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на нашето списание ви представяме накратко
някои от най-интересните номинации.

NComputing UTMA OfficeStation

10

CeBIT Highlights
Отличията на списание CHIP

14

Logitech
Шест награди за индустриален дизайн

КОЙ КОЙ Е

16

Моделът PRADA с приза Best of the Best
на red Dot Design Awards 2007

18

3Com
Обновена продуктова гама. Ясна визия
за присъствие в България и региона

Терминални решения за малкия и средния бизнес

26

20

43

UTMA (UltraThin
Multi Access) е иновативна технология на
южнокорейската фирма NComputing за изграждане на мрежи от ултратънки
клиенти. Насочена към решаване
на едно от противоречията на съвременния офис, където се сблъскват необходимостта от все повече и повече компютъризирани работни места със свръхвисоката
производителност на съвременните системи,
която значително надвишава потребностите на
голяма част от потребителите, тя позволяват на няколко потребителя да ползват ресурсите на един-единствен компютър.
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Доскоро основната пречка за масовото навлизане на GPS устройствата за навигация бе липсата на качествени електронни карти за България – релеф на местността извън
населените места, пътна мрежа, селища с уличната им мрежа, обекти от обществен интерес и т.н. Нещата допълнително се усложняват от изискването картите да бъдат навигационни, т.е. човек да може да търси и да бъде воден до точно определен адрес по зададени
улица и номер, до кръстовищe между две улици и т.н. Такава карта вече има. Тя се нарича
OFFRoadMap (OFFR) и е дело на Събин Коларов. Определено това е не само за най-добрата
създавана досега карта на България, еднакво ефективна за движение сред природата, по
шосейната пътната мрежа или из уличната плетеница на по-големите градове.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПАКТДИСКА
Скъпи приятели,
С настъпването на пролетта в Интернет пространството се появиха новите версии на множество
хитови заглавия, както и стотици нови интересни и
полезни софтуерни предложения. Сред тях е и поредната версия на един от най-добрите мултимедийни
плейъри CyberLink PowerDVD Ultra Deluxe 7.3, който сме
поставили в рубриката Entertainment. Безплатният
YamiPod 1.0.3, който съчетава функциите на мениджър за прехвърляне на песни и аудио плейър, е едно
страхотно предложение за притежателите на iPod
устройства. Той ползва и създава списъци за изпълнение, предлага автоматично изтегляне на текстовете на песните, а и няма проблеми с българския език,
тъй като използва кодовата таблица Unicode. Нова
версия пусна и VSO за своя ConvertXtoDVD 2.1.14. С
негова помощ с лекота се конвертират всякакви видео файлове в DVD формат, при което можете да изберете и автоматично създаване и отбелязване на
епизоди (chapters) на филмите. Рубриката приключва
с безплатната оферта за добре организиран и функционален информационен мениджър. Total Organizer 1.8
предлага още вграден календар с аларма и съхраняване
и подреждане на кратки бележки на екрана.
Рубриката Authoring може да се похвали с две
страхотни актуализации за графични редактори.
ACDSee 9.0 е един от най-добрите мениджъри за картинки с богата колекция от инструменти за подобряване и прилагане на ефекти на изображенията и
създаване на виртуални албуми с десетки ефектни
трансформации за преходи между снимките с допълнителна възможност за генериране на видео и уеб албуми. FastStone Image Viewer 3 е негова бледа, но безплатна алтернатива с интегриран интуитивен интерфейс и собствен чар, който включва огромен брой
красиви рамки, които се сливат със самите изображения. Тук ще намерите и един професионален продукт
за обработка на изображения от тип флаш анимации.
CoffeeCup Firestarter 7.0 е ориентиран към разработка
на уеб менюта, рекламни банери и игри, като включва в себе си и сериозна колекция от готови решения
и модели. Професионални уеб менюта ви предлага и
Tree Menu 2.1 на Sothink. Уеб разработчиците могат
да се сдобият с още един полезен инструмент, ако
си пуснат DWebPro 6.6, който представлява успешно
съчетание от няколко сериозни пакета за сървър базирани уеб технологии като CGI, ISAPI и PHP. Това са
вградена система за база от данни MySQL, уеб сървър
Apache и SMTP машина за независимо разпращане на
електронните съобщения. Рубриката включва още
едно средство за програмиране – 010 Editor 2.1.2 –
шестнайсетичен редактор с модерен дизайн и автоматично разпознаване и описание на данните.
Акцентът в рубриката Internet е една от най-сваляните актуализации – Google Earth 4.0. Красивите и
реални гледки от птичи поглед, сателитните и наземни снимки, както и подробните карти с описания
за голяма част от земното кълбо интригуват милиони по целия свят. В тази версия от Google са разширили картографската база от данни и в нея вече са
включени и някои исторически и старовремски карти.
Повече подобрения обаче са заложени в платените
варианти на виртуалния атлас, в които получавате и GPS ориентиране. В рубриката ще намерите и
два страхотни мениджъра за сваляне на файлове от
Интернет – Download Accelerator Plus 8.5 и Download
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Master 5.3. И двата поддържат многозадачно и многосегментно теглене и автоматично търсене на допълнителни копия, но Master-а ще получите безплатно,
ако можете да се примирите с руския му интерфейс.
BrownRecluse 1.58 пък е един странен и интересен
клиент за обхождане и сваляне на сайтове, който
обаче изисква повече умения и алгоритмично мислене.
В рубриката са и безплатните версии на RapidSMTP
Free Edition 1.1 за разпращане на персонализирани
електронни съобщения на големи групи потребители
и Link Popularity Check 3.03 за сравняване и проследяване на популярността на даден сайт или връзка в
няколко много известни портала и търсачки.
Новата версия на PowerArchiver 2007 10.01 е хитовото заглавие на рубрика Tools. Първото, което
прави приятно впечатление при този прекрасен мениджър за компресирани файлове, е новият дизайн и
удобният интерфейс, но те не са най-важните. В основата на поредната актуализация са подобренията
в криптирането и разбиване на архива на множество
парчета, които могат да са разположат на различни
дискове. Криптиране с висока степен на сигурност
ще получите и с безплатния Kruptos2 3.0. Той позволява криптиране с интегриране на самодекодиращ се
код, ако знаете съответната парола, разбира се. Работи както с файлове, така и с директории и ги обработва така, че после може да не ги познаете. Безплатният Best Privacy Pack 1.4 е още едно заглавие,
което прилага криптиране, но той е специализиран в
запазването и използването на вашите пароли.
Прегледа на рубриката System ще започна с един
от най-добрите мениджъри за отдалечено управление на Windows системи DameWare NT Utilities 6.0.
Освен стандартния отдалечен достъп, програмата
включва и няколко страхотни инструмента за управление на Active Directory, Exchange пощенски сървъри, директен достъп до настройките на Windows,
до драйверите и много други. Тук е още една конзола
за отдалечено управление, но този път безплатна и
специализирана за настройка и контрол на мрежови
устройства на Cisco. WinAgents RouterTweak 2.0 позволява достъп по различни протоколи, поддържа връзката със сериен кабел и има специални възможности за
автоматизиране на стандартни операции. След като
закупи Sysinternals, Microsoft продължава тяхната серия продукти, като обединява в един пакет три важни помощни средства. Process Monitor 1.1 вече може
да проследява както процесите, така и промените и
заявките към регистрите на Windows и обръщенията
за файлов достъп.
Този път не пропускайте рубриката Antivirus, ако
изобщо сте я пропускали някога, защото там ви чака едно съвсем ново предложение от Symantec. Norton 360 1.0 е пакет от инструменти, с чиято помощ
ще можете с лекота да защитите своя компютър
от посегателства по мрежата като троянски коне,
подмамващи страници, „шпионски“ софтуер и вируси.
Включени са и помощници за прочистване от временни и остатъчни файлове и записи в регистрите,
архивиране и възстановяване на данни и настройки
и много други. Разбира се, редовните посетители на
рубриката ще намерят в нея и последните свободно разпространявани актуализации за Norton Antivirus, Trend Micro PCCillin, Grisoft AVG, F-Prot и Windows
Malicious Software Removal Tool.
Иван Гарнизов
Април 2007
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CeBIT 2007
ВСЕ ПО-ОТЧЕТЛИВО ИЗРАЗЕНА ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯ
Като че ли безвъзвратно отминаха времената,
когато светът на информационните и комуникационни технологии със затаен дъх и нетърпение очакваше
поредното голямо специализирано изложение от найвисок ранг, за да бъдат извадени на сцената последните новости в хардуера, софтуера, комуникациите
и други направления, свързани с тяхното използване.
Отмина и времето на сензациите, които бележеха
скокообразното развитие на едни или други технологии. Въпреки това интересът към CeBIT все още се
запазва на високо ниво, защото като най-голямата
специализирана проява в света изложението е преди
всичко барометър, който точно отчита състоянието
и тенденциите на развитие на пазара. Затова всички
анализи и преди, и след завършване на CeBIT неизменно свързват показаното и казаното в Хановер със състоянието и прогнозите за развитие на технологиите
в сектора и съответно на техния пазар.
Изложението реагира чувствително на всички
трусове на пазара, неизбежно следва неговия възход
или спад. Сривът, породен от кризата в ИКТ бранша
през 2001 г., предизвикала над трикратен отлив на
посетители, бе последван от период на устойчиво,
макар и не особено бързо, развитие в положителна посока. Затова всяка следваща година положителните
промени, постигнати на поредното изложение, неизменно пораждат оптимизъм за бъдещето на информационните и комуникационни технологии в света.
CeBIT 2007 не прави изключение и показаното на него позволява изводи, далеч надхвърлящи столицата на
Долна Саксония, където то се провежда. На първо място, тази година бе отбелязан близо 10% ръст в нарастване броя на посетителите – 480 хил. срещу 450 хил.
през 2006 г. Това е положителна тенденция макар и не
особено силно изразена, защото се възстановява спадът от миналата година, а броят на посетителите
през 2005 г. е бил 474 100 и 489 230 през 2004 г.
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За отбелязване е един вече утвърдил се подход
при преценката на посещението. Докато в далечната
1995 г. изложението достигна своя звезден връх със
755 хил. посетители, след срива, последвал кризата
на пазара на информационни и комуникационни технологии през 2001–2002 г., ударението вече се поставя не толкова върху количеството, колкото върху
качествения състав на посетителите. Това в крайна
сметка напълно съответства на нагласата у изложителите, защото тяхното участие в най-голяма
степен е обусловено от икономическия им интерес.
Затова една от най-значимите оценки за CeBIT 2007
е, че е бил посетен от 379 хил. специалисти с компетенция в областта на информационните и комуникационни технологии. Увеличението спрямо по-предната година е 14 хил. души. Най-много са били представителите на различни преработващи предприятия,
търсещи оптимални ИКТ решения за своите фирми и
развитие на бизнеса им. 35 000 посетители могат да
бъдат причислени към предприятията в сферата на

