничен достъп) и детски (с абсолютно „орязани“ права). Всеки
един от тях е защитен с парола
за достъп (фиг. 23).
Настройките на всеки отделен профил се извършват от
съответната част от менюто
Parental Control. За тийнейджърите е Teenager, а за децата –
Child. За родителите няма специално обособена част, защото те
имат административни права и
могат да извършват всякакви
корекции по всяко време. Другите два профила се настройват еднакво. От Webpage Filter
се избират категориите, които са забранени за съответния
профил (фиг. 24), а от Time Lock
родителят определя интервала
от време, през който за съответния профил е разрешен достъп до Интернет (фиг. 25).

Оценка

Лично на мен антивирусният
пакет F-Secure Internet Security
2007 ми допадна доста. Първо,

защото с него се работи приятно и лесно. Второ, защото ми хареса подредбата на менютата,
която хем е концентрирала максимално опциите на едно място,
хем позволява бърз достъп до
отделните модули и настройки.
И трето, защото това е един
от малкото антивирусни продукти, които са автоматизирани. Иначе казано, веднъж настроен, той действа самостоятелно, а вие просто забравяте
за неговото съществуване. Това
е F-Secure Internet Security 2007.
Е, поне докато не изтече лицензията му.
Бел. ред.: Разгледаната версия на F-Secure Internet Security
2007 поддържа само Windows XP.
От началото на февруари компанията пуска бета версии на
продуктите си за Windows Vista.
Новите продукти, чиито финални версии ще са готови през
май, са означени съответно
F-Secure Internet Security 2007 2nd
Edition и F-Secure Anti-Virus 2007
2nd Edition. Те ще имат същата
функционалност и интерфейс
като разгледаната.

Windows Live OneCare
ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА ЗА ВАШИЯ КОМПЮТЪР

Windows Live OneCare обединява в едно цялата защита, от
която се нуждае вашият компютър – антивирусна програма,
откриване на шпионски софтуер, почистване на ненужни файлове, архивиране и т.н. Официалната страница на програмата е
www.windowsonecare.com (фиг. 1).
Пробната версия е със срок на
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ДИМИТЪР ТРИФОНОВ, dimitar_mbox@abv.bg
ползване 90 дни. Може да си я и да използвате онлайн варианизтеглите от http://onecare.live. та на програмата безплатно
com/standard/en-ca/default.htm.
(фиг. 2).
Сайтът поддържа и българсИнтерфейсът на Windows
ки език (http://onecare.live.com/site/ Live OneCare е много приятен за
bg-bg/center/tuneup.htm). Оттам работа (фиг. 3). В горната част
не можете да свалите Windows на прозореца се намира лента за
Live OneCare, но можете да на- състоянието, която ви предупмерите техническа информация реждава, ако трябва да предпза нейните възможности, както риемете някакво действие (при
Март 2007
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Фиг. 1. Официален сайт

Фиг. 2. Онлайн процес на
оптимизация на системата

Фиг. 3. Основен работен екран

Фиг. 4. Избор на вида на сканирането
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мен е Good). Например, ако обновяването на Windows не е включено, ще бъдете подканени да
го сторите. Също така трябва да е активиран и Phishing
Filter (филтър, който е част от
Internet Explorer и следи дали посещаваните от вас сайтове са
оригинални или техни имитации
с цел да ви предпази от предоставяне на поверителна информация на нежелани лица). Вляво
са основните задачи (Common
Tasks). Taм e Scan for viruses and
spyware, откъдето се отваря
прозорецът за сканиране за вируси и нежелани шпионски програми.
Имате избор между три опции – бързо сканиране, цялостно сканиране или сканиране
по ваш избор (фиг. 4). Първата
опция преглежда само най-уязвимите места, където може да
са се разположили вируси. Втората – всички файлове на вашата система, а при третата –
вие избирате местата за сканиране.
Обновяването на базата с
вирусни дефиниции се извършва напълно автоматично.
Performance Plus стартира процес, който извършва всички операции, така че да сте напълно
защитени (фиг. 5). Най-напред
премахва ненужните файлове,
след това дефрагментира твърдия диск и накрая извършва проверка за вируси. Четвъртата
стъпка е да се направят резервни копия на файловете, без които вашата система не може да
функционира нормално. Целта е,
ако някой вирус изтрие такъв
файл, той да може да бъде възстановен. Последната стъпка е
да се обнови самата програма и
операционната система.
Backup and Restore създава резервни копия на файлове, които
желаете да бъдат на ваше разположение, ако има срив на системата. Стартира се посредством Start backup – може и от
лявата страна на прозореца. Появява се съветникът, от който
избирате на какъв носител да се
запишат архивираните файлове
(фиг. 6). След това са задават
папките и файловете, които
трябва да се архивират (фиг. 7).
Сега вече може да започнете
архивирането. Разархивирането

става посредством командата
Restore files from backup.
Програмата разполага и със
защитна стена. Тя се стартира,
когато някоя програма се нуждае от достъп до Интернет.
Голяма част от приложенията
(Mozilla, ICQ, Skype и др.) автоматично получават достъп. Това е много полезно, тъй като
вашата работа почти не се прекъсва.
Добре е преди да инсталирате Windows Live OneCare, да деинсталирате другите антивирусни програми и защитни стени, ако има такива. Съветвам ви
да изпробвате тази нова разработка на Microsoft. С лекотата
си на работа и с множеството
необходими функции тя е отлично решение за сигурността на
вашия компютър.

Фиг. 5. Автоматичен процес за цялостна защита и оптимизация

Фиг. 6. Избор на носител за архивиране

Фиг. 7. Избор на папки и файлове
за архивиране
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BitDefender
ЗА ЗАЩИТА НА MICROSOFT WINDOWS VISTA
Актуализираните версии на продуктите
BitDefender Internet Security 10, BitDefender Antivirus
Plus 10 и BitDefender Antivirus 10 вече поддържат
Microsoft Windows Vista и предлагат решения за
сигурност с широк обхват на защита, които са
в състояние да посрещнат нуждите на частни и
бизнес клиенти.
Преминаването към новата съвместима с Vista
версия на тези продукти е напълно безплатно за
всички потребители на защитните програми,
както и за ползващите пробните версии и абонатите. За да получите допълнителна информация
или да свалите готовата за Vista версия на продуктите от линията BitDefender Internet Security,
посетете http://www.bitdefender.com/vista. Там ще
намерите линкове за изтегляне на съответните
продукти (BitDefender Antivirus v10.2, BitDefender
Antivirus Plus v10.2 и BitDefender Internet Security
v10.2), указания за тяхното инсталиране и активация, както и отговори на най-често задаваните въпроси.
Като един от дълго очакваните софтуерни
продукти, Microsoft Windows Vista бързо се превръща в цел на хакерите. Както е известно, заслуга-
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та за много от финансовите престъпления през
2006 г. е именно тяхна. Ето защо търсенето и използването на съвременна и комплексна защита
от заплахи е наложително. Не по-маловажна причина е и широко разпространяваният зловреден
софтуер – вируси, нежелана поща и др.
„Windows Vista интегрира множество приложения за защита. Но потребителите трябва да
знаят, че хакерите винаги ще се опитват да навредят на системата с недобронамерени действия, насочени към компютрите им – каза Кармен
Майереан, продуктов мениджър на BitDefender. –
BitDefender продължава да работи усилено, за да
предложи на клиентите си най-съвременните
решения за защита. Версията за новия Windows
Vista на продуктите BitDefender 10 е доказателство за постигането на нашите цели – да пазим
компютърните системи от зловредни прояви.“
Версията на BitDefender Internet Security 10 за
операционната система Windows Vista включва пълен пакет от опции за безопасно сърфиране в Интернет, надеждна защитна стена и родителски
контрол, както и модули срещу вируси, зловредни
кодове, фишинг и руткит атаки, спам, шпионски
софтуер и други злонамерени програми. Освен
това BitDefender предлага и модерен антиспам модул с усъвършенстван филтър на нежелана електронна поща, който през януари получи сертификата Checkmark Premium, връчен от независимата сертифицираща компания West Coast Labs. По
време на проведения тест модулът е блокирал в
реално време 97% от всички спам съобщения и за
това заслужено е награден с най-високо отличие.
Според разработчиците този успех се дължи на
подобренията в редица елементи, включително
филтрите и новите спам сигнатури.
Основа на цялостната стратегия за борба с
вирусите на BitDefender е евристичният анализатор B-HAVE (Behavioral Heuristic Analyzer in Virtual
Environments). Той е разработен от румънските
специалисти на базата на анализа на поведението на разнообразни активни или все още нефункциониращи приложения във виртуална среда и
позволява потенциалните заплахи да бъдат открити и блокирани още преди фактическото заразяване на персоналния компютър. Не по-малко
значима е богатата база от данни на BitDefender,
която съдържа повече от 350 000 сигнатури, като 187 000 от тях са уникални, а останалите –
вариации на познатите вируси. Всекидневното
Ӝ осъвременяване гарантира класификацията на
всички вируси и навременната защита от познати заплахи.
Март 2007

ЗА НАЧИНАЕЩИТЕ

Логър
ТАЙНИЯТ „ЧЕРНОПИСЕЦ ХРАБЪР“
МАРТИН ДИМИТРОВ
Софтуерът, който записва всяко натискане на клавиш
от клавиатурата, се нарича логър (logger). С други думи, това е програма, която следи входа (въвеждането на данни)
от периферни устройства като клавиатурата, отбелязва
всяко събитие и записва съответната информация. Често
този тип приложения се ползват с диагностична цел (за откриване на грешки в хардуера или софтуера), за подобряване
на драйверите на клавиатурите, а в някои случаи и за определяне продуктивността на работниците. За съжаление
обаче логърите могат да имат и друго приложение – кражба
на информация.
Написването на логър (като програмен код) не е трудна
работа и той, като всеки друг зловреден софтуер, може да
бъде разпратен до крайните „потребители“ чрез троянски
кон или като част от вирус. Това, което може да се превърне
в проблем, е тайното му инсталиране, а след това и свалянето на натрупаната информация, без някой да разбере.
Самото откриване на логъра не е трудно. Напоследък
освен специализираните продукти (фиг. 1) и модерните антивирусни пакети предлагат антиспайуер модули, които
успешно се справят с логърите. Въпреки това няма гаранции, че някой хакер няма да напише програмен код, който да
се изплъзне от специализираната или антивирусната програма.
В тези случаи най-добрата защита от логъри е превенцията.
 На първо място е постоянното наблюдение от страна на
потребителя на процесите, които протичат на неговата
машина.
 Защитната стена (firewall) може да блокира програми, които се опитват да осъществят мрежова връзка без знанието на потребителя (фиг. 2). Така той ще може да възпре логъра да се „обади вкъщи“, за да предаде събраната
информация.
 Ползването на програми за автоматично попълване (фиг. 3)
е друг способ за превенция. Идеята е да се избегне ползването на периферия, от която може да се запише всяко
натискане на клавиш, както и да се избегне копирането
на информация в клипборда, който може да е администриран от логъра.
 Алтернативните видове клавиатури са също способ
за противоборство с логърите. Най-разпространени са
клавиатурите, които ползват стандарта QWERTY. Ако
ползвате друг стандарт като DVORAK например, всеки
запис на натисканията на клавиатурата ще бъде пълна
безсмислица за четящия. Някои марки клавиатури дори
предлагат софтуер за създаване на собствени стандарти, които позволяват сами да определите кой клавиш с
коя буква или символ да бъде свързан. Така хакерите ще се
затруднят още повече!
 Петият начин за превенция са виртуалните клавиатури
(фиг. 4). Реално вие не натискате клавишите на периферията, а избирате с мишката определените букви или
символи. Единственият недостатък е, че понякога логърът върви в комплект със софтуер за запис на визуалното съдържание на монитора и може да „заснеме“ написаната от вас парола или потребителско име.

40

Фиг. 1. Работен прозорец на Windows Defender,
която открива и логъри

Фиг. 2. Защитната стена на Windows XP блокира достъпа на програма до Интернет

Фиг. 3. Работен прозорец на програма за автоматично попълване

Фиг. 4. Работен прозорец на виртуалната клавиатура Microsoft On-Screen Keyboard
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AutoCAD LT® 2007

Свършете повече работа
за по-кратко време
БиЕмДжи ООД
Официален дистрибутор на Autodesk за България
тел.: (02) 9657 073, 9657 074; www.bmg.bg
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Microsoft Office Groove

http://www.microsoft.com/bulgaria

МОДЕРНО СРЕДСТВО ЗА РАБОТА В ЕКИП
Както вече ви информирахме, Microsoft пусна
на пазара новата гама продукти 2007 Microsoft
Office system. Сигурно вече сте пробвали новите версии на познатите ви Word, Excel, Outlook,
но сякаш остават скрити новите попълнения в
отбора на софтуерния гигант. Един от тези
нови продукти е Microsoft Office Groove 2007. В
Европа той е представен за първи път, но за
потребителите в САЩ това е четвърта версия. Можете да намерите Groove в пакетите
Microsoft Office Enterprise и Ultimate или да го
закупите като самостоятелен продукт.
Microsoft Office Groove 2007 е софтуер за
съвместна работа, който позволява на хора,
организирани във виртуални проекти, да работят заедно и ефективно по всяко време, независимо от местоположението си и часовите
разлики. Всеки Groove проект дава на участниците средства за обмен на информация, библиотеки с файлове, чат услуга, форум и така
създава условия всички работни ангажименти
да се приключват навреме, а разходите да се
свеждат до минимум. Само за броени секунди
потребителите могат да създадат проект,
да добавят нужните файлове и документи, да
решат какви допълнителни електронни средства ще ползват и да поканят колеги, приятели
и партньори да работят заедно с тях, без да
се притесняват или замислят за сървъри или
сигурност. Когато няколко участници работят заедно по проект, Groove се грижи информацията на техните персонални компютри да
е винаги актуална, независимо къде се намират. Дори и когато са офлайн. Едновременно
с това информацията е винаги защитена –
криптирана е на твърдия диск, където е
достъпна само за съответния потребител,
криптира се и обменът на данни между учас-

Groove notification/alerts

Издава се със съдействието
на Майкрософт България

тниците. При промяна в данните на проекта
или промяна на файл или документ на останалите участници в проекта, когато се появят
онлайн, се изпращат само промените. По този
начин се избягва постоянното разпращане на
електронни пощи със следваща версия на документа или пък качването на файла на сървър.
Когато синхронизацията завърши, участниците получават визуално предупреждение, че има
нова информация по проекта, и биват автоматично пренасочени към променения файл. Това

Groove Launchbar – основен прозорец с всички проекти, сортирани по статуса им. Червените звездички показват, че
има непрочетена информация (и в кой файл се съдържа тя)
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Екран от проект – долу (като табулатори) са средствата
на проекта (файлове, дискусии…), кои участници са включени и чат бутонът и т.н.

Допълнителни средства за работа – дъската за скици и
други инструменти

Издава се със съдействието
на Майкрософт България

http://www.microsoft.com/bulgaria

важи и за чат кореспонденцията – тя е видима
за всички от проекта и се пази хронология, за
да са еднакво информирани всички, независимо
дали са били онлайн в момента.
Както повечето приложения на Microsoft,
Groove се интегрира с много от основните
компоненти от MS Office. Излишно е да споменаваме MS Word и MS Excel. Освен тях в
проекта можем да публикуваме бланки/форми
за попълване от участниците. За целта се ползват форми, базирани на Infopath. Възможна е и
интеграция с друг продукт за работа в екип –
SharePoint. В проекта могат да се регистрират библиотеки от файлове, така че те да са
видими за всички участници. При редакция на
такъв файл той се актуализира и в SharePoint.
Освен средствата от MS Office, участниците в проекта могат да използват библиотека
за снимки, дъска за скициране/рисуване, форум,
календар към проекта и др.
Докато четете статията, сигурно си задавате въпроса защо Microsoft пуска на пазара
два продукта със застъпваща се функционалност – SharePoint и Groove, които са насочени
при работа в екип и работа с документи, календар, бланки и форми и т.н. Отговорът е, че
те се допълват. Groove е предназначен за процеса на създаване на идеите и документите
и предлага достъп по всяко време (нали всеки
участник има копие на документите локално на
компютъра си) без нужда от VPN и съобразяване с мерки за сигурност за отдалечен достъп.
SharePoint се използва в следващ етап, когато

документите са завършени и се публикуват за
одобрение и за достъп от всички потребители
(естествено, говорим за малка част от всички
възможности на продукта).
В тази статия разглеждаме ползите от
продукта за потребителите. Това клиентско
приложение е придружено от инфраструктура
от сървъри, които се грижат за потребителските акаунти, за политики, които евентуално
са зададени (пароли, права и др.), и рилей (временен буфер). Представете си, че сте участник в проект с хора от САЩ и когато вие
сте онлайн, те са офлайн и обратно. Ако няма
такива сървъри, трудно може да се осъществява синхронизацията. За всички малки фирми
Microsoft предлага абонамент за използване на
публичната инфраструктура на компанията
(представете си Live messenger, Skype, ICQ).
А ето още едно приложение на Groove. В
повечето случаи работим не само в екип, а
на няколко компютъра – в работата, вкъщи, а
защо не и един мобилен. Пренасяме файловете от компютър на компютър с USB памет и
доста често не можем да си спомним коя е и
къде е последната версия, която сме създали.
В Groove има опция да поканим не само други
потребители, но и други наши компютри, които
да ползват същия потребителски акаунт. Така,
докато си идем вкъщи, данните са се синхронизирали и винаги можем да разчитаме на най-актуалната версия на документите. Разбира се,
има още десетки ползи от работата с Groove,
но тях ще трябва да откриете сами.