Април 2007

автомобилостроенето и производството на различни превозни средства, на машиностроенето и други
съоръжения с инвестиционно предназначение. С нови
34% е нараснал броят на посетителите на специализираното изложение „Форум за средния бизнес“. Над
6000 предприемачи и експерти са използвали този
форум като информационна и комуникационна среда.
Над 40 000 са били ИКТ специалистите от различни
учреждения, обществени и други организации. Найпредставителна е била групата посетители, специалисти в областта на комуникациите, софтуера и системните услуги, ИТ услугите и ИТ консултантите.
Секторът „търговия“ е бил представен от над 40 000
местни и чуждестранни посетители.
Заслужава да се отбележи силното развитие на
специализираното и с ограничен достъп „изложение
в изложението“ Planet Resseller, което е отбелязало
40% повече посетители. Създадено преди пет години
с цел осигуряване на оптимални условия за делови, необезпокоявани от наплива на посетители преговори
между дистрибуторските фирми и техните търговски партньори, тази година в него участваха над 140
изложители. Изложбата „Транспорт и логистика“ е
била посетена от над 11 000 души, което трикратно
надхвърля интереса, проявен през 2006 г. Този необичайно голям ръст се дължи и на бързо нарастващия
интерес към новите възможности за GPS навигация и
контрол върху движението на превозните средства.
За промени в посока на професионализацията недвусмислено говори и качеството на конферентната
програма по време на CeBIT 2007, която включва над
1000 презентации, конференции и други форми за
представяне и обсъждане на новостите и тенденциите в развитието на всички направления на информационните технологии и комуникациите.
От съществено значение за влиянието на изложението в световен мащаб е броят на чуждестранните посетители. През 2007 г. те са били около 106
000 от над 100 държави. Най-отчетливо е нараснал
броят на посетителите от Азия и Северна Америка. Тази тенденция също не е новост. Същевременно
фактът, че чуждестранните посетители са по-малко от 1/4 от общия брой, силно отслабва мотивацията за участие на големи фирми в изложението, някои
от които споделят мнението, че откъм посетители
CeBIT все повече се превръща във вътрешно германско изложение.
На CeBIT 2007 взеха участие 6153 фирми, което
е със 147 по-малко от 2006 г. За сметка на това се
изтъква тенденцията към увеличаване броя на чуждестранните изложители. Тази година те бяха 3344
от 76 страни, което е рекордно постижение за CeBIT
макар и само с 44 фирми повече от 2006 г. От тази
гледна точка, интернационалният характер на изложението се засилва. По установена от години традиция отново на върха е Тайван с неговите 602 фирми
(759 през 2006 и 775 за 2005 г.), следвана от Китай с
471 (423 през 2006, 248 през 2005 г. и 182 през 2004 г.!)
и Южна Корея с 215 фирми (206 през 2006 г.). Ако се
добавят 197-те фирми от Хонконг и 25-те японски
изложители, доминацията на Азиатско-тихоокеанския район е повече от очевидна. Любопитното е, че
японските фирми държат първенството по големина
на щандовете – средно 100 m2 на фирма, докато за
цялото изложение средната стойност е 42 m2. Извън
този регион челни места в класацията по брой на изложителите заемат още Великобритания (197 фирми) и САЩ – 195 участника. Русия, която тази година
бе държава партньор на CeBIT 2007, се представи със
150 фирми.
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Зад статистическите данни прозират макар и не
съвсем отчетливо проблеми и тенденции, продиктувани от променящата се информационна среда, засиления режим на икономии, които големите производители си налагат поради все по-ожесточената конкурентна борба за оцеляване на пазара.
Организаторите на CeBIT от Deutche Messe се
опитват да решат една трудна задача. От една
страна, те трябва да положат максимални усилия да
запълнят докрай 27-те палати на панаирното градче,
някои от които са огромни, и да насочат в тях възможно най-голям поток от посетители. От друга, за
да задържат интереса на изложителите, те трябва
да осигуряват все по-качествени от гледна точка на
инвестиционните намерения и финансовите възможности посетители.
Не може да се подмине и все по-засилващата се
конкуренция на изложенията, фокусирани към битовата електроника за отмора и забавление, като
3GSM World в Барселона (за мобилни телефони), CES
(битова електроника) в Лас Вегас, добре позиционираното от търговска гледна точка преди Коледните
празници изложение IFA (отново за битова електроника) в Берлин. Скорост със своите 180 000 посетители набира и сравнително новото Games Convention
в Лайпциг (компютърни игри и забавления). Всички
те несъмнено отнемат от голямата изложбена „баница“ и за CeBIT остава все по-малък дял. Да не забравяме и ролята на Интернет като основен източник на информация и наличието на големите специализирани вериги като MediaMark в Германия, които
предлагат огромно разнообразие на стоки от ИКТ
технологиите.
През последните години значителни промени претърпя цялостният облик на изложението, който в
голяма степен се определяше от огромните щандове на водещите световни производители. След като
големите дистрибуторски фирми постепенно се оттеглиха от CeBIT, те бяха последвани и от гигантите Hewlett-Packard, Canon, Ricoh, Seiko Precision, Xerox,
ATI. За голямо разочарование на посетителите тази година групата на отказалите участието си на
CeBIT попълниха още Motorola, Nokia, Lenovo, Philips,
BenQ, LG Electronics, Shuttle, Symantec, Konica Minolta,
Epson, Dell, Apple. Нещо повече, в края на тазгодишното изложение в медиите се промъкна информация,
че това е ще бъде последното участие и на ASUS, и
на Gigabyte. Очевидно се очертава трайна тенденция,
която тепърва ще промени облика на CeBIT. Затова
при общо взето постоянен брой на изложителите общата изложбена площ намалява. Този отлив показва
отчетлива промяна на маркетинговата стратегия
на „големите“, за които разходите по такова участие
стават все по-неоправдани от гледна точка на икономическата ефективност.
Това несъмнено безпокои организаторите и една
от мерките за догодина ще бъде скъсяване на продължителността на изложението от 8 на 7 дни, като началният ден вече ще бъде вторник, а не четвъртък.
Същевременно усилията им ще бъдат насочени към
още по-яркото открояване на професионалния характер на изложението, което да го отграничи още поотчетливо от изложенията за битова електроника и
техния масов поток от посетители.
Мнението на някои от водещите световни производители, според които интересът им към участие
намалява основно поради това, че преобладаващата
част от посетителите са от Хановер и неговите
околности, се разминава с преценката на организаторите. Обобщените данни от проучванията показват,
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че тази година преобладаващата част от изложителите са посочили висока и много висока степен на
удовлетвореност от осъществените бизнес контакти. В същия дух е и оценката на BITKOM – най-голямата браншова асоциация в Германия за информационни
технологии, телекомуникации и нови медии с над 1000
колективни и индивидуални членове. Официалното
становище на BITKOM гласи, че все повече предприятия активно инвестират в продукти на информационните технологии и тяхното приложения, че именно CeBIT е най-ярката витрина за демонстриране на
последните иновации в бранша. Въпреки несъмнените
трудности, които изживява, CeBIT продължава да бъде водещото в света изложение по информационни и
комуникационни технологии далеч пред конкурентите си.

Българското участие

То трябва да се раздели на три части. Осем фирми,
повечето с опит и стаж на CeBIT, представиха продуктите и решенията си на собствени щандове. Това
са ветераните по участие Datecs, Daisy Technology,
Eltrade, FINES MOBILE, Global Trade Net, както и участващите за пръв път Euro Design International и Solid 55.
Други пет фирми предпочетоха да изпълнят националния си дълг, като заеха място на националния
български щанд. За това те заплатиха сума, приблизително съизмерима с тази, която биха платили за
участие на изграден от CeBIT типов самостоятелен
щанд. Националния флаг на България и името си защитиха фирмите dWare, Musala Soft, Orak Engineering,
ICOM Consulting и Bulrating. Останалите пет места,
предвидени и платени от държавната хазна за представяне на фирми, бяха попълнени с браншови организации и други формирования. За отбелязване е, че в
сравнение с по-предни години щандът бе проектиран
и изграден значително по-представително и този
път нямахме основание като българи да се срамуваме
от вида му. За трета поред година организацията
на колективния щанд бе дело на Агенцията за подпомагане на малките и средни предприятия, за трети
път щандът остана наполовина празен. Отново се
наложи панически да се търсят различни спасителни варианти. За пореден път организацията започна
през декември м.г., когато изложението вече „чукаше
на вратата“, за пореден път липсваха критерии за
подбор на фирмите според спецификата на изложението, отново отсъстваше планирана и добре организирана цялостна кампания за привличане интереса
на медиите и потенциалните партньори към българския щанд.
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За разлика от миналата година, когато провежданият от години „Ден на българската ИКТ индустрия“
бе „отменен“ (за благозвучие, а иначе провален), тази година с неговата организация се зае Държавната
агенция за информационни технологии и съобщения
(ДАИТС) и той бе проведен на ниво, по-добро от всичко правено досега. За интереса към проявата в найголяма степен способства нивото на официалната
делегация, водена от вицепремиера и министър на
външните работи Ивайло Калфин. Втори по ранг бе
председателят на ДАИТС Пламен Вачков, който изнесе и основния доклад, като представи държавната политика в областта на информационните технологии и съобщенията с акценти за приоритетите
през 2007 г. Гледната точка и позицията на бизнеса
в България, бе представена от председателя на УС
на БАИТ Златко Златков, който очерта основните
тенденции в развитието на пазара и състоянието на
кадровия ресурс на страната. Обособени сектори на
българската ИКТ индустрия представиха чрез опита
си ръководителите на фирмите TeleLink, ОБС, „Немечек България“ и Datecs. Форумът бе добре посетен, но
за съжаление, както и при по-предни години сред публиката преобладаваха българите.
За пръв път държавен ръководител от ранга на
председателя на ДАИТС Пламен Вачков покрай останалите си официални ангажименти намери време
и посети без изключение всички български щандове,
като се срещна с всяка една от фирмите. Жестът
е символичен и може само да се надяваме, че освен
лично отношение на човек от бранша символизира и
промяна в политиката на държавата за приоритетното развитие на информационните и комуникационни технологии в страната ни.
Специално за нашите държавници ще посочим два
основни приоритета на германското правителство,
развити в речта на канцлера Ангела Меркел при откриване на CeBIT 2007:
 Изключителното значение и внимание, което
трябва да се отдава на образованието и неговото подобряване за бъдещето на нацията. От жизненоважно значение за бъдещето на индустрията
е стабилният поток от иновативни интелекти.
Затова трябва да се окуражават правителствата във всички страни да поддържат научните,
инженерните и всички технически специалности в
образователните системи.
 Необходимостта от повече инвестиции за развитие на информационните технологии, за което
тази година правителството на Германия е предвидило програми за 1,2 млрд. Евро.
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CeBIT Highlights
ОТЛИЧИЯТА НА СПИСАНИЕ CHIP
За петнайсети път редакцията на немското списание
CHIP раздаде своите награди
за иновативност и високи
технологии на продукти и
технологии, представени
на най-голямото в света
компютърно изложение
CeBIT. Тази година категориите, в които се провеждаше състезанието за компютърните „Оскари“
бяха седем. По традиция на страниците на нашето
списание ще ви представим накратко някои от найинтересните номинации.

Хардуер

Не е нужно да се подчертава, че това е една от
категориите с най-голяма конкуренция. Зад нас са
времената, когато на преден план бяха рекордите:
най-висока производителност, най-висок капацитет, най-висока скорост и изобщо по-по-най. Сега
внимание привличат иновациите, простотата на
използване, дизайнът. Неслучайно призът тук отнесе устройство, за което хардуеристите отдавна си мечтаят – твъдотелният диск на Samsung
(Samsung
Samsung Solid State Disk
Disk). Не че идеята е нова, не че и досега за специални
цели не са се правили такива дискове.
32-Гбайтовият диск на Samsung обаче
е първият комерсиален продукт от
този род. Предназначен за преносими
компютри, той е изграден на базата
на NAND флаш памети, няма въртящи се част и консумира 20 пъти помалка мощност от твърдите дискове с подобен капацитет.
Интересни са и подгласниците.
Ако не за друго, поне като индикация
Samsung Solid
за това кой клас продукти се смяState Disk
тат за перспективни.
ASUS XG Station е първата в света външна графична подсистема за преносими компютри. Идеята е колкото проста, толкова и привлекателна –
да се направи специализирана докинг станция, в
която да има стандартен PCI Express слот за графични карти и тази докинг станция да се
свързва към преносимия компютър по интерфейс

ASUS XG Station
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Express Card. От тук нататък е лесно – не е проблем в подобна докинг станция да се интегрират и
най-съвременните графични технологии като HDCP
и HDMI. Прибавете Dolby стерео звук и преносимият компютър се превръща в част от висококачествена HD система за забавления.
Не са забравени и „любителите на силни усещания“ – графичната карта може да се форсира в реално време, а производителността Ӝ (кадри/s), тактовата честота и температурата на графичния процесор се извеждат на дисплея на станцията. Само
за сведение ще кажем, че в Интернет се цитират
експерименти, според които ASUS XG Station с инсталирана графична карта ASUS EN7900GS ускорява
графиката на стандартен ноутбук с интегрирана
графика на базата на Intel 945GM повече от 9 пъти.
Схемният набор AMD 690G е първият схемен набор с интегрирана поддръжка на интерфейса HDMI.
Вградената висококачествена графика ще позволи
на негова база с процесори Athlon да се изграждат
компактни домашни компютри, които да послужат
за основа на домашния кинотеатър.