Одит на печата

Маки Нагао,
продуктов мениджър
в Kyocera Mita

Одитът се свързва
главно с финансите. Това
може да бъде оценка на
сметките на фирма или
на личните ви сметки
или проверка дали сметките на фирмата са водени в съответствие с добрите практики и приложимите закони. Впрочем
има много различни видове одит, които се предпочитат в различните
индустрии – от оценка
на материално-техническото снабдяване до оценка на сигурността и дори
на стандартите за опазване на околната среда.

Одитът в ИТ

Одитът се разпростира и върху информационните технологии. Стандартният одит ще
направи оценка на редица фактори: дали авоарите са надеждно защитени, дали целостта на данните е защитена, дали системата работи ефективно и ефикасно. Одитът на печата може да се
провежда самостоятелно или като част от тази
оценка и ще провери дали устройството е сигурно и дали работи ефективно и ефикасно.

Одит на печата

За да започнете свой собствен одит на печата, разгледайте най-основните статистики,
свързани с вашия режим на печатане, започвайки от това колко устройства се използват. След
това определете колко страници или копия се
правят на едно устройство, отдел или служител, като ги диференцирате по цвят и размер
на хартията, а накрая и по определен период
от време: седмица, месец или при максимално
натоварване. Преди да решите, че одитът
на печата е прекалено труден и не си струва,
трябва да знаете, че има софтуер, който може да направи това – KYOcount 4.0 на Kyocera.
Впрочем можете да поискате и вашият дилър
да направи това.
Одитът на печата трябва също да провери и
дали фирмената система за печат работи ефективно и ефикасно. Това може да стане просто,
като се види дали устройствата са на разположение тогава, когато има нужда от тях. Може
също да се отбележи дали системата се задръства, когато трябва да бъдат отпечатани много
документи, както и дали отпечатаните материали са разпределени ефективно, така че нито
едно отделно взето устройство да не се натоварва нито прекалено много, нито прекалено малко. Независимо какъв е вашият бизнес, при одит
от този тип са не по-малко важни и ценовата
ефективност и сигурността.

Одитът – средство за повишаване
на ценовата ефективност

Одитът на печата е ефективен начин да се
провери дали могат да се направят икономии и
коя част от вашата система може да се подобри. Като резултат не само ще се подобри ефикасността на вашата система, но като я направите ценово по-ефективна ще спестите значителни средства за дълъг период от време.
Започнете одита на ценовата ефективност
на печата с това колко общо харчите вие или
вашата фирма за печат. Малко е вероятно да
знаете тази цифра предварително и получената сума може да ви се стори шокираща. Според
Gartner разходите за печат обикновено възлизат
на 1%–3% от оборота на фирмата, така че ако
оборотът ви е 100 млн. евро, всяка година за печат ще плащате до 3 млн. евро, или 250 хил. евро
месечно. При 100 служители това означава 2500
евро месечно на човек, което наистина е шокираща цифра за всеки бизнес. Веднъж изчислени
общите разходи за печат, вие, вашият софтуер
или вашият дистрибутор можете да направите
анализ на разходите по устройства, по работни
места, по цвят, по размер на хартията или по
комбинация от тези фактори.
Друга важна част от одита е анализът на получените резултати. Като определите кой от
принтерите има най-високи разходи, вие ще можете да разберете дали това се дължи на по-големия обем отпечатвани документи, на факта, че
се печата в цвят, защото въпросното устройство има висока цена на отпечатана страница
или пък причината се крие в комбинация от тези
фактори. Струва си също да проверите кой от
потребителите или кой от компютрите генерира най-високи разходи и защо. Възможно е тяхната работа да изисква голям обем документи
или цветен печат, но е възможно и те да отпечатват много ненужни копия или лични документи. Анализът ще покаже и кой тип принтер генерира най-високи разходи – например цветните
принтери, мастиленоструйните или настолните устройства.

Намаляване на разходите за печат

Анализът от одита ще покаже ясно къде можете да намалите разходите за печат. Според
Gartner в много от случаите е възможно намаляване на разходите с 10%–30%. Ако прибегнем към
същия пример, това ще представлява намаляване
на разходите с почти 1 млн. евро. Ако се постигне 30% намаление на разходите, представляващи
3% от оборота на вашата фирма, спестената
сума ще бъде почти 1% от оборота, което несъмнено ще окаже положителен ефект върху вашия баланс.
И въпреки че само специфичните резултати
от вашия одит могат да покажат точно кои
разходи могат да бъдат намалени, има няколко
ключови общи правила за намаляване на тези раз-

ходи, които са валидни за всяка организация. Найдобре е да започнем, като заменим принтерите
с висока цена на отпечатване на една страница
с такива с по-ниска цена. Това може да означава
да преразгледаме избора на използваната марка и
тип на принтерите (мастиленоструйни или лазерни), както и да заменим всички или няколко от
настолните принтери с един мрежов принтер за
общо ползване. При всички случаи ниската обща
цена на притежание и ниската цена за отпечатване на една страница ще се отрази директно на
ценовата ефективност на вашата фирма, дори
ако отпечатвате много документи или често използвате цветен печат.
Може да прецените и че си струва да започнете да ползвате програма за разпределяне на задачите за печат (Print Job Route) между наличните
устройства. Това ще гарантира, че по-големите
като обем на отпечатваните страници задачи
ще се насочват към по-бързите и с по-ниска цена
на отпечатване на страница принтери.
Подходящо решение може да се окаже и въвеждането на квота за устройство, потребител или отдел. Това е лесен начин екипът ви и
мениджърите да осъзнаят колко точно харчат
за печат.

Предизвикателства пред одита на печата

Одитът на печата е нещо сравнително ново и вие може би сте скептични по отношение
на резултатите от него или пък не ви се иска
да предоставите на вашите дилъри този тип
информация. А може би знаете, че за разлика от
финансовия одит, тук няма нито закони, нито
„добри практики“, които да използвате за сравнение. И все пак намаляването на разходите няма да стане от само себе си, така че единствено
точните данни от цялостния одит ще ви осигурят база за вземането на оптимално решение за
вашите специфични нужди от печат.

Kyocera’s KYOcount 4.0

Kyocera не само предлага висококачествени,
евтини, иновативни устройства, но и се стреми да подпомогне цялостното изграждане на
вашата система. Най-новият софтуер за мениджмънт на компанията е KYOcount 4.0 – инструмент, които без съмнение ще спести вашето
време и ще повиши производителността.
KYOcount 4.0 предлага прецизна информация
за това колко страници са отпечатани за определен период от време от всяко устройство
в мрежата и автоматично представя резултатите в прегледен графичен вид. Резултатите е
лесно да бъдат разчетени и ясно се вижда на кои
разходи и устройства трябва да се обърне по-голямо внимание. Последната версия на KYOcount
не само поддържа мрежови принтери и многофункционални устройства, но регистрира и печата,
извършен от локалните устройства – например
тези, свързани с USB интерфейс. Това е особено
полезно, защото много от високите разходи за
печат са резултат от използването на настолните устройства и подобен продукт ще позволи

на фирмата да определи областта, където могат да бъдат направени икономии. Версията 4.0
разпознава и кодовете на различните отдели,
така че техните разходи могат да бъдат оценени поотделно.
KYOcount спестява ценно време и на системните администратори. Вместо ръчно да правят проверка на устройствата, те получават
съобщение по електронната поща, когато възникне какъвто и да е проблем. Версия 4.0 може
да изпраща e-mail съобщения до различни хора,
така че тези за липса на тонер да се изпратят
до отговорника по снабдяването, а за грешка –
до съответния ИТ персонал. Това опростява поддръжката, улеснява диагностиката, дава
възможност проблемното устройство да се
локализира много бързо и като цяло значително
намалява престоите, а администраторите могат за планират разпределението на средствата и консумативите като тонер и хартия много по-точно и ефективно.
Инвестицията в решение като KYOcount 4.0
без съмнение ще ви помогне да видите къде могат да се намалят разходите, но най-добрия резултат в усилията за намаляване на разходите
ще постигнете с инсталирането на устройство
на Kyocera. Висококачествените и с ниска обща
цена на притежание принтери и многофункционални устройства на Kyocera ще ви дадат изключително евтина система за печат, която ще се
развива заедно с вашия бизнес.

ПРАКТИКА

Windows Vista
ИНСТАЛИРАНЕ
Съществуват два начина за инсталиране на
Windows Vista: чиста инсталация и надстройка
върху Windows XP SP2. И при двата подхода има
препоръчителни/задължителни стъпки, през които
трябва да се премине, за да се гарантира успешна миграция към новата операционна система, без
главоболия и без загуба на време и информация.
1. Проверете вашия компютър за съвместимост с
Windows Vista. Направете го, за да сте сигурни,
че ще постигнете желания резултат. Използвайте Windows Vista Upgrade Advisor на Microsoft
(http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/
upgradeadvisor). От него ще разберете дали вашият компютър отговаря на изискванията на
Windows Vista. За да е пълна проверката, включете всички периферни устройства, които ползвате, докато трае тестът. Освен всичко друго Uprgade Advisor ще определи коя е версията
на Windows Vista, която ще се възползва от пълния потенциал на хардуера ви.
2. Основен фактор за стабилната и бърза работа на операционната система са добре написаните и съвместими драйвери. Въпреки че в
Windows Vista са включени драйвери за десетки
хиляди устройства, съветваме ви да посетите
сайта или сайтовете на производителите на
хардуера, който ползвате, и да свалите препоръчваните от тях драйвери. Не забравяйте
и BIOS-а. Той е в основата на всеки компютър,
така че е важно да разполагате с BIOS, който включва поддръжка за Windows Vista. Ако не
сте сигурни, че ще се справите сами, обърнете
се към специалист при изпълнението на тази
стъпка.
3. Задължително направете архив на важното
за вас съдържание и документи. Съществуват хиляди начини за това – от обикновено
копиране върху външен диск или CD записващо устройство до мощни приложения за централизирано архивиране на всички компютри.
Ако не сте сигурни, че сте архивирали всичко,
обърнете се към специалист, който да ви насо-
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чи кои групи папки освен тези с документите е
добре да копирате (Favorities, Desktop, електронната поща, настройки).
4. Ако искате да запазите не само вашите данни, но и вашите настройки, използвайте безплатната програма за миграция Windows Easy
Transfer на Microsoft, за да ги прехвърлите в
Windows Vista. Тя се инсталира на компютъра,
чиито данни и настройки искате да запазите,
и чрез серия от въпроси ви дава възможност
да прехвърлите всички данни, потребителски
акаунти и настройки било директно на друг
компютър в мрежата, било като ги запишете
предварително на CD/DVD диск или USB устройство. Програмата ще намерите на диска
към списанието, а може и да я изтеглите от
адрес http://www.microsoft.com/downloads/details.
aspx?familyid=2b6f1631-973a-45c7-a4ec-4928fa17
3266&displaylang=en&tm. Допълнителни подробности за работата с нея можете да намерите на адрес https://www.microsoft.com/windows/
products/windowsvista/features/details/easytransfer.
mspx
5. Успех!
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ПРАКТИКА

Windows Mobile Device Center
СИНХРОНИЗАЦИЯ НА POCKET PC С MICROSOFT OUTLOOK В СРЕДА WINDOWS VISTA
ПЕТЪР ПЕТРОВ
На 31 януари Microsoft пусна финалната версия на
Windows Mobile Device Center – помощната програма за синхронизация на новата операционна система Windows Vista с джобни компютри на базата на
платформата Windows Mobile. Програмата се предлага в две версии – за 32- и за 64-битови процесори.
Обърнете внимание, че към момента на пускане на
пазара на официалните версии на Vista тази програма съществуваше само в бета версия, така че
много е възможно тя все още да се намира на част
от компютрите на ентусиастите, тествали бета
и RC версиите на Vista и 2007 Office system. Това е
важно, защото по-ранните бета версии на Windows
Mobile Device Center създаваха доста проблеми при
определени системни конфигурации, а вероятно и с
определени мобилни устройства. При мен наследникът на ActiveSync отказваше да разпознае джобния
ми компютър PocketLOOX T830 на Fujitsu Siemens
Computers като нещо повече от външна USB памет (SD/MMC карта) и упорито ми предлагаше да
синхронизирам не със съдържанието на Outlook, а
с това на библиотеката (Library) на Windows Media
Player. Бях доста разочарован, защото тази синхронизация работеше отлично под управлението на
Windows XP. Още по-неприятно бе, че тя работеше
и под Windows Vista, но при наличието на Exchange
Server. Времето минаваше, излезе и официалната
версия на Windows Vista, а решение така и нямаше.
Започнах да си мисля, че концепцията поначало е била синхронизацията да е възможна само с Exchange
Server, въпреки че в това няма никаква логика.
Какво се оказа? Windows Mobile Device Center не
е част от Windows Vista, а самостоятелен продукт,
както впрочем и ActiveSync не е част от Windows
XP. Той е разработван самостоятелно (вероятно
заедно с Windows Mobile 6), а не в паралел с Windows
Vista и не се е осъвременявал, когато съм преминавал през различните етапи от развитието на
операционната система, включително и към окончателната версия на Windows Vista Ultimate. Така
че в бета версията, която автоматично се свали
през Интернет, когато някъде през декември включих джобния си компютър за работа с Windows Vista
Ultimate RC1, е имало проблем (не зная дали с всички
или с отделни модели Pocket PC), който е отстранен едва с излизането на окончателната версия на
Windows Mobile Device Center 6.
Ето защо, ако все още работите с бета версията на Windows Mobile Device Center, трябва да я
деинсталирате (през Control Panel на Windows Vista)
и да си инсталирате актуалната финална версия,
която може да се изтегли от http://www.microsoft.
com/windowsmobile/devicecenter.mspx. Особеното е,
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Фиг. 1. Windows Mobile Device Center 6 автоматично разпознава типа на джобния компютър

Фиг. 2. Избор на бизнес информацията, която ще синхронизирате

Фиг. 3. Интерфейс на Windows Mobile Device Center
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че преди да започнете да теглите програмата, както и по време на нейното инсталиране трябва да сте включили джобния
си компютър към вашето PC. Защо, ще разберете малко покъсно.

Програмата
Windows Mobile Device Center 6 за Windows Vista дава възможност да се синхронизира съдържанието и да се обменят мултимедийни файлове (изображения, видео и аудио) между настолни
и преносими компютри, работещи под управлението на Windows
Vista, и мобилни устройства, работещи под управлението на
Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5.0 или Windows Mobile 6.0.
Windows Mobile Device Center комбинира ефикасното синхронизиране на бизнес информация като електронна поща, календар, контакти и др. с възможността за обмяна на бизнес документи и мултимедийно съдържание. Програмата предлага:

Синхронизация чрез Windows Media Player
Windows Media Player може да се използва за синхронизиране / копиране на мултимедийни файлове от библиотеката (Library) на плейъра
на преносимо устройство като джобен компютър, флаш памет, карта памет, MP3 плейър и пр. Отделяме синхронизацията чрез Windows Media
Player, защото тя е функция на плейъра и за разлика от Windows Mobile
Device Center не е тясно свързана с Windows Vista, а може да се ползва и
с Windows XP.
Когато преносимото устройство се включи за пръв път към компютъра, плейърът определя метода на синхронизация (автоматичен или
ръчен) в зависимост от обема на неговата памет и от съдържанието на
библиотеката. Ако капацитетът ù е по-голям от 4 Гбайта и цялата библиотека може да се побере в паметта, плейърът избира автоматична синхронизация. След това всеки път, когато свържете устройството с компютъра, плейърът опреснява направеното огледално копие на библиотеката. Не е задължително обаче на преносимото устройство да се поддържа
пълно копие на библиотеката на плейъра. Могат да се укажат и отделни
плейлисти, които да се синхронизират.
Ако капацитетът на паметта на преносимото устройство е по-малък
от 4 Гбайта или ако съдържанието на библиотеката не може да се побере в неговата памет, плейърът избира ръчна синхронизация. При нея
вие задавате медийните файлове и/или плейлистите, които ще се синхронизират. Ръчно премахвате и излишните файлове от преносимото устройство.
След първоначалното определяне на режима на синхронизация той
може да се смени от меню Sync. Посочва се устройството (например USB
Drive или SD-MMCard) и се отваря табът Set Up Sync.