Софтуер

Тазгодишната класация в категория „Софтуер“
е поредното доказателство за това колко сложно
е да се направи точна и обективна преценка за иновативността, функционалността, качествата и
дори значението за индустрията на един или друг
програмен продукт. Трудно е да се каже, че победителят – Google Apps, е безспорен, той поне е приемлив, защото несъмнено онлайн програмите имат
бъдеще. Какво обаче прави сред номинираните програма, като Cyberlink PowerDVD Ultra например? Но да
караме поред.
За много от компонентите на онлайн услугата
на Google – Google Apps, писахме и то не веднъж.
В началото бе безплатният текстов редактор
Wrietly, който прерасна в също безплатните Google
Docs & Spreadsheets, а с Google Apps, която мнозина

Google Apps
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наричат офис програмата на Google, всичко си идва на мястото – вече има и безплатна (Standard) и
платена услуга (Premium). И двете включват едни и
същи компоненти:
 Клиент за електронна поща (Gmail).
 Програма за разговори през Интернет, за изпращане на незабавни съобщения, за трансфер на
файлове и за гласова поща (Google Talk).
 Календар
(Google Calendar), текстообработка и електронна таблица (Google Docs &
Spreadsheets).
 Редактор на уеб страници и услуга за публикуването им (Google Page Creator).
 Персонализирани стартови страници (Google
Start Page).
Има, естествено, и разлики, но те са в плоскостта „малък бизнес – голям бизнес“ и се свеждат предимно до наличието на приложни програмни интерфейси за връзка с други налични приложения и до
условията за поддръжка.
Cyberlink PowerDVD Ultra е първият софтуерен
DVD плейър, който може да възпроизвежда новите
формати DVD дискове с висока плътност.
Microsoft Home Server – другият подгласник в
категорията, е сървърен софтуер за домашни потребители, който работи под управлението както
на Windows XP, така и на Windows Vista. Изпълнява
редица задачи: предлага конзола за централизирано
управление на обмена на данни между устройствата в домашната мрежа, извършва автоматичен бекъп на включените в домашната мрежа компютри,
играе ролята на Интернет сървър и на сървър за
данни и осигурява поточно аудио и видео за всички
домашни устройства.
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Arcor IPTV

ранение на мултимедийно съдържание. Стига, разбира се, разпространителите или държателите на
авторските права да не гонят свръхпечалби. Иначе
още дълго ще коментираме DC хъбовете, торент
тракерите и бъдещите им превъплъщения.
Многоформатният DVD плейър LG BH100, като
че ли е с по-къс хоризонт. Търсенето на устройства, които могат да възпроизвеждат както Blue-ray,
така и HD-DVD дискове, ще расте, а цената им ще
пада. Поне за нашия стандарт сегашната от около
1200 USD е все още доста висока.

Забавления

В годината, в която тримата големи (Sony,
Microsoft и Nintendo) за пореден път мерят сили на
„конзолното“ поле, предлагайки кой от кой по-иновативни продукти, победителят в категория „Забавления“ нямаше как да не е един от тях. Интересното обаче е това, че призът грабна най-малкият,
а защо не и най-пъргавият. Nintendo Wii не може да
се похвали нито със суперпроцесор, нито с поддръжка на HD видео, нито с кой знае каква графика. За
сметка на това е забавен, интуитивен, лесен за
управление и евтин.
Безспорно, интересни са и подгласниците на Wii.
Интернет телевизията по заявка Arcor IPTV е
чисто регионален проект, който нагледно показва
един от много възможните варианти за разпростNintendo Wii
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LG Electronics BH100

Комуникации

Комуникациите продължават да са най-атрактивната и най-бързо променящата се област на
CeBIT. Технологиите се усложняват, терминологията се обогатява с все нови и нови понятия, голяма
част от които навлизат в нашето ежедневие, появяват се нови устройства, за чието обслужване понякога не стигат и две висши образования. За масовия потребител простотата на обслужване става
основен приоритет. От първостепенна важност за
него е новите устройства да са лесни за работа. На
тази основа са правени и номинациите.
AVM Fritz
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Фамилията Fritz!Box на AVM е позната в Германия. Новият Ӝ член Fritz!Box Fon WLAN 7270 е не
само хъб за Интернет достъп, а комбинирано комуникационно устройство, в което са вградени: уеб
телефония, поддръжка на новия стандарт за безжични мрежи IEEE 802.11n (Draft 2), MIMO антена,
DECT базова станция, ADSL, ADSL 2+ и VDSL модем,
принт сървър, медиен сървър за излъчване на поточно аудио на звук с високо качество.

Fujifilm FinePix S5 Pro

Цифрова фотография

От възникването си цифровата фотография
не слиза от сцените на световните ИТ изложения.
CeBIT не прави изключение. Тук се демонстрира целият инструментариум, необходим на фотографите любители и професионалисти: фотоапарати и
карти памет, софтуер за обработка на изображения, принтери и многофункционални устройства с
фотографско качество, комютри и монитори. Това
е намерило отражение и в наградените продукти.
Наградата се печели от софтуер, подгласници са
цифров апарат и мастиленоструйно многофункционално устройство.
Adobe Photoshop Lightroom e първата програма, работеща под Windows, която обединява всички съществени функции за оптимизиране, обработка и презентиране на изображения с общ функционален и елегантен интерфейс. На основата на
технологията Adobe Camera Raw пакетът освен
стандартните JPEG и TIFF поддържа над 150 RAW
формата за различни камери, превръщайки конвертирането на необработените файлове в лесен за
управление процес. Фотографите могат да ползват Lightroom дори с най-новите модели фотоапарати на пазара и да са сигурни, че файловете им
ще са четими и днес, и в бъдеще. По време на импортирането на файловете те може да бъдат конвертирани спрямо спецификацията Digital Negative
(DNG) или да бъдат преименувани или разпределени
по директория или дата. DNG е широкообхватна
инициатива за създаване на универсален файлов
формат за решаване на
ред въпроси при обработката и архивирането на
файлове. Нейната цел е да
премахне бариерите пред
въвеждането на нови фотоапарати, като същевременно даде на професионалните фотографи
увереността, че техните цифрови изображения
са надеждно архивирани и
ще бъдат използваеми с
напредването на технологиите за цифрова фоAdobe Lightroom
тография.
Fujifilm FinePix S5 Pro е 12,3-Мпикселна DSLR
цифрова камера в магнезиево тяло, която наподобява Nikon D200, може да ползва всички обективи
на Nikon и е съвместима с нейната i-TTL система
за управление на светкавиците. В резултат на
използването на нов тип матрица се осигурява
изключително голям динамичен обхват. Това позволява директно от камерата да се правят т.нар.
High-Dynamic-Range-Fotos (HDR фотографии), при
които има разработка и в най-тъмните, и в найсветлите участъци на снимката, въпреки силния
контраст.
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Kodak Easyshare All-In-One Printer – семейство
мастиленоструйни многофункционални принтери на
Kodak, които се отличават с много високо качество
на отпечатваните документи и изключително качество, определяно дори като лабораторно, на отпечатваните фотографии. И това на фона на много
ниски експлоатационни разходи! За всеки, който поне веднъж е купувал консумативи за мастиленоструен печат, би трябвало веднага да му стане ясно,
че офертата на Kodak е опит да се смени моделът
на продажби на мастиленоструйните устройства,
който, грубо казано, се характеризира с ниски цени
на хардуера и високи – на консумативите. И това е
така. Двата модела принтери на Kodak (5100, 5300
и 5500) са средно със 150 до 300 евро по-скъпи от
конкурентните устройства, а цената за отпечатване на една страница или една фотография е с около 50% по-ниска (за отпечатване на фотография с

Kodak Easyshare AllIn-One-Printer
размери 10х15 цената на консумативите е само 10
евроцента). И без да смятате, е ясно, че подобен
бизнес модел предлага изгоди само ако се печатат
по-големи обеми. Впрочем такава е и тенденцията.
Не случайно устройствата са All-in-One, т.е. те могат да печатат, сканират, копират и да изпращат
и приемат факсови съобщения.

Общност

Това е най-новата категория в 15-годишната история на наградите на CHIP. Твърдо ориентирана
към Интернет, в нея, така да се каже, награди получават не само създателите на сайтове и онлайн услуги, но и самите участници. Победител в нея е виртуалната общност Sony Playstation Home, където
притежателите на PS3 (по-скоро техните аватари)
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Иновации

Sony Playstation Home
могат да се срещат, да си говорят (с текст и говор),
да играят заедно някои простички игри и дори да играят на вградените във виртуалната среда аркадни
машини. Когато всичко това им омръзне, те могат
да се поканят един друг „да излязат“ и да изиграят
онлайн в Sony Playstation Network някоя „по-сериозна“
игра. Всеки играч ще има собствен виртуален апартамент, ще може да го декорира свободно, да го украсява със спечелените в различните игри трофеи и
дори да „пренася“ в него мултимедийно съдържание
(музика, снимки, филми) от собствената си конзола.
Естествено, той ще може да споделя това съдържание със своите гости. Засега се знае, че свалянето
на Sony Playstation Home и регистрацията в общността ще са безплатни. Не е ясно дали такива ще
са и всички екстри, а такива несъмнено ще има.
Finetune.com е безплатна онлайн музикална услуга, където можете да съставяте и прослушвате
свои собствени плейлисти от архивите на сайта,
които наброяват над 2 млн. музикални изпълнения
(сайтът се поддържа от най-големите лейбъли,
ежедневно се добавят нови изпълнения). Няма нужда да сваляте и да записвате музика. Правите си
плейлистата и слушате така, както се слуша всяко
Интернет радио. А, ако ви помръзва, можете да избирате измежду над 20 000 готови плейлисти, подредени в 350 категории, или да си пуснете някоя от
400 радиостанции.
И понеже става дума за категория „Общество“,
тук можете да общувате с другите посетители
на сайта, да споделяте с тях своите идеи и плейлисти, да купите любимите си изпълнения или други
свързани с музиката продукти и услуги. Сайтът се
поддържа от най-големите лейбъли, ежедневно се
добавят нови изпълнения.

Finetune.com
Април 2007

Това е категория, в която обикновено се представят идеи, концепции, технологии, които ще се
превърнат в продукти, които ще променят бъдещето. Тазгодишните номинации не правят изключение.
Победител е Joost. Списание Time класира създателите му Никлас Ценстром и Янус Фрис на 15 място
сред най-влиятелните хора в Интернет. За тях може да се каже, че „нямат умора“. Започват с pearto-pear мрежата за обмен на файлове KaZaA, следва
програмното обезпечаване на най-популярната система за IP телефония Skype, а сега са се захванали
с телевизията. Приключва подготовката на проект
Joost, известен доскоро като The Venice Project –
безплатна pear-to-pear видео услуга, която се намира в стадий на бета тестване. След съдебните
дела с Американската асоциация за звукозапис от
KaZaA те загубиха 100 млн. USD, но от продажбата
на Skype на eBay спечелиха 2,6 млрд. Какво ще стане с Joost? Едва ли ще се наложи да чакаме дълго.
Преговорите за закупуване на видео съдържание и
подготовката за официалния старт на услугата
продължават.

Joost

Като функционалност, нашумелият със съдебните процеси около името му Apple iPhone не е нещо
много по-различно от съвременен джобен компютър. Съчетава телефон, аудио/видео плейър (iPod)
с широк екран и организатор, предлага връзка с Интернет и т.н. Както винаги разликата е в детайлите, а именно концепцията за ползване, наречена
Multi-Touch. Област, в която Apple е ненадмината.
Intel Tera-Scale Computing – през изминалата
година Intel успешно извърши прехода към двуядрени и четириядрени процесори. Направена бе и демонстрация на възможността да се пакетират 80
ядра в един чип. Макар тук засега да става въпрос
само за лабораторни експеApple iPhone
рименти, резултатите са
впечатляващи: суперкомпютър на чип с производителност 1 млрд. операции
в секунда и консумация
само 62 W. Ако не друго,
това постижение е индикация за потенциала на използваните
архитектури и технологии.
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Logitech
ШЕСТ НАГРАДИ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН
МАРТИН ДИМИТРОВ

Logitech грабна шест отличия
за оригинален и уникален дизайн на
CeBIT 2007. Клавиатурата diNovo
Edge и революционният навигатор
NuLOOQ (фиг. 1) спечелиха престижната награда за дизайн red dot Design
Award, а системата Wireless DJ, универсалното дистанционно Harmony
1000 (фиг. 2), интерактивните колони Z-10 и Logitech Audio Station (фиг. 3)
бяха удостоени с приза за продуктов дизайн iF Product Design Award.
Наред с тези постижения, Logitech представи и новото си амплоа. Във връзка с
масовото потребление и драстичното намаление на цените на преносимите компютри компанията показа два от новите
си продукта, специално създадени за потребителите на мобилни РС-та. Става дума
за ултрамодерните уеб камери за лаптопи
Logitech QuickCam Deluxe (фиг. 4) и Logitech
QuickCam (фиг. 5), които поддържат технологиите от ново поколение RightSound и
RightLight за премахване на страничните
шумове при мрежова комуникация и за поясен образ дори при ниска осветеност. За
по-голяма яснота на предавания образ в
камерата QuickCam Deluxe се ползва стъклена, а не пластмасова леща. Естествено, двете уеб камери поддържат всички
най-популярни програми за видеоразговори, включително AIM, Skype, Windows Live
Messenger и Yahoo! Messenger, както и новата операционна система на Microsoft –
Windows Vista. Те всъщност са и първите продукти, които предлагат последната „закачка“ на компанията – т.нар. филтри за забавление (Fun Filters). Идеята на тази иновация
е потребителите да се забавляват, докато
водят видео разговори през мрежата. С новите филтри е възможно да бъде очертан
всеки обект в обхвата на камерата (например лицето на говорещия или някоя мебел)
и само с едно движение на мишката този
обект да бъде заменен с един от дванайсетте филтъра за забавление.
Освен двете уеб камери нова е и линията
от аксесоари за Sony Play Station 3. Тя включва джойстиците Logitech Cordless Precision
(фиг. 6) и Logitech ChillStream, безжичната
клавиатура Logitech Cordless MediaBoard, кабела Logitech HDMI и слушалките Logitech
USB Headset. С иновативната технология на
Logitech за охлаждане на ръцете на геймърите, които остават сухи дори и в най-разгорещеното дерби, впечатление прави уникалният джойстик Logitech ChillStream.
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Фиг. 1. Продуктът NuLOOQ
с неподправения си чар

Фиг. 2. Грабващото с оригиналния си дизайн универсално
дистанционно Harmony 1000

Фиг. 3. Уникалната музикална система Audio Station,
поддържаща и iPod

Фиг. 5. Logitech QuickCam
впечатлява с компактния си дизайн
Фиг. 4. Logitech QuickCam
Deluxe е стилна уеб камера,
подходяща за всеки лаптоп

Фиг. 6. Уникалният с прецизността си
джойстик Logitech Cordless Precision
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LG Electronics
МОДЕЛЪТ PRADA С ПРИЗА BEST OF THE BEST НА RED DOT DESIGN AWARDS 2007
Продуктите на LG Electronics
спечелиха 29 награди на международния конкурс за дизайн red
dot Design Awards 2007, а мобилният телефон PRADA Phone на
компанията бе отличен с найпрестижната награда Best of
the Best. Това е крачка напред в
сравнение с миналата година,
когато LG спечели 20 награди,
сред които 2 отличия Best of the
Best и приза „Дизайнерски екип
на 2006 г.“
Red dot Design Awards е сред
най-реномираните
световни
конкурси за дизайн. Конкурсът
се провежда в три категории –
„Продуктов дизайн“, „Комуникационен дизайн“ и „Концептуален
дизайн“. Представените продукти се оценяват от международно жури според тяхната степен
на иновативност, функционалност и качество, а наградените
от тях се показват пред широката публика в музея за дизайн red
dot Design в гр. Есен.
Тази година в категорията
„Продуктов дизайн“ са участвали 2548 продукта от 43 страни. Оценката на експертите е,
че световните производители
са наясно със значението на дизайна за продажбите и неслучай-
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но стремежът е да се подобрява
не само качеството на продуктите, но и техният дизайн –
тенденция, която е намерила
отражение в представените
продукти. „Червената точка“ са
получили 623 от тях, а 43-те с
най-иновативен дизайн и функционалност – специалното отличие Best of the Best. Сред тях
е и моделът на мобилен телефон
PRADA (LG-KE850), който е разработен от LG в сътрудничество с известната модна къща
PRADA. Уникалният телефон е
перфектното съчетание между
съвременните комуникационни
технологии на LG и ненадминатия дизайн на PRADA.
Не по-малко интересни са и
останалите наградени продукти
на LG Electronics. Тук са: два модела метални мобилни телефони
от серията SHINE, чиято премиера предстои и в България: един
тип „Слайдер“ (LG-KE970) и втори тип „Бар“ (LG-KE770); телефонът HERO Phone (LG-KU580);
50-инчовият плазмен телевизор
50PB4; 47-инчовият LCD телевизор 47LY3; три 19-инчови монитора от серията Fantasy: R1900R,
R1900E и R1900J; LCD мониторът LX82; настолният компю-