Синхронизация с библиотеката на Windows Media Player

48

Март 2007

ПРАКТИКА

Фиг. 5. Настройки на мобилното устройство

Функции и настройки

Programs and Services – включва секциите
Add/Remove Programs за инсталиране и деинсталиране на програми на мобилното устройство и Get updates, download, help and more...,
чрез която може да се провери за ъпдейти и
нови версии на инсталираните програми.
 Pictures, Music and Video – определя начина
на прехвърляне на направените снимки и видео клипове с фотоапарата на мобилното устройство в папка Windows Vista Photo Gallery
(фиг. 4) и на синхронизацията с библиотеката
на Windows Media Player (виж карето).
 File Management – файлов мениджър за навигация в съдържанието на мобилното устройство.
Показва файловата структура, свободното и
заетото пространство и папките и файловете
както в паметта на самото устройство, така
и в допълнителната карта памет (фиг. 5).
 Mobile Device Settings – детайлни настройки
на синхронизацията и връзката с мобилното
устройство (фиг. 5).


Фиг. 4. Импортиране на снимки и клипове
от джобния компютър

Интелигентно инсталиране – автоматично
се разпознава типът на мобилното устройство и неговото изображение се интегрира във
всички прозорци за настройка на програмата
(фиг. 1).
 Проста настройка – на няколко стъпки асистент за установяване на ново партньорство
ви помага да извършите първоначалната настройка на програмата. Да изтриете някое от
съществуващите партньорства, които вашето мобилно устройство е установило с други
PC, ако те са повече от две, за да можете да
създадете ново (фиг. 2). Да изберете бизнес информацията, която ще синхронизирате (електронна поща, календар, контакти, задачи, бележки, предпочитани Интернет адреси (фиг. 3).
Да дадете име на новото партньорство.
 Приятен, ясен и функционален интерфейс –
по всяко време осигурява бърз и лесен достъп
до основните настройки и задачи за изпълнение (фиг. 3).
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Системни изисквания

Засега Windows Mobile Device Center се предлага само за следните версии на Microsoft Windows
Vista: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium
и Home Basic и поддържа синхронизация с Microsoft
Outlook 2007, Microsoft Outlook XP и Microsoft Outlook
2003 клиенти.
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Epson Perfection 4490 Photo
и HP Scanjet G4050 Photo Scanner
ДВА ДОБРИ УНИВЕРСАЛНИ СКЕНЕРА

Извън всякакво съмнение е, че победоносният
марш на цифровата фотография продължава с
всеки новопоявил се цифров фотоапарат. Това
обаче донесе със себе си и един голям проблем –
наличието на стотици хиляди кадри на филм, имащи огромна социална, информационна и естетическа стойност, които трябва
да бъдат превърнати в цифров вид
чрез най-мощния за целта инструмент – скенера.
Както е добре известно, има
няколко групи скенери – универсални плоски, които могат да
сканират само непрозрачни оригинали, същите, но с възможност за сканиране и на прозрачни оригинали и специални барабанни скенери, обработващи
само филми. Между тези групи
освен технологични има и значителни ценови разлики. Естествено, за всеки фотограф
любител или професионалист
ценовият проблем е от значение,
особено у нас в България. Но не в
това е единственият въпрос.
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доц. ПЕТЪР АБАДЖИЕВ
До скоро плоските скенери нямаха необходимите технически възможности за качествено
сканиране на филми. Напоследък обаче конструкторите измениха съществено техните технологични характеристики – все по-високата разделителна способност, все по-лесното
обслужване, все по-добрият софтуер им дават възможност да се справят все по-добре с филмите. Не на
последно място, те стават и все
по-достъпни като цена, което ги прави и все по-универсални! Затова с радост приех да тествам 2 типични представителя на плоските скенери – HP
Scanjet G4050 и Epson Perfection 4490
Photo, предоставени ми любезно
от Hewlett-Packard България и
„Солитрон“.

Epson Perfection
4490 Photo
Ако се вгледаме по-внимателно в наименованието
му, няма начин да не ни направят впечатление думите Perfection и Photo, които
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съвсем точно определят и предназначението му –
универсален скенер, сканиращ перфектно фотографски оригинали. Дали това е така? Сега ще
видим.
Най-напред Epson Perfection 4490 Photo има поразително висока оптична разделителна способност (4800х9600 dpi, а чрез интерполация и до
12 800x12 800 dpi) за плосък скенер, която се доближава и дори надминава някои специализирани
филмови скенери. Сканираното изображение за
офсетов печат (225 ppi) от 24х36 mm черно-бял
или цветен негатив или диапозитив при 4800 dpi
е 50х74 cm! И то с 48-битова дълбочина на цвета.
Блестящо постижение!
Особено полезен е режимът за премахване на
механични дефекти и прах от филмите и непрозрачните оригинали. Наречен със странното име
Digital ICE (Applied Science Fiction, или Приложна научна фантастика), чрез допълнителен инфрачервен източник на светлина той открива недостатъците и автоматично ги коригира в сканираното
изображение. Повече за този превъзходен режим
можете да видите в резултатите от теста.
Софтуерът за сканиране Epson Creativity Suite
е изключително логичен, интуитивен и лесен за
използване. Предлага 3 режима за работа:
 Напълно автоматичен, при който всички параметри се настройват от скенера, така че
да е подходящ за не особено подготвения фотограф. Високо интелектуален режим, който
разпознава типа на прозрачния оригинал (диапозитив или негатив, черно-бял или цветен),
завърта го автоматично, променя остротата
му, премахва прашинките и механичните дефекти и т.н.
 Вторият режим е наречен домашен и е с минимален контрол върху настройките от страна
на потребителя.
 Най-важният режим за вдъхновения фотограф
е професионалният. Чрез него могат да се направят редица важни корекции, определящи
крайното качество на образа: типа на филма
или непрозрачния оригинал, дълбочина на сканирането, разделителна способност, крайния
размер, управление на хистограмата и на кривите, корекция на цвета, изостряне на изображението, намаляване на зърното, възстановяване на избледнели цветове (важно за старите диапозитиви и снимки) и т.н.
Epson Perfection 4490 Photo може да сканира
едновременно 12 малкоформатни негатива или
диапозитива и 4 диапозитива 6х6 cm с рамки.
Друга възможност е обработката на 2 диапозитива 6х6 cm без рамка. Ако се сканират
снимки 9х13 cm, техният максимален брой е 5.
Максималният размер на сканиран непрозрачен оригинал е 216x297 mm. И нещо важно –
на всеки един оригинал могат да се зададат
различни настройки. Скенерът ги сканира
поотделно и един по един ги изобразява във
Photoshop.
Март 2007

Отлична е и максималната плътност 3,4D, която Epson Perfection 4490 Photo безпроблемно сканира. Това означава добра, детайлна разработка
на тъмните места в снимките, както и качествено сканиране дори на неточно експонирани негативи и диапозитиви, каквито има много във
филмовите архиви.
Използваната технология на сканиране се характеризира и с голяма дълбочина на остротата.
Тя позволява сканирането не само на плоски оригинали, но и на малки предмети. Що се отнася до
скоростта на сканиране, за това ще разберете
по-нататък в резултатите от теста.

HP ScanJet G4050 Photo Scanner
Вторият универсален скенер, който с удоволствие ще ви представя, е първият шестцветен универсален скенер – HP ScanJet G4050 Photo
Scanner. В него с помощта на две CCFL лампи
изображението се разделя на 6 цвята – червен,
оранжев, жълт, зелен, синьозелен и син, което
позволява получаването на по-пълноценни и побогати на полутонове изображения. Дълбочината на всеки цвят е 16-битова, поради което
сканираният оригинал е 96-битов, и то при разделителна способност 4800 dpi, която хардуерно
достига 4800х9600 dpi. Мащабът на изображението може да се изменя от 10% до 2400% през
стъпка 1%.
И HP ScanJet G4050 Photo Scanner има режим за
почистване на драскотини и прах. Технологията
работи на два етапа – в първия чрез две стандартни CCFL лампи се получава информацията
за изображението, а във втория с инфрачервена
лампа се откриват местата с дефекти (прах и
драскотини) и се отстраняват от общата информация. Чрез специални алгоритми се възстановява премахнатата информация и в крайните
изображения дефектите липсват. Добро технологично решение, което, както ще видим по-късно
в резултатите от теста, за съжаление забавя
значително сканирането.
Интересен за практиката е и режимът
Adaptive Sharpening, който е, така да се каже,
усъвършенствана версия на въведения за първи път в скенерите от серията HP ScanJet
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G4000 режим Adaptive Lighting. Старият подобряваше динамиката на изображението, като
изсветляваше само най-тъмните области, без
това да оказва влияние върху светлите. Adaptive
Sharpening прибавя към това и изменение на остротата на сканираната снимка, което съществено повишава качеството на сканирането, особено забележимо при големи увеличения.
Поради дългото им съхраняване старите негативи и диапозитиви често са с избледнели цветове. В HP ScanJet G4050 Photo Scanner този дефект
се отстранява само за миг. Както казват конструкторите на НР, скенерът е и истински реставратор на стари изображения.

Съществена новост е и програмата на HP
Scanjet G4050 за висококачествено сканиране на
старите Kodachrome диапозитиви – стандарт
при диапозитивните филми, разработван от
Kodak за периода 1916–1930 г., както и за филмите Ektachrome, разработени през 1958 г. Обикновено тази характеристика се среща само при истинските професионални скенери.
HP ScanJet G4050 Photo Scanner има и други полезни функции, като например коригиране на „червените очи“, получени в снимачния процес.
Адаптерът за прозрачни малкоформатни оригинали предоставя богатия избор от едновременно сканиране на шестнайсет 35-милиметрови диСн. 1. Разделителна способност. Вляво Epson
Perfection 4490 Photo, вдясно – HP ScanJet
G4050 Photo Scanner

Сн. 2. Разделителна способност. Отгоре –
целият кадър, вляво – Epson Perfection
4490 Photo, долу вдясно – HP ScanJet G4050
Photo Scanner. Увеличението от диапозитива е 40х40 cm, 225 dpi. Отсечките са
при 100%
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апозитива в рамки или трийсет 35-милиметрови
негативни кадъра, а този за средни и голямоформатни филми позволява сканирането на 6 диапозитива и един филмов кадър с формат 10х13 cm.
Ако се сканират непрозрачни оригинали, то максималният им размер е 21,6x31,1 cm или 4 снимки
с формат 10х15 cm.
Софтуерът за сканиране на HP Scanjet G4050
се инсталира доста бавно и трудно и с него се
работи по-тромаво. Не бих казал, че това е найдоброто постижение в този скенер.
Забележително е богатството от файлови
формати, с които работи HP ScanJet G4050 Photo
Scanner: PDF, BMP, TIFF, компресиран TIFF, PCX,
JPEG, FlashPix (FPX), GIF, PNG; HTML, TXT, Rich
Text Format (RTF). Едва ли е необходим коментар в
този случай.

Тестове
И така, покрай редица технически характеристики, стигнахме до резултатите от проведените тестове. Бих искал да започна с разделителната способност. На сн. 1 и 2 се виждат
резултатите от теста. На сн. 1 е показана сканирана контролна скала до 20х30 cm с минималната разделитeлна способност, необходима за офсетов печат – 225 ppi, без корекции (вляво – Epson
Perfection 4490 Photo, а вдясно – HP ScanJet G4050
Photo Scanner). Въпреки че от това изображение
не мога да направя изводи с числени стойности,
то чисто визуално скенерът на Epson има по-добра разделителна способност. Потвърждение на
това е и сн. 2, на която е показан целият кадър 6х6
cm и до него отсечки от увеличение до 40х40 cm
с разделитeлна способност 225 ppi. Лявата отсечка е от Epson Perfection 4490 Photo, а дясната –
от HP Scanjet G4050 Photo Scanner. Не трябва да

Сн. 3. Цветовъзпроизвеждане. Отгоре – Epson Perfection
4490 Photo, отдолу – HP ScanJet G4050 Photo Scanner

се забравя, че отсечките са при 100%, за да се
илюстрира по-добре тестът, докато при реалното увеличение разликите няма да са толкова
видими. Така или иначе, фактът, че скенерът на
Epson има по-добра разделителна способност, е
неоспорим.

Сн. 4. Корекция на прах. Вляво – целият кадър, следват Epson Perfection 4490 Photo без и с корекция (горе) и HP ScanJet G4050
без и с корекция (долу)
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Сн. 5. Сканиране на плътни диапозитиви. Отгоре – Epson
Perfection 4490 Photo, отдолу – HP ScanJet G4050 Photo
Scanner

Сн. 6. Сканиране на черно-бели негативи. Отгоре – Epson
Perfection 4490 Photo, отдолу – HP ScanJet G4050 Photo
Scanner

Държа да уточня, че въз основа на получените
при теста изображения става ясно, че висококачествена снимка, сканирана от прозрачни оригинали, пригодна за професионални цели, може да се
постигне само до формат 20х30 cm, и то с правилна обработка във Photoshop.
Другата важна за практиката характеристика е цветовъзпроизвеждането. Едва ли полиграфическото възпроизвеждане ще позволи предаването на фината разлика във възпроизвеждането
на цветовете между двата скенера (сн. 3), но ако
се погледне и сн. 4, на която вляво е сканираният
образ от скенера на Epson, вдясно – от HP, може
да се види безспорно по-топлото цветовъзпроизвеждане на Epson и леко преувеличеното участие
на червените цветове в изображението, получено от него. Като цяло общата плътност и цветова наситеност е по-висока. Категорично мога да
кажа, че въпреки това и двата скенера дават фотографии с отлични цветови характеристики.
Почистване на прахта. Резултатите от теста показват, че HP ScanJet G4050 Photo Scanner
се справя по-добре с тази задача. Очевидно той
премахва и по-големите прашинки, попаднали върху прозрачния (или непрозрачния) оригинал. При
Epson Perfection 4490 най-грубите дефекти остават, но тяхното отстраняване във Photoshop не
е никакво затруднение. Вследствие на сходните
добри технологии като цяло и при двата скенера
няма загуба на острота.

За да разбера доколко се сканират добре високите плътности, сканирах „сандвич“ от два диапозитива, поставени един върху друг. Общата им
плътност е толкова висока, че изображението
почти не се вижда без силно осветление зад тях.
При Epson разработката е по-добра, с по-отчетливи цветове, максималната плътност, която
той преодолява при сканирането, очевидно е повисока. На пръв поглед това изглежда без особено
значение, но само ако погледнете филмовия архив
и преекспонираните негативи и недоекспонираните диапозитиви в него, ще се разберете важността на тази способност на Epson Perfection
4490.
Интерес представляваше за мен сканирането
на черно-бели филми. Резултатите от теста,
които могат да се видят на сн. 6, показват, че
и Epson Perfection 4490 Photo (горното изображение), и HP ScanJet G4050 Photo Scanner (долното
изображение) се справят много добре с черно-белите негативи! Втората снимка е по-контрастна, с по-малко полутонове, първата е по-мека, с
повече градации (погледнете планините зад децата), но и двата скенера дават напълно задоволителни изображения.
Една от интересните функции на двата скенера е автоматичното възстановяване на
избелелите от дългото съхраняване цветове, илюстрирано на сн. 7. В горното изображение
Epson Perfection 4490 почти не изменя цветовете
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на снимката, защото още в първото сканиране,
без специалното задаване на тази функция, тя
е с добри цветове. На долното, направено с HP
ScanJet G4050, подобрението и разликата са видими. Отново добра работа и на двата скенера.
Накрая останаха и резултатите от тестовете за бързина. Един от важните показатели
за скоростта като цяло е времето за предварително сканиране. И при двата модела то е достатъчно кратко. Без корекции сканирането с 300
dpi на запълнено изцяло поле на скенера с прозрачни оригинали и при двата е от порядъка на
35 s, а на непрозрачните – около 7–10 s. Ако сканирането се извършва от диапозитиви или негативи с оглед на получаване на снимки с разделителна способност 300 dpi и големина 10х15 cm,
без корекции за прах или цветове, времето на
Epson Perfection 4490 (12 малкоформатни негативи или диапозитиви) е около 6 min, т.е. около
0,5 min на оригинал. При HP ScanJet G4050 (30
малкоформатни негатива или диапозитива) то
е 19 min, което е около 0,6 min на оригинал. Ако
се въведе функцията за премахване на праха или
реставриране на цветовете обаче, времето нараства многократно и достига за всичките оригинали времена около 2 h и 20 min за HP ScanJet
G4050 и около час за Epson Perfection 4490. Сканиране на непрозрачен оригинал с формат 20х30
cm и 300 dpi без корекции отнема около 30 s при
Scanjet G4050, а при Epson Perfection 4490 – около
22 s. Общото ми впечатление е, че при прилага-

нето на допълнителните функции при практическа работа скенерът на HP е по-тромав като
управление и бързина.
Накрая искам да направя традиционното обобщение:
 Разделителна способност – доста по-добра
при Epson Perfection 4490 Photo.
 Цветовъзпроизвеждане – по-вярно при HP
ScanJet G4050 Photo Scanner.
 Почистване на прахта – по-бавно, но по-добро
при HP ScanJet G4050 Photo Scanner.
 Сканиране на преекспонирани негативи и копия – по-сполучливо при Epson Perfection 4490
Photo.
 Корекция на цвета – много добра и при двата
скенера.
 Забавяне при прилагане на допълнителни корекции – по-голямо при HP ScanJet G4050 Photo
Scanner.
 Програмирано
сканиране
на
старите
Kodachrome диапозитиви – само при HP Scanjet
G4050 Photo Scanner.
 Логичен и лесен за работа софтуер – по-добър
при Epson Perfection 4490 Photo.
 Сканиране на малки предмети – много по-добро
при Epson Perfection 4490 Photo .
 Сканиране на черно-бели оригинали – с повече полутонове и по-добра градация при Epson
Perfection 4490 Photo.
 Бързина на сканиране – по-добра при Epson
Perfection 4490 Photo.