тър X820; преносимият компютър
T1; портативният
DVD плейър DP28;
2.1-каналната мини
система за домашно кино J10; MP3
плейърите FM36 и
FM37; записвачката на HD DVD дискове RH200;
преносимите навигационни системи LAN-470 и SD460. И още:
перална машина, съдомиялна машина, две микровълнови фурни,
прахосмукачка, два хладилника и
два други с фризер.
Наградите red dot, както и
наградите iF Design Award са едни от най-престижните за индустриален дизайн в Европа. Церемонията по награждаването
на носителите на награди red dot
ще се проведе на 25 юни в Есен,
Германия. Отличените продукти
ще бъдат изложени в специална
експозиция, наречена „Дизайн на
сцената – Победители в наградите red dot: Продуктов дизайн
2007“. Експозицията е най-голямата постоянна изложба на модерен дизайн в Европа и ще бъде
отворена за посетители от 26
юни до 23 юли 2007 г. в музея за
дизайн red dot в град Есен.
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КОЙ КОЙ Е

3Com
ОБНОВЕНА ПРОДУКТОВА ГАМА
ЯСНА ВИЗИЯ ЗА ПРИСЪСТВИЕТО СИ В БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНА
В средата на март 3Com, световен производител на висококачествени продукти за изграждане на
малки и големи мрежи, включително и IP телефония,
и „Солитрон“, единствен официален дистрибутор на
компанията за България, организираха семинар за риселъри, както и среща с журналисти от специализираните издания. Гост на събитието беше г-н Ронан
Квиатковски, представител на 3Com Израел, който
представи обновеното портфолио на марката и обясни, че 3Com е единственият производител в света,
който предлага възможно най-богатата гама продукти – от комутатори и маршрутизатори за дома, устройства за SOHO и SMB сегмента до цялостни корпоративни решения от най-висок клас.
„Сигурни конвергирани мрежи е основното послание, върху което изключително много концентрираме
усилията си през последната година, и тази сентенция все повече започва да се превръща в нашия корпоративен слоган – каза Ронан Квиатковски на проведената среща. – С нововъведенията през последните
месеци в нашето портфолио сега 3Com разполага с
по-богата продуктова гама от всякога и открито можем да заявим: ние се завърнахме!“ – допълни той.
3Com е един от най-големите производители в
света на мрежово оборудване и благодарение на инженерите на компанията светът днес се радва на
някои от най-актуалните технологии, интегрирани в
съвременните устройства, включително захранване
по мрежовия кабел – Power-over-Ethernet (PoE). До днес
3Com има над 1300 международни патента, както и
поне още 300, които чакат одобрение. В процес на
разработка е и нов стандарт на PoE, който ще даде
възможност за удвояване на досегашната мощност
от 15 W за един мрежов порт на 30 W, което ще разшири много гамата на захранваните устройства и
ще позволи по този начин да се захранват принтери,
POS терминали и др. Така значително ще намалеят
разходите по изграждане на мрежова инфраструктура от всякакво естество в новостроящи се сгради,
тъй като ще бъдат полагани предимно кабели за данни, а използваните силови електрически кабели и контакти ще бъдат значително по-малко.
„Новост около нашата компания е, че отскоро имаме нов CEO. Едгар Масри е изключителен човек, който се ползва с голямо доверие от всички служители
в 3Com. Благодарение на него сега имаме значително
по-дългосрочен план за пускане на нови продукти, което ни поставя една крачка пред останалите производители в бранша, тъй като това значително улеснява
бъдещото планиране за развитие на мрежите с наши
продукти, каза още Ронан Квиатковски на последвалата след семинара пресконференция. – Когато говорим
за продуктите на 3Com, трябва да се знае, че не става дума само за продукти във физическия смисъл на

TrippingPoint 1200
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Ронан Квиатковски, представител на 3Com Израел
думата. Ние предлагаме цялостни решения за бизнеса, базирани на отворена платформа, и сме далеч
от мисълта, че една корпоративна мрежова инфраструктура трябва да се изгражда от продукти само
от един производител, въпреки че това е възможно с
нашите решения. Затова ние разработваме своите
устройства, така че да бъдат напълно съвместими
с вече съществуващи такива на конкурентни производители, тъй като знаем, че развитието на една
инфраструктура изисква много по-малко разходи, отколкото основната Ӝ подмяна с нови устройства“, допълни той. В подкрепа на това твърдение г-н Квиатковски разкри, че в близките месеци ще се появят комутатори, в които под формата на модул ще може да
се вгражда компютър с Linux OS. Така потребителите
ще могат да избират сред много повече Linux готови
приложения (особено за управление на мрежи), както и
ще могат да пишат собствени такива (важно за военни приложения, финансови операции и др.).
Г-н Квиатковски отдели специално внимание на
темата за информационната сигурност и уникалния продукт на 3Com – TippingPoint Intrusion Prevention
Systems (IPS). Това е цяла фамилия от хардуерни устройства със специфичен софтуер, които анализират
в реално време целия мрежов трафик и блокират всякакъв тип атаки, като могат да поставят под карантина машината, от която се разпространява „заразата“ в цялата мрежа. Тези устройства са уникални
по няколко причини:
 Използват проактивен алгоритъм, който търси
аномалии в мрежовия трафик за разлика от останалите конкуренти, които базират защитата си
на код (антивирусна дефиниция, пачове и др.), създаден специално за определен вид атака.
 Не намаляват производителността на мрежата,
въпреки че работят в реално време.
 Предпазват както от външни за мрежата, така и
вътрешни атаки (статистиката показва, че 70%
от атаките се осъществяват от системи в защитаваната мрежа).
 Могат да анализират гигабитов трафик (в близките няколко месеца и до 10 Гбита/s), т.е. те са
готови за следващите поколения ИТ системи.
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ХАРДУЕР

NComputing
UTMA OfficeStation
ТЕРМИНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС
КАМЕН КАМЕНОВ, Comel Soft
UTMA (UltraThin Multi Access) е иновативна технология на южнокорейската фирма NComputing за
изграждане на мрежи от ултратънки клиенти. Насочена към решаване на едно от противоречията
на съвременния офис, където се сблъскват необходимостта от все повече и повече компютъризирани работни места със свръхвисоката производителност на съвременните системи, която
значително надвишава потребностите на голяма
част от потребителите, тя позволява на няколко
потребители да ползват ресурсите на един-единствен компютър. В зависимост от операционната
система, под която работи той, техният брой
може да достигне 10 (Windows XP/2000) и дори 30
(Windows Server 2003), и то без разлика в качеството или забавяне на работата.
Устройствата на NComputing, наречени
OfficeStation, нямат нито процесор, нито схемен набор, нито твърд диск, нито CD-ROM устройство.
Това на пречи с тях да се изграждат напълно функционални и ценово ефективни системи, успешно
задоволяващи нуждите на работни групи от малкия и средния бизнес и образованието. Поместена
в елегантна кутия без вентилатор, всяка станция
се свързва посредством LAN с хост компютъра,
който изпълнява ролята на терминален сървър, но
това може да стане и отдалечено – през Интернет. Към самата станция пък се свързват клавиатура, мишка, монитор и озвучителни тела. Ад-
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министраторът има достъп от всяка конзола до
цялата система и може да извърши необходимите
настройки посредством интегрирания софтуер за
мениджмънт. Всеки един от потребителите се регистрира в системата със своето потребителско
име и парола и ползва зададените му от администратора права за достъп до системните ресурси.
Основните елементи на типичното решение,
изградено на основата на тази платформа, са:
 Ултратънък клиент на база на специализираната интегрална схема NC16C24A/NC26C24A, с
интегриран фирмуер и клиентски софтуер.
 Сървърен софтуер за управление на терминалите, работещ под Windows или Linux, както и
софтуер за мениджмънт, които се инсталират
на съответния хост компютър, изпълняващ ролята на терминален сървър.
 Протокол за връзка между хост компютъра и
ултратънките клиенти – WoIP (Windows over
IP), респективно LoIP (Linux over IP) със 128-битово кодиране.
OfficeStation, която се помества в елегантна
кутия без централен процесор, без твърд диск,
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ХАРДУЕР
Таблица 1. Минималните изисквания към терминалния сървър, работещ под управлението на Windows XP/2000, в зависимост от броя на включените клиентски OfficeStation
Брой на станциите
Процесор
Оперативна памет