Сн. 7. Корекция на избледнели цветове. Отгоре – Epson Perfection 4490 Photo, отдолу – HP ScanJet G4050 Photo Scanner
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Фотоконкурс
„СНИМКА НА ГОДИНАТА – БЪЛГАРИЯ 2006“
От 6 до 25 февруари в Националната художествена галерия бяха изложени наградените и допуснатите
до последния кръг снимки от националния фотоконкурс
„Снимка на годината – България 2006“. Това е петото
поред издание на този много популярен конкурс, създаден и провеждан с подкрепата на Canon България.
Съорганизатор е Националната художествена галерия. Целта е да се популяризира фотографията като
изкуство, да се увличат все повече и повече хора да
вземат фотоапарата в ръце и да откриват един нов
свят, светът, видян през обектива. Независимо че се
финансира от представителството на Canon, фотоконкурсът е без ограничения за марката или вида на
фотоапарата – филмов или цифров, няма деление и по
линията професионалисти и любители. Единственият
критерий за журито в състав Иво Хаджимишев (председател), Борис Данаилов (НХГ), Юри Лазаров (БТА), Димитър Дилков, Явор Попов и Георги Лозанов е художественото ниво на творбите.
В конкурса „Снимка на годината – България 2006“
участваха повече от 220 автори с над 1400 снимки.
Сред участниците бяха едни от най-известните имена на фотографската общност в България. За заключителния етап и участие в изложбата журито подбра
близо 200 творби от 60 автора.
Конкурсът се провежда в три раздела, като всеки
от победителите получава фото- и видеопродукти на
Canon на стойност 3000 лв.
В раздел „Репортажна фотография“ наградата спечели Марин Стефанов Каравелов за снимка от София,
19.09.2006, „Алабин“ 39 – „Две момичета нелепо загинаха при срутването на ремонтираща се сграда“. Номинирани са творби на Александър Михайлов и Асен Тонев.
В раздел „Художествена фотография“ наградата
бе присъдена на Венета Захариева за снимката „Маргаритките“. Номинирани бяха и творби на Милен Цветанов Станков.
Наградата в раздел „Фотоесе“ получи Антоан Божинов за фотоесето „Затворена линия“. Журито номинира
още творби на Валентина Петрова и Янина Манолова.
Освен че предоставя наградите, Canon България
подкрепя Националната художествена галерия за откупуване на избрани творби от конкурса, с което се
обогатяват нейните фондове.
По традиция фотоизложбата се представя в Националната художествена галерия в продължение на
три седмици. След това тя пътува из страната, като
„отсяда“ в художествени галерии на редица по-големи
градове като Русе, Варна, Пловдив, Велико Търново, неизменно присъства на „Аполония“ в Созопол. Така тя на

практика става постоянно действаща през цялата година, до провеждането на следващия конкурс за снимка
на годината.

Антоан Божинов – „Затворена линия“

Венета Захариева – „Маргаритките“
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Марин Каравелов – „Алабин 39 – Две момичета нелепо...“
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В черно-бяло, защо не?
ВЕРИСЛАВ СТАНЧЕВ

За хората от моето поколение, закърмени и израснали с черно-бялата фотография, днешният пъстър свят на цифрови образи започна да става малко
скучен. Изходите за това са два – да се върнем към
филмовия фотоапарат, като използваме някой от
съвременните черно-бели филми или да конвертираме цветното цифрово изображение в черно-бяло. И
тук пътищата са няколко, като най-лесният е конвертиране в самия фотоапарат. Като идея звучи
добре и може да се направи от всеки потребител,
който има камера с такава функция. Този начин на
получаване на черно-бели изображения обаче се
препоръчва само за начинаещите. Трябва да си припомним, че всяка цифрова камера получава цветно
изображение от матрицата си, което по-късно се
конвертира в черно-бяло от вградения в камерата
софтуер. Фотографът не разполага с никакви средства за контрол на процеса на конвертиране, обикновено всякаква информация за софтуера е фирмена
тайна и е абсолютно недостъпна за потребителя.
Ако имаме късмет, съответният софтуер може да
е реализиран със сполучливи алгоритми и крайните
резултати да бъдат задоволителни, поне за повечето сюжети.

Поради тези причини е по-добре да се предпочете
вариант втори, а именно обработка с компютър на
полученото от фотоапарата цветно изображение.
При този тип работа е добре черно-белият вариант
на сюжета да се оформя в главата на фотографа
още в процеса на снимане.
При конвертиране от цветно в черно-бяло с компютъра първата работа е да се спомене Photoshop –
най-мощният и професионален инструмент за обработване на снимки. Тъй като за работа с него се пишат цели книги, само бегло ще отбележа основните
методи за конвертиране, с които той разполага.
 Desaturate – най-лесният метод, премахващ цвета от трите канала – R, G и В чрез една-единствена стъпка. Задава се в диалоговия прозорец
Hue/Saturation.
 Grayscale – друг бърз и лесен начин е превръщането на триканалното изображение в едноканално –
черно-бяло. При изпълняването на командата
Image/Mode/Grayscale трите канала не са с еднаква тежест при конвертирането и това води
до разликите в крайното изображение при прилагането на двата метода. Счита се, че използването на Grayscale е за предпочитане, когато

Фиг. 1. Оригиналното изображение

Фиг. 2. Черно-бяла снимка, получена чрез Desaturate

Фиг. 3. Черно-бяла снимка, получена чрез Grayscale

Фиг. 4. Черно-бяла снимка, получена чрез Channel Mixer
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Фиг. 5. Приложението на филтъра B/W Conversion с настройки по подразбиране

Фиг. 6. Резултат от изтеглянето на плъзгача, работещ
със спектъра на светлината, към синия край. Равносилно
е на приложение на син филтър в класическата фотография. В нашия случай би могло да бъде оправдан ефект,
тъй като подчертава елементи от униформата, които са
светлосини, а това допринася и за по-добро разработване
на лицето
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на снимката има хора (т.е. цветът на кожата се
превръща по-добре в сиви тонове). Какво става
обаче, ако сме снимали моркови до метална ограда? Едва ли ще сме много доволни. И така остава
да се спомене за смесването на каналите.
 Смесване на каналите в Channel Mixer (маркира
се полето Monochrome) от Image/Adjustments. Тук
имате възможност за смесване на трите RGB
канала (като на всеки може да се задават стойности в проценти) в един монохромен (черно-бял)
канал. Това е полето, на което могат да се развихрят майсторите и да изсветлят или обратно
да приглушат някои цветове в снимката в процеса на конвертиране. За да има резултат, следва
цветното изображение добре да се анализира.
На примерните илюстрации (фиг. 1–4)са показани
оригиналната цветна снимка и три черно-бели изображения, получени по описаните начини.
Разликите, на пръв поглед минимални, могат да
се окажат видими, ако файлът се печата на хартия
например.
Както вече споменах, за Photoshop има достатъчно книги, където е описана работата с маски и
слоеве, смесване на канали и др. Има обаче една не
особено популярна област и това са т.нар. плъгини
от външни производители. Подобни малки помощни
програми се появяват непрекъснато, разработвани
както от големи, така и от световно неизвестни
фирми. В областта на конвертирането в черно-бяло
особено внимание заслужават B/W Conversion от пакета Color Efex Pro на nik Multimedia, Mystical Tint, Tone
and Color на AutoFX Software и Black and White Studio
на Power Retouche.
Част от пакета Color Efex Pro на nik Multimedia е
B/W Conversion (фиг. 5 и 6). Това е филтър, чието действие е оптимизирано за фотографски цели. Процесът на конвертиране от цветно изображение се контролира по три параметъра, като всеки се управлява
с плъзгач. Те са съответно за силата на ефекта, яркостта и в коя част от спектъра да бъде приложен.
Mystical Tint, Tone and Color на AutoFX Software
разполага с черно-бял конвертор, като позволява
чрез плъзгачи да се използват цветни фотофилтри, настройки за яркост, контраст и изостряне.
Има режим за използване на ефекта върху цялата

Фиг. 7. Конвертиране в черно-бяло с Mystical Tint, Tone and
Color с използване на син филтър, което е едно от възможните решения за тази снимка
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Фиг. 8. Конвертиране с Black and White Studio с настройки
по подразбиране

Фиг. 9. Конвертиране в черно-бяло, като са използвани
спектралните характеристики на един от легендарните
филми TMAX на Kodak и приложен син филтър

снимка и друг – за използване върху част от кадъра (фиг. 7).
Действието на Black and White Studio на Power
Retouche наподобява процесите в традиционната
фотография. Анализирани са спектралните характеристики на редица марки филми и на различни фотохартиии, които се предлагат в програмата като
опции при конвертирането. Има четири основни панела Lens, Film, Print и Zones.
 Чрез филтрите Lens се получават ефектите, които могат да се получат с цветни филтри, поставени пред обектива.

 Film предлага задаване на дължините на вълни-
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те и готови настройки за конкретни черно-бели
емулсии.
 Print наподобява похватите от тъмната стая –
корекция на най-тъмните и най-светлите места
и др.
 Zones осигурява настройки за контраста и баланса в три зони (фиг. 8 и 9).
Едва ли може да се препоръча една програма или
един метод за конвертиране като най-добър. Отново всичко зависи от желанието за работа и усета
на всеки фотограф.
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ИГРАЛНИ КОНЗОЛИ

Playstation 3
ОТ 23 МАРТ И НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР!
Sony Computer Entertainment Europe обяви, че дългоочакваната седма генерация видео конзоли Playstation 3
ще се предлага официално от 23 март 2007 и на пазарите в Европа, Африка, Близкия изток и Австралия.
На същата дата ще се проведе и премиерата на игровата платформа, от която компанията очаква да
реализира невиждани продажби от порядъка на 1 млн.
устройства. Дали дотогава Sony ще успее да произведе толкова много бройки, е твърде рано да се каже.
Особеното е, че за разлика от Япония и САЩ, Sony
има намерение както по време на премиерата, така и
след това да предлага в Европа единствено модела с
60-гигабайтов диск. Официално, целта на компанията
е да отговори най-точно на изискванията на потребителите. За съжаление обаче цената от 599 евро
за този модел може да се окаже прекалено „солена“ за
част от потребителите в редица европейски страни, включително и за България. Според Sony, ако клиентите проявят достатъчно голямо желание за поевтиния модел, компанията може да направи изключение и да пусне на европейските пазари и Playstation
3 с 20-Гигабайтов твърд диск.
Едновременно с европейската премиера на
Playstation 3 ще бъде пуснат и новият фирмуер на
конзолата (версия 1.5). За момента последната актуализация на фирмуера е версия 1.4, с която се
продава на японския и северноамериканския пазар.
Плановете на Sony предвиждат след официалната
презентация на козолата в Европа да бъде пуснат
и още по-модерният фирмуер – версия 1.6, който ще
бъде достъпен за всички пазари, на които се предлага Playstation 3.
От Sony Computer Entertainment Europe не крият
факта, че за новата конзола има специално разработена звездна линия от над 30 игри, сред които се
открояват хитовите заглавия като Resistance: Fall
of Man, Motorstorm, Genji: Days of the Blade, Formula
One Championship Edition, Need For Speed Carbon, Tom
Clancy’s Splinter Cell: Double Agent, F.E.A.R. и The Elder
Scroll IV: Oblivion. Изключителната серия ще може да
бъде закупена по време на премиерния период благодарение на водещите партньори Electronic Arts,
Activison, Namco Bandai, Sega, Take 2, Ubisoft, Vivendi
Universal и Sony Online Entertainment. В допълнение е
подготвена и вълнуваща поредица от сюжетни игри,
които ще могат да бъдат свалени от Интернет сайта на Playstation Network. Сред тях се открояват геймърските хитове Tekken: Dark Resurrection, Silent Hill
и Resident Evil, както и дебютът на най-продавания
франчайз за Playstation 3 – Gran Turismo HD Concept,
който предлага пълна HD разделителна способност.

60

Идеята, реализирана в мрежовите възможности
на конзолата, е потребителите да бъдат по-мобилни и да им се предостави възможността да играят
не само срещу машина, но и срещу противници от
плът и кръв. За това забавлението с новата конзола
няма да идва само от базираните на диск игри. Мрежата на Playstation ще осигурява достъп до изобилие
от иновативни и вълнуващи нови и добре забравени
стари заглавия и ще предлага възможност за онлайн
гейминг.
Какво обаче ще струва това на потребителите?
Според Sony Computer Entertainment Europe играта в
мрежа с Playstation Network ще е безплатна. Няма да
се изискват нито такси за регистрация, нито за комуникиране, нито за предоставяните от доставчика
Community услуги. Единственото, което ще се изисква от клиентите, е те сами да си осигурят достъп до
високоскоростен и надежден Интернет. Освен това
от Sony Computer Entertainment Europe заявяват, че
свързването на конзолата към Playstation Network е
изключително лесно – просто се следват указанията
стъпка по стъпка, при това с натискането само на
няколко бутона.
Естествено, за да се възползва от мрежовите
възможности на Playstation 3, всеки един потребител
ще трябва да разполага с уникален Online идентификационен номер. Този номер се създава лесно чрез конзолата или чрез предварителна регистрация на официалния сайт на игровата платформа. Той позволява
на потребителите да се идентифицират в мрежата
на Playstation 3 и така да разговарят с останалите
регистрирани геймъри, да уговарят двубои, да играят в тандем с останалите клиенти на конзолата и
като цяло да се забавляват повече!
Наред с изброените екстри в сайта на Playstation
Network ще могат да бъдат намерени и специално
създадените за Playstation 3 игри, насочени към онези потребители, които предпочитат да тренират
мозъчните си клетки с трудни главоблъсканици. Тези,
изискващи повече мислене игри са творение на нетрадиционни дизайнери и партньори на Sony Computer
Entertainment Europe, а тяхната поява обещава да
осигури оригинално забавление на всеки краен потребител. Сред заглавията на този род „интелектуални“
игри се открояват Go! Sudoku, Go! Puzzle, както и няколко иновационни продукта – Blastfactor и Flow.
Като цяло новата конзола обещава много! Не само в графично отношение, не само като разнообразие
от игри, но също така по отношение на интерактивност, мобилност и най-вече забавление и приятно
прекарани часове!

Март 2007

3/2007
месечно приложение за игри
45 години не стигат!

Мина почти половин век от създаването на първата компютърна игра. С носталгия по първия си компютър („Правец 8“) и безбройните часове, прекарани в игра, Петър Събев реши да ви припомни над 45 легендарни заглавия, излезли от 1962 г. до наши дни.

BlackSite: Area 51
Midway Austin / Midway

Предварителен поглед на Мартин Димитров.

Europa Universalis III
Paradox Interactive

Europa Universalis III е новата „масивна“ стратегия на Paradox Interactive. В нея играчите поемат управление на избрана от тях
държава по време на ренесанса. Играта позволява да контролирате всеки аспект на държавата си детайлно както на микро,
така и на макро ниво. Боян Иванов ще ви разкаже повече за нея.