1
Pentium 4 на 1,3 GHz
512 Мбайта

2~3
Pentium 4 на 2,4 GHz с
Hyper-Threading
512 Мбайта

4~7
Pentium 4 на 3 GHz с
Hyper-Threading
1 Гбайт

8 ~ 10
Pentium 4 на 3,2 GHz с
Hyper-Threading
2 Гбайта

Таблица 2. Минимални изискванията за сървър, работещ под Windows Server 2003
Брой на станциите
Процесор
Оперативна памет

10 ~ 15
двупроцесорен Intel
Xeon на 3 GHz
3 Гбайта

16 ~ 20
двупроцесорен Intel
Xeon на 3,2 GHz
4 Гбайта

без вентилатор, се свързва посредством LAN,
WLAN или Powerline със сървъра. Може да се свърже и отдалечено чрез интернет. Към устройството се свързват клавиатура, мишка, монитор и
озвучителни тела. Администраторът има достъп
от всяка конзола до цялата система и може да извърши необходимите настройки посредством интегрирания мениджмънт-софтуер. Всеки един от
клиентите се регистрира в системата със своето потребителско име и парола и ползва зададените му от администратора права за достъп до
системните ресурси.
Въвеждането в експлоатация става само за
няколко минути – най-напред на сървъра се инсталира приложеният софтуер. Патентованият от
фирмата NComputing WoIP (Windows-over-IP) протокол работи със 128-битов код и пренася графична информация с максимална разделителна способ-
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21 ~ 25
двупроцесорен Intel
Xeon на 3,4 GHz
5 Гбайта

26 ~ 30
двупроцесорен Intel
Xeon на 3,6 GHz
6 Гбайта

ност 1280х1024 пиксела, кадрова честота 75 Hz и
16-битов цвят.
След стартиране OfficeStation започва да работи съвсем безшумно. Системата зарежда мрежовите настройки чрез DHCP протокол и открива
автоматично всички терминални сървъри в мрежата. Потребителят може да се регистрира на
сървъра без допълнителни конфигурации, а работата да продължи както обикновено – в зависимост от конфигурацията стартира работният
плот на сървъра или се извиква директно предварително настроено приложение.
Недостатък на системите от този тип са
липсата на възможност за локално включване на
различни периферни устройства, но пък потребителят има достъп до всички мрежови устройства
и до всички устройства, инсталирани на сървъра –
принтери, скенери, външни твърди дискове и CD/
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ХАРДУЕР
Таблица 3. Сравнение на разходите на система с PC-та и OfficeStation при 10 работни места.

Разходи за хардуер [USD]
Разходи за инсталация [USD]
1-а година
Разходи за ИТ
2-а година
поддръжка и
3-а година
електроенергия
4-а година
[USD]
5-а година
Общо

Стандартни PC

OfficeStation

5000,00
500,00
708,64
958,64
1157,68
1157,68
1407,68
10 890,32

2999,91
230,00
151,62
210,69
270,69
270,69
330,69
4464,29

DVD ROM устройства, преносими памети и др.
Макар приложенията на сървъра да издържат на
пропадане на връзката или изключване на клиент,
потребителят няма поглед върху това кои от неговите сесии евентуално са все още активни. По
този начин може лесно да стане така, че вече ненужни приложения и процеси да продължават да
забавят сървъра.
Въпреки тези малки недостатъци, предложението на NComputing е много убедително. Възможностите за приложение са разнообразни: малки
предприятия или работни групи, училища, Интернет кафенета, домашни мрежи, производствени
помещения с висока степен на запрашаване. Предимствата в сравнение с използването на обикновени компютри са: опростената администрация,
намалените производствени разходи, повишената
сигурност. Дори само поради изключително ниската консумация от около 5 вата на устройствата
на NComputing една евентуална инвестиция би
могла да се изплати много бързо.
За да не бъдем съвсем голословни и за да докажем икономичността на решението с използване
на OfficeStation, нека да разгледаме най-простия
пример с 10 работни места (виж табл. 3).
Изчисленията в таблицата са за разходите за
хардуер, инсталация, ИТ поддръжка и електроенергия в продължение на 5 години. Правим сравнение между решение, при което за всяко работно
място се използва самостоятелно PC, и решение, при което се използват един сървър и девет
OfficeStation. Цените в USD, които са приети като
средни, са:

Спестени средства
[USD]
2000,09
270,00
557,02
747,95
886,99
886,99
1076,99
6426,03

Спестени средства
[%]
40,00
54,00
78,60
78,02
76,62
7662
76,51
59,01

 Стандартно PC – 500 USD.
 Цена за инсталиране на стандартно PC –

50 USD.
 Сървърен компютър – 1200 USD.
 Цена за инсталиране на сървърен компютър –

50 USD.
 OfficeStation – 200 USD.
 Цена за инсталиране на OfficeStation – 20 USD.

При така приетите цени разходите на работно място за хардуер са както следва:
 За самостоятелно PC – 550 USD.
 За OfficeStation – 232 USD.
Годишните разходи за ИТ поддръжка като процент от цената на хардуера са съответно: 5%,
10%, 15%, 15%, 20% годишно за следващите пет
години.
За разхода на електроенергия са приети следните стойности:
 Мощност на стандартно PC – 245 W.
 Мощност на сървърен компютър – 500 W.
 Мощност на OfficeStation – 5 W.
Калкулацията е за 8-часов работен ден и 5дневна работна седмица.
От таблицата се вижда, че спестените средства при използване на OfficeStation само за хардуер и инсталация са 41,27% или 2270 USD. Като
се добавят и разходите за ИТ поддръжка и електроенергия, в края на петата година спестените
средства при използване на OfficeStation ще са вече 59% или повече от 6400 USD.
Нека да приложим същите изчисления, когато
имаме 300 работни места (табл. 4).
Изводите оставяме за вас…

Таблица 4. Сравнение на разходите на система с PC-та и OfficeStation при 300 работни места.
Стандартни PC

OfficeStation

Спестени средства [USD]

Спестени средства [%]

Разходи за хардуер [USD]

150 000,00

87 997,28

62 002,72

41,34

Разходи за инсталиране [USD]

15 000,00

6840,00

8160,00

54,40

1-а година

21 259,20

4264,19

16 995,01

79,94

2-а година

28 759,20

5915,90

22 843,30

79,43

3-а година

34 730,40

7595,90

27 134,50

78,13

4-а година

34 730,40

7595,90

27 134,50

78,13

5-а година

42 230,40

9275,90

32 954,50

78,04

326 709,60

129 485,09

197 224,51

60,37

Разходи за ИТ
поддръжка и
електроенергия
[USD]

Общо
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ИГРАЛНИ КОНЗОЛИ

Sony PlayStation 3
ПРЕМИЕРАТА В БЪЛГАРИЯ
На 23 март PlayStation 3 официално се появи в магазините
в Европа, в това число и България, Африка, Близкия Изток
и Австралия на препоръчителна цена от 599 евро. Седмица
преди това, на 16 март, в хотел „Арена ди Сердика“ се състоя и официалната премиера
за България. Пред журналистите от специализираната преса
и публични личности конзолата
бе представена от Хал Бейм –
регионален мениджър в Sony
Computers Entertainment Europe
за Източна Европа. Съчетание
от уникален дизайн, перфектен
търговски вид и изключителни възможности за забавление,
новата PlayStation 3, както и
предшествениците си, отново
притежава способността да ни
отвежда там, където старите
правила не важат.
Не случайно слоганът на новата машина е This is living.
Само трябва да попаднете в
света на новите графични постижения и ще разберете точно какво стои зад тези думи.
Очевидната цел е да се създаде усещането за пълноценен
и пълноцветен живот в света
на PlayStation 3, като този път
тайната на успеха се нарича
висока разделителна способност (HD)!
За дните на премиерата
в ЕМЕА и Австралия са подготвени 1 млн. конзоли и над
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30 заглавия. На диск се предлагат Resistance: Fall of Man,
Motorstorm, Genji: Days of the
Blade, Formula One Championship
Edition, Ridge Racer 7, Call of
Duty 3, Marvel: Ultimate Alliance,
Tony Hawk Project 8, Gundam –
Target in Sight, Full Auto 2: Battle
Lines, Sonic the Hedgehog, Virtua
Fighter 5, Virtua Tennis 3, World
Snooker Championship 2007 NBA
2K7, NHL 2K7, Blazing Angels
Squadrons of WWll, Enchanted
Arms, Tom Clancy’s Splinter Cell:
Double Agent, The Elder Scrolls lV:
Oblivion, Def Jam: Icon, Fight Night
Round 3, NBA Street 4 Homecourt
2007, Need for Speed Carbon,
The Godfather: The Don’s
Edition, Tiger Woods
PGA
Tour
2007,
Untold Legends: Dark
Kingdom, F.E.A.R. През
Интернет могат да
се играят Tekken: Dark
Resurrection, Lemmings,
Go! Sudoku, Go! Puzzle,
Blast Factor, Flow, Super
Rub’a’Dub, Gripshift.
Готови са и партньорите на Sony Entertainment у нас.
Multirama България, която още
преди месец предостави тестова конзола, последователно
обиколила редакциите на специализираните издания, даде
възможност на най-нетърпеливите геймъри да покажат уменията си с PlayStation 3. На състезание, продължило десет дни