Eragon

Stormfront Studios / Vivendi Games
Eragon – още една посредствена игра по филм или нещо повече? Владимир Милчевски прекара няколко часа в поредния фентъзи
свят, появил се на мониторите на домашните PC-та, за да отговори на този въпрос.

Mystery Case Files: Ravenhearst
Big Fish Games / Reflexive Arcade

Има игри и игри. Някои наблягат на екшъна, други на приключението, а трети – на логиката и мисълта. Последните са особен жанр,
който не се радва на огромна популярност, но въпреки това излизат и такива игри. MCF: Ravenhearst не само влиза в тази последна
категория, но и спокойно се конкурира с масовите заглавия. Защо? Прочетете теста на Иван Димитров и ще разберете.

Daemon Vector

Frogster Interactive / XPEC
Какво е Daemon Vector? Ново математическо понятие, име на посредствена компютърна игра, или нещо друго? На този и други
въпроси ще ви отговори Владимир Милчевски.

FastCrawl

Pawleyscape / Garage Games
FastCrawl е бърза и лека ролева игра, в която поемате група герои и се впускате в шеметно приключение, превеждащо ви през
опасни подземия, населени от смъртоносни врагове. Заглавието е спечелило няколко престижни награди за ролева игра на 2006
г. Какво обаче да очакваме от него – прочетете в теста на Иван Димитров.

Mr. Robot
Moonpod

Ако искате да разпуснете, да се позабавлявате и да забравите ежедневните грижи, то новата компютърна игра Mr. Robot е
точно за вас. Потопете се в един виртуален свят, сблъскайте се с вируси или побъркани роботи, а като за капак – спасете човечеството. Ако искате да узнаете повече за интригуващата игра, прочетете статията на Мартин Димитров.

Diamond Rush
Gameloft

„Diamond Rush e двумерна платформена игра за мобилни телефони. Смея да твърдя, че тя е най-добрата игра за мобилен телефон, която изобщо съществува. И че ако има една игра, която трябва да качите на телефона си, то това е тази.“ – заявява
Веселин Жилов. Тези му крайни изказвания, разбира се, се дължат на неговата пристрастеност към категорията, към която
принадлежи Diamond Rush, а именно – жанра action / adventure...

Sam & Max Episode 3: The Mole, the Mob and the Meatball
Telltale Games / GameTap

Sam и Max са отново на големия екран! Тоест монитор. Този път са още по-щури от преди и, както обикновено, се забъркват в
още по-заплетени приключения. За повече информация отворете на съответната страница на Top Games и прочетете статията на Мартин Димитров за третия епизод от сериала – Sam & Max Episode 3: The Mole, the Mob and the Meatball.
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Петър Събев

45 години не стигат!

Кратка история на компютърните игри
1960

1970

Рали
(Racing)

1980

1982
Pole Position

1992

1987 Test Drive

1994 Need
for Speed

1972 Pong

1984 Karateka

Спортни
(Sports)

1993 MK 2
1979 Pacman
Основана е Atari,
а Pong става една от
най-популярните игри

Екшън
(Arcade)

Симулатори
(Simulators)

Стратегии
(Strategy)

1985
Super Mario Bros.

1962 SpaceWar!
1978
Space Invaders

След създаването
на Tic-Tac-Toe през
1952 г. и играта
„тенис“ през 1958 г.,
която се е играла
на осцилоскоп, през
1962 г. се появява и
SpaceWar! – първата
игра, предназначена
за компютър

1983 Lode Runner

1993 Doom

1984 Maze War

1992
Star Control II

Първият 3D шутър, с
редица новости като
аватари и постепенно
разкриване на картата

Приключение в
космоса, смесващо
редица игрови жанрове

1990
Railroad Tycoon

1989 SimCity
1991
Civilization

1966 Chase
Първата игра
за ТВ приемник

Ролеви
(Role-Playing)

1976
Collosal Cave
Adventure

1987
Leisure Suit Larry
1984 King’s Quest

Приключенски
(Adventure)

Първата приключенска
игра, изцяло в текстов
режим и заемаща
огромните за времето
си 300 Кбайта памет

Една от първите
походови стратегии

1990 Secret of
Monkey Island

1998

2001

2003

2002 NFS:
Hot Pursuit 2

1998 NFS III:
Hot Pursuit

1994 FIFA’94

1998 FIFA’98

2005

2004 NFS:
Underground 2

2007

2004 NFS: Carbon

2006 FIFA’06

2002
GTA:
Vice
City

1999
Counter-Strike

1996
Tomb Raider

2004 Sims 2

1994: Star Wars
Tie Fighter

Играта с най-известния
персонаж от женски пол

1996 Heroes of
Might&Magic II

1994 X-COM:
Ufo Defense

2000 The Sims

Симулация на
човешкия живот
и взаимоотношения

2003 SimCity 4

2005
Civilization IV

1998 StarCraft
1992 Dune II

1995 Warcraft II

2004
Rome:
Total
War
2004 World
of Warcraft

Първата RTS

1997 Diablo

2006 Heroes V

1997
The Curse of
Monkey Island

2006
Dreamfall: The
Longest Journey
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Предварителен поглед

Мартин Димитров

BlackSite:

Area 51

MIDWAY AUSTIN / MIDWAY
Всеки е чувал малко или много за
Зона 51. За нея се говори, че е секретна
американска военна база. Но ако е секретна, защо почти всеки знае за нея?
И какво е предназначението є? Може би
е тестова площадка за прототипи на
въздухоплавателни средства, или може
би там американското правителство
крие извънземните технологии, останали след инцидента с летяща чиния
в Розуел, Тексас? Макар и да не знаем
какво се случва зад дебелите железобетонни стени в бункерите, то поне темата за Зона 51 вдъхновява множество
разработчици на компютърни игри.
Наскоро компанията Midway Austin
(известна в миналото като Inevitable
Entertainment) обяви официално, че работи усилено над нов проект, наречен
BlackSite: Area 51. Доскоро се носеха
слухове относно това заглавие, но то
вече е факт! Става дума за модерен 3D
шутър от ново поколение (най-вероят-

но конкурент на Crysis), в който всичко
се случва във и около небезизвестната Зона 51. Макар това име да звучи
познато – преди години излезе игра
с подобно заглавие и с подобна фабула (Area 51), то сега разработчиците
твърдят, че са подходили по-сериозно
към темата и към самия продукт.
Историята разказва за група елитни части, които са изпратени да спрат
извънземно нашествие в зоната около
Невада, където се помещава свръхсекретен военен комплекс (Зона 51?).
Дали обаче „добрите“ ще се справят,
или не, зависи единствено от самите
геймъри. Разработчиците обещават
интригуваща фабула, обрати и морални дилеми, които ще карат играчите
да решават как да действат в дадения
случай – като в Deus Ex.
Макар BlackSite: Area 51 да е типичен 3D шутър, според момчетата от
Midway Austin на разположение ще имате
тактическа група от други бойци. Идеята е да се играе в тандем с други войници, управлявани от компютъра, като
вие ще може да им нареждате какво да
правят, кого да атакуват и въобще как
да ви помагат. Интересен елемент е
управлението на групата. Според разработчиците то се гради върху емоциите
на бойците. Ако побеждавате, те ще
бъдат по-активни, ще уцелват по-точно и прочие, в противен случай няма да
ви бъдат полезни и в един прекрасен ден
ще се окажете сам на бойното поле.
Естествено, ще може да раздавате тупаници, да скачате, да хвърляте
гранати и, разбира се, да стреляте
на воля по враговете си. Всъщност в
BlackSite: Area 51 се очаква цяла камара
невиждани досега чудовища. Това няма да са онези малки зелени човечета
с големи глави, които сме виждали по
телевизията. По-скоро ще се сблъскате с нещо по-ужасяващо и извратено –
кръвожадни хибриди (човек-машина),
разни биологични единици (паякообразни твари) и други подобни страховити

чудовища, наречени Reborn (в превод –
„преродени“).
В допълнение, кампанията на
BlackSite: Area 51 ще може да изиграете и онлайн заедно с други живи от
плът и кръв геймъри, кооперирайки се
срещу извънземната напаст. Разбира
се, не е пропуснат и режимът игра в
мрежа. Той ще съдържа всички типични видове мултиплейър – deathmatch,
capture the flag и прочие, плюс още два –
human vs. reborn (хора срещу извънземни) и siege (обсада). В последния тип
игра в мрежа играчите ще се борят за
контрол над територия и ще залавят
вражески бойци.
В графично отношение играта няма
да отстъпва на модерните технически
постижения и според Midway Austin ще
поддържа новата версия DirectX 10, а
звуците се очаква да бъдат напълно
реалистични. Все още не е ясно каква
ще е музиката, но лично аз се надявам
на нещо по-хард!
А докато чакаме, нека попуцаме на
някой по-реален 3D шутър.
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Боян Иванов

Тест

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:

PARADOX INTERACTIVE

Процесор:
Intel Pentium 4 на 1,9 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство:
1 Гбайт

Paradox Interactive са една от малкото компании, които поемат риска да
произвеждат нишови игри. Най-новото им заглавие Europa Universalis III е
типичен пример за това. Кутията на
играта я определя като „масивна стратегическа игра“ и макар че аз лично не
бих ползвал точно това определение,
Europa Universalis III определено попада в
един от най-непопулярните субжанрове
стратегически игри.
Europa Universalis III поставя играча
в ролята на лидер на държава в късното
средновековие – ранния ренесанс. Играта предлага много детайлни и комплексни механики, които дават възможност
да развивате различни аспекти от държавата си – икономически, социално и
военно. Интересен е фактът, че играта няма конкретна крайна цел. Играчът
може да цели да превземе колкото се
може повече територия, да колонизира Новия свят, да превърне държавата
си в най-голямата сила на света и т.н.
Тази свобода на действие позволява на
играча сам да си поставя цели и да изгради свой собствен стил на игра.
Действието в играта се развива
на глобална карта на света, разчертана на отделни територии. Всяка територия се откроява в цвета на държавата, която я управлява, подобно на
политическа карта в атлас. Играчът
може да развива всяка отделна територия, като строи сгради и армия в
нея. За щастие, микромениджмънтът
на отделните територии е сведен до
минимум и не се налага да следите пос-

тоянно всяка територия. Глобалните
механики в играта са далеч по-важни.
Един от най-важните елементи в
Europa Universalis III е формата на управление на държавата ви. Има няколко
слайдера, които определят идеалите
на вашата държава, като например
централизирана или децентрализирана
власт, зависимо гражданство или свобода и т.н. Играчът не може да движи
тези слайдери свободно, а само с една
позиция на всеки няколко години. Промяната във формата на управление
води и до дестабилизация за известен
период от време. Различните форми на
управление предлагат и различни възможности от гледна точка на геймплей. Например, за да можете да колонизирате Новия свят, ще трябва да постигнете свободна търговия.
Управлението и прогресът на държавата ви се влияят и от уменията и
способностите на владетеля, както и
на министрите му. Може да променяте
министрите свободно, като трябва да
съобразявате чии умения ще са най-полезни за икономиката ви в конкретния
момент от играта.
Военните действия в Europa
Universalis III може да са ключови за постигането на целите ви. Всяка армия в
играта е представена като пешка на
глобалната карта. Може да задавате
команди на армиите си, като просто
посочвате територия с мишката, но
придвижването им ще отнеме определено време. Когато две вражески армии
се срещнат, те започват битка, която

не се визуализира с проста анимация на
двете пешки. Битките са сравнително
фиктивни, но има определени показатели като морал и терен, които могат да
повлияят на крайния резултат. Интересна идея е т.нар. военна традиция.
Колкото повече битки водите, толкова
повече ще се покачва този показател.
Това ще ви позволява да наемате генерали и адмирали, които дават сериозни
преимущества на армиите ви.
Отношенията ви с останалите
държави по света, както и с папата
и Свещената Римска империя са изключително важни. Възможностите за
дипломация и интеракция със съседните ви държави са огромни. От прости
дипломатични опции като търговски
договори през възможността да изграждате сложни отношения, скрепени
с бракове, до пращането на шпиони в
чужди територии. Може да повлияете
на дадена държава дори като пращате
мисионери или с помощта на папата.
Въпреки че всичко това може да
звучи изключително сложно и дори плашещо, Europa Universalis III е учудващо
проста и занимателна игра. Тя дава
голяма свобода на играчите и изисква
сериозно стратегическо и тактическо
мислене. Тези от вас, които предпочитат по-детайлни и недотам динамични
игри, ще останат доволни от играта.
На последно място ще ви предупредя, че
в графично отношение Europa Universalis
III е доста бедна и прилича повече на интерактивна бордова игра, отколкото
на съвременно компютърно заглавие.
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор: Intel Pentium 4 на 1,4 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта: 128 Мбайта с DirectX 9.0
Дисково пространство:
4 Гбайта

В последно време имам чувството, че индустрията за производство на компютърни игри замира.
Огромен процент от нещата, които
се появяват за добрите ни стари
домашни машини, са започнали жизнения си път като заглавие за някоя
конзола и впоследствие са били къде
успешно, къде не толкова, портнати. Всъщност като 100% успешен
порт бих определил само любимия
ми Fable, който изглежда толкова
невероятно за PC, че е трудно да
се повярва, че някога е бил конзолна игра.
Интересът на производителите
към конзолите е финансово обоснован – пиратството там е не толкова разпространено в глобален мащаб заради необходимостта от модифициране на самите конзоли, откъдето и печалбите са по-големи, но
все пак ми се иска да виждам повече
качествени игри за PC, отколкото
се появяват напоследък.
След това мелодраматично въведение достигнахме и до темата
на конкретната статия, а именно
Ерагон –играта по филма. А като говорим за игра по филм – то и игрите
по филми станаха много напоследък.
Още не излязъл някой потенциален
блокбъстър, и почват да се роят

STORMFRONT STUDIOS / VIVENDI GAMES

едни ми ти игри и игрички, за PC,
за конзоли, за мобилни телефони...
всичко само и само да се измъкне
още някой долар, евро или лев от хората, докато не се е охладил ентусиазмът и не са забравили, че изобщо са били свидетели на поредното
невероятно кинозрелище.
Но да не се разсейваме. Както
може би сте се досетили, Eragon

продължава традициите на всички
игри по филми в последно време –
иначе казано, представлява неангажиращ ума екшън от трето лице.
Явно някъде има неписан закон, който твърди, че това е единственият възможен жанр за игра по филм,
защото и Lord of the Rings, и Pirates
of the Carribean (плюс още няколко игри, за които в момента не се
сещам) бяха все представители на
този жанр. Това само по себе си не
е фатално, стига играта да е добре
реализирана. Доколко случаят тук е
такъв, ще видим по-долу.
В графично отношение играта
изглежда поносимо. Няма нищо особено красиво в нея, а текстурите
са откровено грозни. Същото може
да се каже и за някои интериорни
предмети, но играта все пак излезе
едновременно по всички платформи – конзоли от старото поколение
(PS2, Xbox), и е нормално да не блести в графично отношение. След като прекарах известно време с другата игра, която представих този
месец, а именно Daemon Vector, съм
склонен да простя на Eragon технологично остарялата визия – играта
може и да изглежда малко дървено,
но в сравнение с горепосоченото
визуално недоразумение си е нап-

Тест

тво в боя – било като захвърлите
нещо по противниците си или ги
бутнете от моста с телекинезата си, било като ги придърпате към
себе си и им избиете щитовете от
ръцете…
Ако пък по някаква причина и това не ви е достатъчно, може да си
викнете и дракон на помощ (в определени моменти) или да използвате
натрупания „гняв“ (Rage), за да получите така необходимия ви бонус
към щетите, които нанасяте, и
по-лесно да се справите с противниците си.
Като цяло бойната система е
доста приятна, за съжаление не се
развива с течение на играта и по
тази причина доста бързо омръзва.
Що се отнася до нивата, те са
доста праволинейни, но това си е
типично за жанра, а успешното им
преминаване изисква използване на
умения на определени места. Тези
места са твърде очевидни, така че
няма изгледи да се окажете заседнали някъде просто защото не може да измислите какво да правите.
Праволинейността има един голям
минус и той е, че липсва мотивация
за преиграване на играта, но пък тя
не е чак такъв шедьовър, та едва
ли бихте искали да правите подобно
нещо дори и ако нивата бяха по-разклонени.
Може би тук е и моментът да
изтъкна най-големия минус на играта – историята. Всъщност става
въпрос не толкова за самата история, колкото за презентацията є.
Ако и вие като мен не сте гледали
филма и не сте чели книгата, няма
да научите много за сюжета, играейки играта. Авторите явно са
сметнали, че така или иначе, само
заклети фенове на поредицата ще
си купят играта, и малко след началото на действието сюжетът отстъпва място на безкрайно клане.
Понеже двете страници, определени за играта, неусетно се запълниха, нека обобщим казаното дотук.
Еragon определено не е шедьовър, но
има и доста по-скапани игри, на които може да се натъкнете. Играта
може да е относително забавен начин да убиете няколко часа и вероятно си струва да є хвърлите едно
око, особено ако сте собственици
на позастаряла PC конфигурация,
която не може да се справи с по-новите игри на пазара. Аз лично прекарах няколко относително приятни
часа с нея.
От друга страна, ако сте свикнали да виждате на монитора си неща, изглеждащи като Dark Messiah
of Might and Magic и държите колкото на качествената графика, толкова и на перфектно разказаната
история, то Еragon просто няма
какво да ви предложи.
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раво графичен триумф. Освен това
конзолната графика на заглавието
означава и доста ниски системни
изисквания, което е нещо рядко срещано в последно време.
По отношение на звука положението е по-лошо. Музиката е
откровено безлична и досадна (не
зная дали е използвана музиката
от филма, защото не можах да се
отегча достатъчно от ежедневието си, че да седна да го гледам, но
се надявам случаят да не е такъв,
защото това говори доста зле за
последния). Звуковите ефекти са
бедни и безлични, а някои от тях,
като например звукът, който се
чува, докато се пълни енергията
ви след края на ниво, са откровено противни. Особено неприятно
впечатление ми направи гласът на
разказвача на историята, който говореше със силен ямайски акцент
и през цялото време ми навяваше
асоциации за пушене на забранени
субстанции – усещане, което някак
си не си пасва с приказната фентъзи атмосфера на играта.
Така неусетно стигнахме и до
раздела, посветен на геймплея. Едно
от първите неща, които се набиват
на очи, е препоръката да се използва
геймпад. Това не изглежда особено
необходимо в началото, но след първите 4-5 нива започва да изглежда
като доста уместно предложение и
уместността му само нараства с
напредване в играта. Това не означава, че е невъзможно да се играе с
клавиатура, разбира се, но геймпадът е добра идея.
Героят в играта разполага с малък на брой комбота, които обаче са
доста ефективни (а някои от тях и
прилично ефектни) за преодоляване на неизброими пълчища врагове.
Прави впечатление и наличието на
довършващи атаки, които се прилагат, ако успеете да съборите
противника на земята или да го
сграбчите, докато е замаян. Това
определено не е новост в жанра, а
и атаките не могат да се сравняват по бруталност с тези на God
of War примерно, но са доста забавни, поне докато не ви писне да ги
гледате, защото не са чак толкова
разнообразни (по 2–3 за всеки вид
противник).
Ако мечът не ви върши работа,
си имате и лък, въпреки че последният е с малко ограничена полезност и
на практика няма смисъл да го ползвате освен в определени моменти
от нивата, които просто не могат
да се минат по друг начин.
Ако пък и стрелите не са ви достатъчни, имате на свое разположение и няколко магически сили, които
освен за минаване на определени
секции от нивата могат да бъдат
използвани и да ви дадат предимс-
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BIG FISH GAMES / REFLEXIVE ARCADE
Наред с масовите заглавия като
екшъните, стратегиите, аркадните,
ролевите и приключенските игри, съществуват и други по-особени жанрове, които често остават встрани
от полезрението на повечето геймъри. Такива са логическите игри. Какво обаче ги прави особени? Най-вече
липсата на динамика в действието и
интерактивността, които са характерни за останалите заглавия. Те са
сравнително мудни, изглеждат малко
„дървено“, „гълтат“ повече време и
изискват бърза мисъл и добра обща
култура.
Преди близо две години, в един
от материалите си, писах за играта
Mystery Case Files: Huntsville – интересно заглавие, в което влизахте в
ролята на детектив и трябваше да
разплетете мистерията около престъпленията, случващи се в малкото градче Хънтсвил. Времето мина
неусетно и за тези две години се
появиха още няколко подобни игри,
разработени от Big Fish Games, които свързвам с култовото заглавие
Bejeweled 2, а именно MCF: Prime
Suspects, Hidden Expedition Titanic и
MCF: Ravenhearst.
Концепцията на серията се базира върху откриването и събирането на куп предмети, добре прикрити из различните локации в играта.
Екранът е разделен на две части –
лявата, по-голяма част, е заета от
изгледа на локацията, в която се намирате. Из нея са нахвърляни различни предмети, повечето от които са
скрити хитроумно, така че да не се
набиват на очи. Дясната представлява малка лента, в която са изброени наименованията на предметите,
които се изисква да откриете. Често имената могат да ви подведат и
да започнете да търсите нещо друго,
което няма как да видите на екрана.

Това се дължи на използвани думи с
двоен смисъл или такива с преносно
значение. Например unluck (лош късмет) всъщност е числото 13, а bat
може да е както прилеп, така и бухалка. Въобще за да откриете предметите, които съдържа списъкът, ще
ви трябва не само речник, но и бърза
и комбинативна мисъл.
Действието се развива на отделни етапи, които трябва да преминете
последователно. Целта ви е за времето, с което разполагате, да съберете
определено количество предмети из
няколко локации на картата. Колкото
повече напредвате, толкова повече
стават предметите и локациите, а
времето – недостатъчно (независимо от това, че и то расте). Когато
съберете всички предмети, които се
изисква да бъдат намерени, за да продължите нататък – трябва да решите финалната загадка на текущия
етап (може да е пъзел или някаква
друга главоблъсканица), като сте ограничени в рамките на останалото
ви време. Хубавото е, че имате няколко подсказки (hints), които да използвате в случай, че блокирате и не може
да намерите нещо, а са ви останали
например 1–2 предмета, за да набавите изискваното количество.
Mystery Case Files: Huntsville е първата част от серията, която ви пренася в малкото и спокойно градче Хънтсвил. Изведнъж то е залято от престъпна вълна и понеже местните власти не могат да се справят с проблема,
вие бивате изпратен да им помогнете
и да разплетете случая. Заглавието е
сравнително лесно. Локациите представляват определени сгради върху
картата на града (кафене, фризьорски
салон, магазин за играчки и т.н.). Финалната загадка на всеки от етапите
е пъзел, в който трябва да подредите
снимка от местопрестъплението, на

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium III на 700 MHz
Памет:
128 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство: 120 Mбайта
която е запечатан образът на някой
от престъпниците.
Mystery Case Files: Prime Suspects
е свързана с мистериозната кражба
на Кралския диамант. Действието е
близко до първата част. Имате карта на града с различни локации на нея
(бензиностанция, докове, парк, музей
и т.н.). Интересното е, че имате определено количество заподозрени, за
които проверявате какво са правили
по време на кражбата, като накрая
от тях остава само извършителят.
Финалните загадки са три вида –
подреждане на пъзел; обръщане на
кубчета, като целта е да обърнете
едновременно две кубчета с една и
съща картинка под тях; маркиране на
определени думи в таблица с букви,
като думите трябва да отговарят
на зададена категория (музикални инструменти, подправки и други). Интересното е, че някои от локациите
могат да бъдат разглеждани само с
фенерче или скенер. За да ги задействате обаче, се нуждаете от батерия. Тя е скрита в някоя от достъпните локации, в които трябва да я
потърсите.

9

Тест

Hidden Expedition: Titanic е заглавие, което, макар да не е част от
серията Mystery Case Files, се вписва напълно в нейната концепция. Тук
вие сте в ролята на водолаз, изпратен да разследва случилото се с
„Титаник“. Картата е разделена на зони, които представляват различни части от потъналия кораб. Във всяка една зона има по няколко локации, не всички от които обаче са достъпни едновременно. Подредбата
на игралния екран е огледална на Mystery Case Files, като лентата със
списъка предмети се намира вляво. Вместо време имате количество
кислород. Подсказките ви са неограничени като бройка, но когато използвате такава, ви намалява кислородът. На някои от локациите са
скрити кислородни бутилки, които увеличават оставащия ви кислород
с определено количество. Финалните загадки са два типа – подредба
на пъзел и намиране на определени предмети в дадена локация.
Mystery Case Files: Ravenhearst е последната част от серията, която ни пренася в обширното имение Рейвънхърст. Преди десетилетия
то е било изоставено поради неизвестни никому причини. Обаче един
ден в ръцете ви попада дневникът на Ема Рейвънхърст, живяла някога
в имението. Ясно е, че в него е скрит ключът към разкриването на
страховитата тайна на масивната сграда, но повечето от страниците липсват и вие трябва да ги откриете. Разбира се, те са скрити
някъде из множеството стаи и зали на зданието Рейвънхърст и сега
на вас ви предстои да се поразровите из тях, да решите някоя и друга
загадка, за да достигнете до истината.
Геймплеят е в типичния стил на серията. Играта е разделена на
отделни етапи, в които вече няма да идентифицирате заподозрените, а ще търсите липсващите страници от дневника на Ема Рейвънхърст. Картата, подобно на Hidden Expedition: Titanic, е разделена на
етажи. На всеки от тях има различни помещения. Някои от тях са
заключени и са недостъпни. Донякъде това наподобява на тъмните
стаи от MCF: Prime Suspects, където за да ги изследвате, се нуждаехте от батерия за фенерчето или скенера. Тук обаче на вратите са
вързани вериги с катинари и достъп до тях може да получите само
ако решите съответната загадка за дадената врата. Като изпълнение загадките се доближават до механизмите от The Incredible
Machines (с тази разлика, че тук всичко е предварително комбинирано и от вас се изисква единствено да задействате последователно
цялата верига).
Например, ако разполагате с пишеща машина, телевизор, антена,
въженце с парче сирене и хамстер, затворен в решетест метален барабан – решението на загадката ще бъде следното. Първо пускате въженцето със сиренето пред металния барабан. Хамстерът започва да
тича и това генерира ток. Натискате копчето на телевизора и той
се включва (иначе, ако няма ток, не работи). Понеже изображението
е в звездички, местите антената, докато не хванете картина. Сега
ясно може да видите комбинация от букви. Набирате я на пишещата
машина и ЩРАК – катинарите се отключват.
Горе-долу това е принципът на загадките. Основното е да откриете кой е стартовият елемент, от който трябва да започне цялата
верига, а впоследствие как си взаимодействат отделните елементи,
за да може да определите тяхната последователност. Когато закъсате и не знаете какво да сторите – спокойно, може да използвате
подсказка (впрочем тук те са с една повече от MCF: Prime Suspects).
От гледна точка на финалните загадки за всеки етап от играта –
тук ще срещнете единствено подредба на пъзели. Това са картини от
случки, свързани с древната история на имението. Частите представляват накъсани парчета от картината, които трябва да въртите
и поставяте на правилните места, в правилната позиция. Новото в
MCF: Ravenhearst е, че предлага два режима на игра – detective и relaxed,
от което зависи доколко напрегнат ще е геймплеят. Особеното е, че
атмосферата е доста потискаща в сравнение с предходните части,
които бяха повече хумористични и комични.
Графичното оформление е напълно в стила на серията. Локациите
са изградени от реални фотографии на места и обекти. Има кратко
интро, съставено от поредица сменящи се екрани. Звуковите ефекти
са стандартни и сравнително постни като количество, а музикалният
съпровод е доста дразнещ (поради което ви съветвам да го спрете
и да си пуснете някаква музика). Заглавието предлага високо ниво на
преиграване поради факта, че всеки път когато започнете нова игра –
загадките винаги са различни. И въпреки недостатъците по отношение на звука и музиката, смятам че MCF: Ravenhearst заслужава да бъде изиграна (както и останалите части от серията), защото преди
всичко това е логическа игра, в която най-важен е геймплеят, а тук
той е железен.

TG

Иван Димитров
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium 4 на 1,6 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство: 1,4 Гбайта

FROGSTER INTERACTIVE / XPEC

Какви
асоциации ви минават през главата, като чуете думата „вектор“?
Аз винаги се сещам за лекциите
по висша математика в университета отпреди шест-седем години,
където ходех не толкова заради възможността да усвоя тази иначе базисна наука, към която никога не съм
имал дори бегъл интерес и която
е абсолютно безполезна от гледна
точка на професионалната ми квалификация, колкото да се огледам дали
не се е появила някоя нова интересна колежка и да си почета книжка в
относителното спокойствие и тишина (защото гласът на лектора не
долиташе до задните редове поради
упорития му отказ да ползва микрофона) на залата.
Някои вероятно биха ме обвинили в безотговорно отношение към
ученето и биха казали, че само съм
прахосвал парите на родителите си,
дадени за образованието ми. Може
и така да е, но пък фактите сочат,
че знанията по висша математи-

ка никога не са ми били необходими
досега, а това, че се занимавах с
горепосочените (и някои други) дейности по време на лекциите, в крайна сметка предизвиква усмивка на
умиление всеки път като се сетя за
първите си години като студент.
Според мен си струваше 
Но да се върнем на темата с векторите. Та векторът, поне доколкото си спомням (което не е голяма
гаранция предвид факта, че изобщо
не съм внимавал в лекциите), е отсечка с посока или иначе казано –
насочена отсечка . При все че има
няколко вида вектори (свързан вектор, свободен вектор, нулев вектор
и т.н.), съм сравнително сигурен, че
в математиката никога не е имало
понятие като „демоничен вектор“.
Не че никой никога не е казвал „По
дяволите тия вектори!“, преди да
захвърли учебника в стената, но все
пак не мисля, че има официално прието такова понятие.
Именно по тази причина, когато
видях играта със заглавие Daemon
Vector, не можах да не си задам въпроса „Що за глупост е това?“ и да
не я пусна, за да си отговоря. Краткият отговор на въпроса е: „Голяма!“,
но ако по някаква причина изпитвате
желание да прочетете и дългия отговор – ето го и него…
Та Daemon Vector е 3rd person hack
& slash action с RPG елементи. Не
звучи зле, нали? Е, зле е!
Първо, графиката на играта може да се определи без излишно преувеличение като потресаваща. Както
вече сте се досетили, това обаче
не е онова „потресаваща“ като да
речем Oblivion и Dark Messiah of Might
and Magic, където можеш спокойно

да прекараш десетина минути, наслаждавайки се на природата и архитектурата… това е онова „потресаваща“, когато си дадеш сметка, че
тези 5 ръба, които виждаш на екрана, всъщност оформят човек…
Разбирам, че играта е издадена
през далечната (от графична гледна точка) 2005 година, и то за конзоли, но това по никакъв начин не
оправдава авторите, че са решили
да ни предложат същата графика
и във версията за PC. Vampire the
masquerade: Redemption изглежда покрасиво, а тя излезе на пазара преди
7 години!
Освен че моделите на противниците имат детайлността и текстурите на нещо оформено от пън с
максимум 3 удара с брадва (последният от които е бил нанесен с тъпото), те имат и съответния изкуствен интелект. Склонен съм да допусна, че от мутанти и зомбита не
се очаква особена мисъл, но чак да
не могат да уцелят вратата или да
проявяват тотална неспособност
да завият зад ъгъла, коварно изпречил се на пътя им – това е прекалено много!
Отделно нивата са грозни и скучни, постройките са зле моделирани и
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талони с ниска талия. В този случай
много страх ще берат…
Разликата между двамата е предимно козметична. Пънът с червената ръкавичка има малко повече кръв
и удря по-силно, а нереализираната
фолк певица има по-голям радиус на
действие с алебардата и повече манна… И това е. Вярно, че имат различни анимации на магиите, но геймплеят с тях е почти идентичен –
нямах никакъв проблем да играя по
еднакъв начин и с двамата и да постигам еднакво добри резултати…
Що се отнася до комботата –
няма ги. Е, има няколко, но са незадоволително малко, еднотипни и
разочароващи. Daemon Vector се играе с набиране върху левия бутон на
мишката, периодично прекъсвано от
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текстурирани… мисля, че схванахте
идеята.
За „запомнящата се визия“ спомага и почти пълното отсъствие
на настройки за графиката – едно
меню и толкова. Няма да се губят
хората из настройките, я! Те са си
пуснали играта да я играят, не да я
настройват ;)
Ако наистина трябва да спомена
нещо хубаво в графично отношение,
то това са няколкото филмчета в
играта, комбиниращи пререндерирани сцени с това, което минава за енджин с външни 3D анимации. Не че нещата са красиви, но поне в това отношение през 2005 г. са изглеждали
не по-грозно от конкуренцията. Като
добавим и факта, че авторите са ни
дали възможност поне да играем отрочето им в прозорец, за да не ни се
налага да го гледаме допълнително
разпънато и пикселизирано, защото
максималната поддържана резолюция е 800х600... Доколкото мога да
преценя, без да съм виждал оригинала, възможността за игра в прозорец
май е и единственото графично подобрение във версията за PC.
Звукът някак си успява да е дори
под нивото на графиката – невероятно, но факт. Музиката е досадна
дразнеща мелодийка, която наподобява повече шум, отколкото нещо
друго, звуковите ефекти се броят
на пръстите на ръцете... Наистина
не зная какво друго да кажа, освен да
премина към геймплея.

Традиционно този тип игри разчитат на наличието на различни игрови персонажи и множество комбота.
Тук персонажите са два – як младеж
със съмнителна сексуална ориентация (съмненията идват от визията
му, издържана в стила на японските
анимации), размахващ голям меч (вероятно за да избива някакви комплекси), и сексапилна (относително –
графиката е скапана!) „девойка“ с
алебарда, която изглежда по-подходящо облечена за нощ по кръчмите,
отколкото за битка с немъртва мутирала паплач. Освен ако не приемем, че гореспоменатата паплач изпитва вроден страх от бюстиета,
които заплашително поддават под
напора на съдържанието си, и пан-
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натискане на скрола. Точно толкова
вълнуващо е, колкото звучи.
Имате на разположение и няколко (малко) предмети за използване –
еликсир за кръв и манна и няколко вида бомби, които се ползват доста
неудобно. От време на време откривате и допълнителна екипировка, която, поне теоретично, ви модифицира леко характеристиките.
Последната получавате главно за
изпълнение на „странични мисии“ –
най-малоумните, които съм виждал
в игра, а това значи доста. Досега
не ми се беше случвало да получавам предмети просто защото съм
минал отнякъде (при положение, че
няма откъде другаде да мина) или
съм убил враговете, заради които
не мога да продължа, ако не убия, но
даването на предмета е оформено
не като изпускането му от някой от
враговете, а като подарък от някое
(обикновено мъртво) NPC за това,
че си му направил услуга, за която
дори не си знаел... Неописуемо тъпо.
Не зная какво да кажа в заключение. В такива моменти обикновено се
чудя какво е подтикнало авторите да
споделят своето творение с нас, нещастните фенове на компютърните
игри. Едва ли някой може да е толкова
заблуден да смята, че подобно нещо
(отказвам да го нарека игра) може да
пожъне някакъв успех, и то почти 2
години след като е излязло за конзоли
(където също не е постигнало никакви значими резултати). Нали?
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium на 400 MHz
Памет:
128 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство: 40 Mбайта

PAWLEYSCAPE / GARAGE GAMES
Когато попаднах на FastCrawl,
единственото, което знаех за
нея, беше, че е спечелила няколко престижни награди за ролева
игра на 2006 г. Набързо прегледах
наличните картинки и макар първоначално да ми се стори ретро,
реших да я пробвам. Явно имаше
причина играта да е спечелила
наградите. Така, когато я инсталирах и си я пуснах, тя ме плени за
отрицателно време.
Първото нещо, което ми направи впечатление, беше опростеният и същевременно стабилен геймплей. Както сигурно вече сте видели от картинките
към статията, игровият екран
на FastCrawl не предлага триизмерен образ на света, както
сме свикнали да виждаме във всяко подобно съвременно заглавие.
Разработчикът е заложил на изометричната перспектива, като
виждате лабиринтите на подземията отгоре. Вашата група от
герои е представена от светъл
кръг, изобразяващ лице, а противниците ви са мрачни кълба, в които просветват зловещи искрици.
Обектите са двуизмерни, в това
число самите коридори на подземията, различните врати, стъпалата, сандъците и всички други
чудесии, които може да откриете
в един лабиринт.
Играта е разделена на нива,
които трябва да бъдат минати в
определена последователност. За
преминаването от текущото към
следващото ниво е нужно да откриете стълбището, което води
натам. Когато веднъж минете по
него – вече не може да се върнете обратно (елемент, който лично на мен не ми хареса, защото
до известна степен ограничава
свободата на движение). Някои
нива изискват да изпълните определена задача, за да може да ги
преминете, например да намери-

те определен брой свитъци или
нещо друго. Обикновено целта ви
е посочена в горния десен ъгъл на
екрана.
Отделните нива от подземието са разделени на части, като
вие придвижвате групата си от
една на друга. Така например, ако
имате един по-дълъг коридор, той
може да е разделен на три части
и за да стигнете от единия до
другия му край, ще трябва да минете последователно през трите. Разбира се, това не означава,
че веднъж като сте минали по
него, няма да може да се върнете
обратно. Машината на играта
позволява свободно придвижване
из подземията, като спазвате
последователността на придвижване на база разделението на
части. Важно е да се спомене, че
когато по пътя си имате неприятел, той пази само тази област,
в която се намира. Това означава,
че в горепосочения пример за коридора, ако има наличен противник в последната му трета част,
то ще влезете в сражение с него
само когато се придвижите върху
нея. Иначе неприятелите ви няма
да ви обърнат внимание.
Друг момент относно лабиринтите е, че в началото вие
виждате само тази част, върху
която се намира групата ви, и
съседните на нея. Впоследствие,
докато скитате из подземието,
бавно разкривате останалата
част от нивото. Принципът е
подобен на този при стратегиите, в които чрез изпращане на
разузнавачи изследвате игралната карта.
Важен фактор за оцеляването на героите ви в подземията
е количеството храна, с което
те разполагат във всеки един
момент от играта. При движението между отделните части от
нивото те изразходват по едини-

ца провизии и когато свършат –
мисията ви завършва с неуспех.
Храната намалява и когато групата ви почива. Нови провизии може да си набавите из подземието,
където са разпръснати в различни зали или заключени в сандъци.
Съветвам ви, когато преминете
границата на максималното тегло, което героите ви могат да носят, да изхвърляте част от екипировката си, но не и храна, защото после не може да си я вземете
обратно и само ще съжалявате
за тази си постъпка.
Игровият екран е разделен на
три части. Основната от тях е
картата на подземието, из което
се скита групата ви. Под нея се
намират портретите на героите
ви и лентите за моментното състояние на живота и манната им.
Вляво се намират статистиките
с показателите и уменията на посочения персонаж, екипировката
му и списък с всички общи предмети, които притежава групата.
Последните представляват онези
неща, които героите ви са открили из подземието, взели са ги,
но не са ги екипирали или използвали. Интересното е, че ограничението за предметите, които
групата ви може да притежава,
не е на база свободни позиции в
инвентара, а въз основа на максималното тегло, което могат
да носят персонажите. Така, ако
някой от тях загине, това автоматично води до рязко спадане в
този показател и ако теглото на
екипировката ви е по-голямо от
максималното – тогава героите
ви не могат да се движат, докато
не изхвърлят нещо и не намалят
тежестта на инвентара си.
Общият брой на персонажите, които могат да съставляват
групата ви, е пет. Започвате с
четирима (или в редки случаи петима) души, които играта гене-

Тест

места. Когато сте готови, давате „начало на битката“.
Обикновено подредбата е следната – първият ред (предната
колона) са воините, а на втория –
стрелците, магьосниците и духовниците. Това е така, защото пряка атака може да бъде извършена само от участник в битката,
пред който няма съюзник. От друга страна, когато пред даден персонаж има друг, то първо трябва
да бъде убит предният, за да може
да бъде атакуван този зад него.
Така, докато на първия ред има воини, то героите на втория са защитени от пряко нападение. Обаче
за магьосниците няма преграда да
изсипват магии върху неприятеля.
Единствено пред стрелците не
трябва да има приятелски персонажи, за да могат да изстрелват
стрели или да хвърлят кинжали по
неприятеля.
Напук на логиката в ролевите игри (подобно на Dark Messiah
of Might and Magic), вашите герои
не печелят опит от убити противници. Това означава, че дори
да избиете всичките си врагове,
единственото значение от цялата работа ще е, че ще се снабдите с повече (и може би по-добра)
екипировка. Покачването на ниво
става, когато групата ви премине
успешно даденото ниво от подземието. Тогава героите ви получават възможност да повишат показателите и уменията си (или да
научат ново такова).
От гледна точна на графиката, както вече споменах, играта
е двуизмерна, но това не означава,
че е лоша. Напротив – подземията
изглеждат страхотно, илюстрациите на персонажите и враговете
са рисувани на ръка и са красиви,
а дизайнът на игровия екран е перфектен. Недостатък е, че заглавието се играе в прозорец и няма възможност да го пуснете на пълен
екран. Музикалното оформление е
добро. Има спокойни, напрегнати
и тържествени мелодии, които носят епичен привкус на приключенията ви. Звуковите ефекти са малко
постни и няма дигитализирана реч,
но пък това е продиктувано от
липсата на диалози.
Цялостното ми мнение за
FastCrawl е много високо. Играта
е малка като обем, компактна и се
играе бързо. Според сложността
и дължината на приключението
отнема средно от половин до един
час. Геймплеят е опростен и изчистен от излишни елементи, които
правят заглавието леко за игра.
Предимно се набляга на екшъна и
стратегическата мисъл по време
на битка, което съм сигурен, че
ще хареса на мнозина от вас. Затова горещо ви препоръчвам да я
пробвате – няма да съжалявате.
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рира сама – това са по един герой
от всеки от четирите класа във
FastCrawl, а именно воин, авантюрист, свещеник и магьосник. По
време на приключението може да
срещнете други персонажи, които
искат да се присъединят към вас
(обикновено след като сте ги спасили от лапите на врага).
И когато заговорих за героите
ви – нека да кажа няколко приказки
за ролевата система, върху която
е изградено заглавието. Показателите са седем – живот, манна,
атака, защита, инициатива, устойчивост на огън и мраз (последните две предпазват при магически атаки с огнени или мразовити
заклинания). Освен тях персонажите притежават различни умения,
които се разделят в две категории – бойни и допълнителни. Първите се използват в битките. Такива са близък бой, стрелба или изричане на нараняваща магия (например огнена топка, леден дъх и
т.н.). Вторите се използват извън
битка и към тях спадат – отключване на ключалки, обезвреждане на
капани, лекуване (то е изключение,
защото може да бъде извършено и
по време на сражение), откриване
на тайни врати и други. Различните предмети, които ще откриете
из подземията, увеличават показателите ви за атака (оръжията), защитата (брони и щитове),
инициативата или устойчивостта към огън/мраз. Ключовете помагат при заключени врати, които
не може да разбиете или отключите със съответното умение на
авантюриста. Елексирите за живот и манна възстановяват бързо
съответните показатели, а свитъците за съживяване – възкресяват мъртвите ви герои.
Битките са друг интересен
момент във FastCrawl, който ми
направи приятно впечатление. За
разлика от стандартните ролеви игри, тук се ползва система,
подобна на тази в походовата
стратегия Disciples 2: The Dark
Prophecy. Когато групата ви попадне на част, в която има враг,
играта зарежда бойния екран. На
него виждате конфигурацията от
противници, подредена в две колони от по три полета – съответно
това са първият боен ред и вторият боен ред. Не е задължително
да са заети всички полета. Когато имате по-малко от шест противници, някои полета са празни.
Враговете ви се намират вдясно
на бойния екран. Вашата конфигурация е разположена вляво, непосредствено срещу неприятеля. Тя
също е разделена на две колони от
по три полета, като в началото на
битката избирате от лентата в
долния край на екрана героите си и
ги поставяте на посочени от вас

TG

Иван Димитров
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Геймплей
Удоволствие

MOONPOD
Mr. Robot не е игра, която ще ви
заплени от раз. По-скоро бавно ще
се потапяте в нея, жадно ще попивате историята є, ще се наслаждавате на заобикалящата ви действителност и в един момент ще се
окажете толкова запленени от продукта, че дори няма да се оплаквате от изометричната перспектива, праволинейните пъзели и jump &
run елементите, а ще чакате с нетърпение да разберете какво ще се
случи по-нататък.
Историята на играта разказва за човешкия космически кораб
EIDOLON, който е изпратен да колонизира далечната планета Prime.
На сигурно място в товарните
отсеци спят своя дълъг сън замразените в крио камери хорица (инженери и изследователи), които,
когато пристигнат, ще се събудят
и ще заселят планетата. Цялата
операция е поверена на ултрамодерния компютър HEL-9000. В един
момент обаче на кораба започват
да се случват странни неща – роботи полудяват, хора умират в своя
сън и изведнъж всичко се стоварва
на главата на нашия герой – многофункционалния робот Asimov. Оттук нататък той ще трябва да
изследва кораба ниво по ниво, да
изпълнява разнообразни интересни задачки, възлагани му както от
главния компютър HEL-9000, така
и от неговите събратя роботи, да
поправя машини, да хаква системи
и прочие. Всъщност, като стана
дума за хакване, тук е моментът
да спомена, че в Mr. Robot вие ще
играете в два свята. Първият е
реалният – при него ще бъдете
робот и ще вършите всички онези
позволени (и непозволени) нещица
като прескачане на дупки, пълни с
корозивна течност, бутане на разни сандъци, събиране на предмети,
отваряне на врати и прегради, както и други подобни дейности. Вторият свят е виртуалният – там
ще се подвизавате като призрак,
един вид програмен код. Във виртуалния свят задачата ви ще е да
възпирате други хакващи системата роботи, да се борите с вируси,
както и да поправяте нанесените
от вредителите щети. Специално

Процесор:
Pentium III на 800 MHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
32 Мбайта
Дисково пространство: 100 Mбайта

внимание трябва да се обърне на
този втори свят, защото при него
проличават RPG елементите в играта. Докато се шляете из реалния
свят, ще намирате разнообразни
интересни предмети. Повечето от
тях ще бъдат ъпгрейди за вашите
виртуални способности – атакуващи елементи (ICE breakers,
вируси), дефанзивни системи (щитове, абсорбатори на
енергия), както и други интересни благинки („енергон“ –
възстановява загубената в
сражения енергия). Ще може
да ги екипирате на робота и с
тяхна помощ да се справяте с
всяка заплаха във виртуалния
свят. Побеждавайки във втория свят, роботът ще трупа
опит и ще покачва нива. Това ще се
отразява положително, но не само
на общите показатели, но и на въоръжението и защитните средства, които ще стават все по-добри
и по-добри.
Контролът в играта е сравнително праволинеен. Движението се
извършва със стрелките или с
мишката, а героят робот може да подскача и да активира
различни предмети (шкафове,
асансьори и др.).
В графично отношение играта не блести с кой знае
какво. Mr. Robot ползва малко остаряла изометрична 3D
визия, която обаче подхожда
изключително добре на самия
продукт и му придава автентичен изглед. Музиката е в техно
вариация, а звуците са абсолютно
реалистични. Единствено липсата
на гласово озвучаване е разочароваща, но самите диалози са предадени доста сполучливо чрез pop-up
прозорци.
Като цяло Mr. Robot е един
успешен средностатистически продукт, който несъмнено ще допадне на всеки, който търси разграничение от
общите догми в геймърските
среди. Играта е може би найдобрият начин за откъсване
за няколко часа от сивото
ежедневие. Пробвайте и ще
се уверите сами!
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GAMELOFT
Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Играта

Досега съм ви разказвал поне няколко пъти за
игри, в които героят е смел археолог, който търси съкровища из древни и опасни руини, изпълнени
с капани. А също и за игри, които експлоатират
концепцията на Boulder Dash – двумерна игра, чиито загадки са стъпили върху физиката на търкалящи се един върху друг обли камъни.
Diamond Rush съчетава в себе си тези две
съставки. Но това, което я прави наистина
забележителна, са логичните, разчупени нива,
интересният начин, по който взаимодействате с околния свят и нестандартните подходи,
които трябва да използвате към вече познати
обекти.
В играта има три свята: джунгла с храмове
(Angkor Watt), замък (Bavaria) и снежно ниво с Тибетски мотиви (което зарязах, защото не исках да
събарям лавина върху главите на монасите, които
според мен просто си пазеха манастира). Нивата
от тези светове се намират върху глобална карта. Картата позволява свободно придвижване –
може да се връщате в предишни нива, за да откриете някоя пропусната тайна или дори скрит
алтернативен маршрут.

Екипировката

Героят, също като Лара Крофт, разполага
с магнитна кука, с която може да дърпа някои
предмети. Така може да стоварите камък върху
опасните паяци и змии, а може да дърпате и самите врагове и да ги разполагате на удобни за
вас места.
Във всяко ниво има повърхности, които може
да „копаете“ (т.е. разрушавате), като минете
през тях. В джунглата това са храсти, в замъка –
паяжини... В някои случаи ще се наложи да използвате чука си, за да разчистите запушени от скални срутвания проходи.
Разбира се, с куката и чука се сдобивате покъсно в играта и ако искате да съберете всички
диаманти, трябва да се върнете в предишни нива, за да вземете от тях това, което преди не
сте могли.

Загадките

На пръв поглед в играта има стандартни загадки като бутане на камъни и слагане на тежест върху плочка, за да отворите врата. Но тези действия в света на Diamond Rush изискват

Минимални изисквания:
PC с емулатор на JAVA GSM-и или GSM, поддържащ
JAVA (почти всеки мобилен телефон с цветен
екран и полифонични мелодии отговаря на това
описание). При по-ниския клас телефони обаче
играта е орязана откъм графика и геймплей.
Тази статия е писана по версията за Sony
Ericsson K700
сравнително нестандартно мислене. Първо, камъните се срутват доста необичайно (в сравнение
с обикновените игри). Второ, често се налага да
използвате нещо познато по нов начин – например
вместо алчно да съберете диамантите, да ги използвате като подложка, като мост, по който да
премине нещо друго.
Може да подмамвате и разни същества да
свършат нещо във ваша полза. Например да освободите „резачки“ (създания, които веднъж пуснати на свобода, прорязват в права линия всичко
пред себе си) или пък живи огънчета (които подпалват обектите по пътя си).
Интересни са стихиите – в някои нива трябва
да се спасите от земетресение или пожар... А водата... водата е едно от най-интересните неща
в DR (но на слабите телефони тя не присъства в
геймплея и нивата с нея са тотално променени).
И така, може да запълвате с вода или да пресушавате различни помещения. Ако например камъни са запушили проход, нахлулата вода може да
ги повдигне до повърхността си. Пак с помощта
на вода може да пренасяте неща, които биха се
счупили при падане отвисоко. С нея може и да гасите запалени предмети. При плуването не се
налага да дишате въздух благодарение на специален еликсир, но първо трябва да го намерите,
иначе няма да можете дори да нагазите във водните площи.
В DR са на почит верижните реакции. Наистина, интересните взаимодействия и комбинациите между тях са много. Има и разни дилеми –
представете си мина, задържана от „задържаща
вратичка“ (trapdoor). Това ви позволява да си я запазите, докато наредите правилно под нея това,
което искате (или не искате) да взривите. Но
затворената задържаща вратичка може едновременно с това да ви пречи и да минете...

Извод

Diamond Rush ме смая преди всичко с оригиналност и интересни загадки. Тя може да бъде
мината и от по-ограничени хора, но едновременно
с това истински сериозните играчи ще има какво
да преживеят и разкрият, докато я играят. Което
само доказва професионализма на дизайнера є.
Замислете се – какво повече ви дава Tomb
Raider? Секси мадама за главен герой? Е, всъщност... да... Но стига сме се поддавали на такива
номера, време е за Diamond Rush!
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Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium на 800 MHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
32 Мбайта
Дисково пространство: 300 Mбайта
Забавното (и абсурдно)
приключение на двамата
шемети Sam (кучето в
костюм) и Max (бялото
ухилено заекоподобно нещо) продължава в новия епизод от лудешкия сериал, излъчван от вашия монитор, но този път носещ заглавието Sam & Max Episode 3:
The Mole, the Mob and the Meatball. В
традиционния стил на сериала и в
типичния дух на разработчиците –
Telltale Games, новият продукт е едно
самостоятелно приключение, което
обаче е свързано по един или друг начин с предходните два и всички останали бъдещи епизоди.
Историята този път е доста позаплетена. Полицейски агент, работещ под прикритие в мафията, ръководена от Ted E. Bear, е изчезнал
безследно. Злите езици смятат, че
„къртицата“ е разкрита, а това изисква спешни мерки – в разследването
да се включат Sam и Max (местните
изпечени детективи). За добро или
за зло, нашите момчета се нагърбват с тежката задача да разберат
какво се е случило (защо ли ми звучи познато?!), като междувременно
завладяват отвътре ръководеното
от мафията казино, а накрая, без да
искат, ще спрат потока от промиващи мозъка играчки във формата на
мечета.
Също като останалите епизоди,
и Sam & Max Episode 3: The Mole, the
Mob and the Meatball е една забавна приключенска игра, изпълнена с

TELLTALE GAMES / GAMETAP
множество хумор, ирония и майтапи
(стига да разбирате английски!). Разликата, в сравнение с предходните
заглавия, е сравнително по-голямата
свобода на действие – така например
героите могат да провеждат диалози с всяко едно лице, независимо дали
има някаква роля в играта, или просто
е статист; да ползват разнообразни
смахнати пароли за отключване на
врати; да закупуват случайни (и в повечето случаи ненужни) предмети и
други подобни действия.
Пъзелите в играта са доста разчупени и интересни, което несъмнено
допринася за готиното настроение,
докато играете – ще се наложи героите да излъжат измамник на покер и да
спечелят милиони, ще изфабрикуват
нечия смърт и ще се сблъскат с необорима с думи буболечка, която допълзява до хората и подслушва техните
разговори (?!) и какво ли още не!
Графиката в новия епизод запазва своето качество и модерна 3D визия, изпипана в типичния анимационен
стил. Макар някои от мелодиите и
част от диалозите да сме ги чували
и в предходните два епизода, звуците,
озвучаването на героите и самата
музика си остават все така на ниво.
Единственото разочарование при
Sam & Max Episode 3: The Mole, the Mob
and the Meatball е липсата на множество нови декори. Офисът на Sam и Max,
както и местният квартал въобще не
са се променили. Всичко, от което героите имаха нужда за разгадаване на
пъзелите в предходните две серии, е

просто заменено с нови предмети, които ще послужат в този трети епизод.
Освен това, за разлика от преходния
втори епизод (Sam & Max Episode 2:
Situation Comedy), в новия продукт на
Telltale Games има прекалено малко
нови места за посещение. Все пак
на това се крепи основният елемент
при приключенските игри – да се изследват нови и непознати места, да
се събират купища предмети и да се
радва окото на геймъра. А това, с което се сблъскваме, са добре забравените стари декори, което, честно да
си призная, е разочароващо!
Като за финал ще обобщя – удобен и модерен геймплей, качествена
графика, приятна музика и озвучаване, заплетена история, заплетени и
интересни загадки и, естествено –
огромна доза хумор, ирония и майтап.
Това е третият епизод на поредицата Sam & Max.

ИНТЕРНЕТ

Pagebull
ПЪРВАТА ВИЗУАЛНА ТЪРСАЧКА
Когато трябва да намерим нещо конкретно в Интернет, сме свикнали да пишем ключови думи в търсачката,
след което да отваряме първите няколко резултата и
да проверяваме дали съдържанието им съвпада с онова,
което ни е нужно.
На www.pagebull.com вече функционира търсачка,
чрез която можете да разгледате страниците още преди да сте ги… отворили.
Хората са създадени да мислят визуално, а екипът на
Pagebull залага на факта, че една картина казва повече
от хиляди думи и вместо текстови резултати, в търсачката се появяват графични изображения (screenshots)
на сайтовете, отговарящи на ключовите думи.
Ако изображението отговаря на сайта, който търсите, можете да се озовете там с единично щракане
на мишката. На разположение са и два малки бутона –
лупичка и въпросителен знак. Лупата показва заснетото изображение уголемено, а въпросителната дава
подробна текстова информация за точния URL адрес
на сайта и къде се срещат ключовите думи.
Въпреки че от фирмата не споменават официална
връзка със световноизвестната калифорнийска търсачка, повечето от командите, работещи при Google,
стават и за Pagebull. По този начин опитните потребители могат да филтрират резултати от конкретен
сайт, да търсят страници, несъдържащи дадена дума
или пък съдържащи точна фраза от няколко думи.
Като цяло Pagebull е доста удобна, но създателите
Ӝ не случайно препоръчват бърз Интернет, голям монитор и мишка със скролер. Изображенията заемат голяма
площ на екрана, а размерите им обуславят дългото време за изтегляне и огромното количество натрупан трафик. Търсачката имаше и проблеми с кирилицата. Зима
е и опитах с „Банско“. Когато търсите от стартовата
страница по ключова дума, написана на кирилица, всичко
бе наред (фиг. 1). Когато обаче търсите от страницата с резултатите, се извеждаха откровени глупости
(фиг. 2). Сравнете какво има в полето за търсене на
двете фигури. При първия екран, „Банско“ бе въведено
в полето за търсене на стартовата страница, а в същото поле (!?) на страницата с резултатите текстът
се появяваше с различна кодировка – нещо от рода на
„Ð‘Ð°Ð½ÑЃÐºÐ¾“. И докато в първия случай резултатите бяха наред, на втория екран „Банско“ бе въведено в
полето за търсене, четеше се нормално, но резултатът от търсенето бе „боза“. При търсене на латиница
проблеми нямаше (фиг. 3), но, естествено, резултатите
бяха съвсем други. Трябва да имате предвид, че работя с
Internet Explorer 7. С останалите браузъри и от стартовата страница не се получава нищо. Реших, че е просто
бъг, и писах на фирмата, разработила търсачката. Разменихме няколко писма, аз им изпратих екраните, които виждате тук, и не след дълго проблемът се изясни.
Оказа се, че поначало търсачката не е оптимизирана за
търсене на стрингове на кирилица, но това било предстоящо. И наистина още преди да подготвим материала
за печат всичко бе наред.
Според мен Pagebull е интересна алтернатива за
търсене в Интернет. Търсачката е съвсем нова (пусната е в началото на декември миналата година) и ако
фирмата разработчик продължи да я развива, тя неминуемо ще се превърне в ползван инструмент за извличане на информация от Мрежата.

Март 2007

ПЕТЪР СЪБЕВ, psabev@gmail.com

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.
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Tunatic
СОФТУЕР ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЕСНИ И МЕЛОДИИ

Наскоро гледах филм, в който се разигра следната сцена: главният герой попита приятелката си за името на песента, която се чува от
стереоуредбата. В отговор тя просто доближи
мобилния си телефон до тонколоната, включи
едно от приложенията и само за секунди на дисплея се изписа името на песента и нейния изпълнител.
Ако си мислите, че това е поредната холивудска фантасмагория, грешите. Подобен софтуер
наистина съществува. И следващия път, когато
се чудите как се казва песента, която са пуснали
по радиото, просто стартирайте Tunatic. Всичко,
от което се нуждаете, е компютър с микрофон и
връзка към Интернет (задължително без прокси
сървър).
Tunatic работи както под Windows, така и под
Mac OS. Визуално програмата наподобява хартиен етикет от дреха, като интерфейсът е изключително опростен – един бутон за стартиране и
спиране на разпознаването, два реда за текст и
една линия, която подобно на осцилоскоп отчита
уловените от микрофона звукови трептения.
Тук е мястото да кажем, че Tunatic улавя звука
директно от входа на звуковата ви карта, така
че ако е нужно да разпознаете възпроизвеждане
от компютъра, убедете се, че изходящият сигнал
се превръща във входящ. Това може да бъде постигнато по няколко начина – най-ефективният е
да направите това софтуерно (възможността се
поддържа от повечето съвременни звукови карти). За целта просто щракнете с десен бутон
в програмата и направете подходящите настройки. В случай, че вашата система не позволява
подобно настройване или просто желаете да ползвате друг източник на звук, можете да направите това с микрофон или кабел (фиг. 1), който да
свържете към аудио изхода на компютър, телевизор, радио и др. Ясен признак за правилно свързва-
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не и достатъчно силен сигнал е трептенето на
линията (фиг. 2).
След това просто трябва да оставите програмата да „послуша“ песента известно време и
да анализира резултата. Tunatic използва информация за промените в честотата и силата на
звука, мелодията, ритъма и др., като снема специфичен „отпечатък“ на записания звук. След това, подобно на софтуера, използван в криминалистиката, програмата претърсва базата от данни
за подобни отпечатъци чрез използване на невронни мрежи. Ако се открие такова съвпадение,
на екрана се изписват името и изпълнителят на
музикалното произведение (фиг. 3).
Тъй като при изграждането на „отпечатъка“
на песента се използват редица фактори освен
основната мелодия, Tunatic няма да разпознае песен, ако просто я изпеете на микрофона, независимо колко добри са певческите ви способности.
За сметка на това софтуерът ще направи разлика между оригинално и миксирано парче, както и
при изпълнение на една и съща песен на различни
езици, стига те да са в базата от данни.
При тестването на Tunatic подбрахме над 50
песни с разнообразни жанр, бързина, език, инструменти, качество на запис и тембър на гласа. Програмата се справи изключително добре с
популярните песни на английски език от 60-те
години до най-новите дискотечни хитове. Бяха разпознати и някои по-известни руски, италиански, испански, немски и френски песни. Уви,
феновете на българска, сръбска и гръцка музика ще останат разочаровани – нито една песен
от Балканския полуостров не беше открита от
Tunatic. Средното време за разпознаване на песен бе между 12 и 50 s. Тук е мястото да отбележим, че колкото по-характерен елемент от
песента се избере, толкова по-бързо бива разпозната тя.

Фиг. 1. Аудио кабел 3,5 mm stereo M/M

Фиг. 2. Сила на сигнала: горе – липсващ/слаб сигнал;
долу – достатъчно силен сигнал
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1. Свържете микрофона към компютъра и го доближете максимално до източника, от който ще
записвате (например радио, стереоуредба, TV)

2. Ако сигналът е достатъчно силен,
програмата се свързва с уебсървъра и
започва да идентифицира песента по
звуковия сигнал
3. Ако звуковият шаблон е в базата
данни, сървърът връща името на песента и нейния изпълнител
Фиг. 3. Принцип на работа на Tunatic

Ако желаете да допринесете за подобряването на Tunatic, можете да си сложите и Tunalyzer –
програма, която сканира колекцията ви от песни и анонимно изпраща нови „отпечатъци“ на
вашите MP3 файлове към базата от данни. За
съжаление към момента Tunalyzer е достъпна
единствено във версия за Mac OS, но на сайта

За една година
За шест месеца

обещават и версия за Windows в началото на
2007 г.
В заключение можем да кажем, че Tunatic е уникален софтуер с голям потенциал, но все още в
начален стадий на развитие. Програмата е напълно безплатна и може да се намери на адрес http://
www.wildbits.com/tunatic/.
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CorelDRAW Graphics Suite X3
ПЪРВИЯТ ПЪЛНОФУНКЦИОНАЛЕН ГРАФИЧЕН ПАКЕТ,
СЕРТИФИЦИРАН ЗА WINDOWS VISTA
CorelDRAW Graphics Suite X3 стана първият графичен пакет от висок
клас, сертифициран за Windows Vista. Потребителите, които искат да инсталират сертифицираната
за Windows Vista версия на CorelDRAW Graphics Suite
X3, могат да изтеглят Service Pack 2 от Интернет
адрес www.corel.com. Този нов ъпдейт предлага обновен потребителски интерфейс, повишена сигурност,
подобрена обработка на текст и нови подобрения по
отношение на файловата съвместимост при импорт
и експорт.
„Открай време CorelDRAW е смятан за водещия
графичен софтуер за Windows и се радва на репутацията на дългогодишен лидер в поддръжката на найновите технологии на Windows. Потребителите на
Windows Vista трябва да знаят, че софтуерните инструменти, на които разчитат всеки ден, ще оползотворят допълнителната мощ, която тази операционна система им предоставя – заяви Ник Дейвис,
мениджър „Графика“ в Corel. – С избора на CorelDRAW
Graphics Suite X3 потребителите получават гаранция
за плавно преминаване и изключително добра съвместимост, когато решат, че са готови да преминат към
работа в тази вълнуваща нова операционна система.“
„Ние от Microsoft сме поласкани от значителната
подкрепа, която Corel оказа при пускането на пазара

на Windows Vista – каза Брад Голдбърг, генерален мениджър на Windows Client в Microsoft Corp. – CorelDRAW
Graphics Suite X3, който е сертифициран за Windows
Vista, е удачно решение за нашите потребители,
търсещи графичен софтуер. Работейки в тясно взаимодействие с водещи софтуерни разработчици като Corel, ние имаме удоволствието да предложим на
общите ни клиенти безпрепятствена интеграция и
невероятни възможности.“
CorelDRAW Graphics Suite X3 е пълнофункционален графичен пакет, включващ CorelDRAW X3 за векторни илюстрации и страниране, Corel PHOTO-PAINT
X3 за професионално редактиране на изображения и
Corel PowerTRACE за конвертиране на битмап изображения във векторни графики. Пакетът улеснява
процесите на дизайн за всякакъв вид проекти, като
създаване на лого, професионални маркетингови брошури и завладяващи реклами. Бизнес потребителите
и професионалните дизайнери избират CorelDRAW
Graphics Suite X3 заради уникалната комбинация от
изключителни възможности за дизайн, скорост, лекота на работа и атрактивна цена без прецедент в
графичния софтуер.
За повече информация относно CorelDRAW Graphics
Suite X3 или за изтегляне на пълнофункционална пробна версия, моля, посетете www.corel.com/cdgsx3.
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