в магазина на компанията на ул. „Солунска“ №2 и
в Mall of Sofia, те получиха
шанса не само да се забавляват, но и да спечелят чисто нова конзола, като покажат
най-добър резултат на играта Gran Turismo. Заелите второ и трето място ще получат
утешителни награди, а награди
ще има и за класиралите се на
следващите 50 места. Награждаването ще се проведе в присъствието на нотариус в магазина на Multirama на 17 април от
17:00 часа.
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ИГРАЛНИ КОНЗОЛИ

Sony PlayStation 3
МОДЕРНАТА КОНЗОЛА
Поне на първо време в България, а и на европейския
пазар, ще се предлага само „по-големият“ (60-гбайтов)
модел, който е по-скъпият, но и по-логичният избор.
Наред с новия Cell процесор (3,2 GHz), иновационния Bluray плейър, HDMI интерфейса и ултрамодерната видео
карта, 60-Гбайтовата конзола предлага вградена безжична мрежа (Wi-Fi), 10/100/1000 Ethernet порт, четец на
карти, USB портове, цифров аудио изход SPDIF (Sony/
Philips Digital Interface Format), както и традиционния
за PlayStation AV изход за аналогов сигнал и пр. Четирите USB порта са предназначени за включване на разнообразни устройства и аксесоари: клавиатура с USB
интерфейс, камера EyeToy, флаш памет, цифров фотоапарат и, разбира се, джойстика на конзолата. Вграденият четец на карти е скрит под капак и чета не само
Memory Stick карти, но и Compact Flash, SecureDigital и
MultiMedia Card.

Джойстик

В комплекта на PlayStation 3 има един-единствен
джойстик. Щеше ми се да са два, за да могат двама души да играят един срещу друг или в тандем, но...
На пръв поглед джойстикът страшно много прилича
на предшествениците си, но само на пръв поглед. Tой е
безжичен. Ползва вграден Bluetooth 2.0 EDR, който позволява да се осъществи връзка на разстояние до 20 m. Това е напълно достатъчно, за да можете да се играете на
разстояние от многоинчов телевизор и едновременно с
това да се наслаждавате и кристалната картина. Максималният брой джойстици, които могат да се свържат
с една конзола, е 7.
Дизайнът на джойстика е, меко казано, футуристичен. Има толкова много копчета, бутони и лостчета, че
почвам да съжалявам, че имам само десет пръста на ръцете. Захранва се с вградена акумулаторна батерия, която се зарежда чрез включения в комплекта USB кабел.
Можете да продължите да играете и докато батерията се зарежда, но ще ви пречи малката дължина на кабела (само 1,5 m). Ако сте толкова запалени и не искате
нито за миг да прекъсвате играта си, нищо не пречи да
го подмените с друг по-дълъг.

Приятелски интерфейс

Работното меню е изключително добре подредено
и позволява съвсем интуитивно да навигирате из него. То съдържа осем категории от възможности – Users
(потребители), Settings (настройки), Photo (снимки), Music
(музика), Video (филмчета), Game (игри), Network (мрежа) и
Friends (приятели). Интересното е, че конзолата позволява да се създават и запазват различни потребителски
профили. Това спомага за свободното боравене с платформата от различни ползватели, без да се притесняват, че може да повредят информацията на някой от
другите потребители. Освен това, сериозният хардуер позволява да се стартират едновременно различни
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приложения, без това да се отразява на работата на
PlayStation 3. Така например можете да слушате музика,
докато сърфирате в Интернет или дори когато играете!

Мултимедия

Известно е, че основаната причина за по-късната
поява на пазара на конзолата на Sony бяха проблемите
с Blue-ray диска. Ако сте се питали струваше ли си, отговорът е абсолютно да. Откъдето и да се погледне,
конзолата е изпипана до съвършенство, но мултимедийните є възможности са забележителни.
Ще започнем с това, че Playstation 3 може да чете
почти всякаква мултимедийна информация: графични
файлове в JPEG, TIFF, BMP, GIF и PNG формат, видео клипове и филмчета в MPEG1, MPEG2 и MPEG4 формат, както и музика в широко разпространените MP3, ATRAC,
AAC и WAV формати. Като източник могат да послужат
разнообразни устройства с USB интерфейс, включително цифрови камери, PlayStation Portable, флаш памети
и пр. Това обаче е само началото. Засега конзолата е
единственият начин да се придобие утраскъпото Bluray устройство на двойно по-ниска цена, при това като
част от конфигурация, която всеки геймър би пожелал
да има.

Гейминг

За съжаление на геймърите, в комплекта на PlayStation 3
няма нито една игра. Явно на този етап цената на
конзолата, която никак не е малка, е дотолкова изстискана, че дори една игра, би обърнала каруцата. За
сметка на това, специално създадени за тази платформа, изглеждат страхотно, а самият софтуерен код се
държи стабилно. За фантастичната графика грижа има
графична карта на NVIDIA от серия G70 с 256 Mбайта
GDDR 3 VRAM, както и последно поколение HDMI интерфейс. Разликата между 20-инчов монитор за компютър
и 60-инчов плазмен телевизор е очебийна стига, разбира
се, да можете да си позволите такъв лукс. Освен това самият контрол посредством джойстика е отлично
оптимизиран, което привръща всяка игра в страхотно
изживяване.

Съвместимост

PlayStation 3 е съвместима с почти всички заглавия
от предходните два модела конзоли – PlayStation 2 и
PlayStation 1. Просто пускате някой от старите дискове и новата платформа веднага го разпознава, а след
това приятна игра. От хардуерна точка обаче няма, а и
не може да има каквато и да е съвместимост на стари
и нови компоненти. Така например няма да можете да
включите към новата конзола джойстик от PlayStation 2.
Същото важи и за всички допълнителни аксесоари към
предходните платформи. Прото никой от тях няма да
може да заработи под PlayStation 3.
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КОЙ КОЙ Е

Периферните устройства на Logitech
в унисон с изискванията на Windows Vista
Logitech обяви, че ще представи новата си
гама от продукти, съвместими с операционната система Windows Vista.
Паралелно с това ще се извърши и
обновлението на всички останали
периферни устройства на компанията и те ще бъдат оптимизирани за работа под новата платформа на Microsoft.

Фиг. 1. Чувствителният на докосване слайдер на клавиатурата Logitech Cordless Desktop MX 3200 Laser

26

МАРТИН ДИМИТРОВ

Повишена продуктивност
Наред с пълната съвместимост с
Windows Vista, част от периферните устройства на Logitech имат
бутони и други екстри, които
предлагат бърз достъп до някои от функциите за повишаване
на продуктивността на новата
операционна система на Microsoft.

Фиг. 2. Ултрамодерното колелце за хипербързо скролиране
на безжичната мишка Logitech MX Revolution
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КОЙ КОЙ Е
Така например с едно натискане на комбинацията от клавиши Flip 3D и Search Photo Gallery на
клавиатурата Logitech Cordless Desktop MX 3200
Laser потребителите, работещи с Windows Vista,
бързо, лесно и удобно могат да намерят и разгледат фотогалериите, намиращи се на персоналния компютър. Със същата лекота те могат
да преглеждат и многобройните снимки и картини чрез чувствителния на докосване Dynamic
Search and Zoom слайдер на същата клавиатура
(фиг. 1).
Друг продукт, повишаващ продуктивността, е безжичната лазерна мишка Logitech MX
Revolution. Тя предлага също толкова удобно колелце (MicroGear Precision Scroll Wheel – фиг. 2) за
хипер бързо преглеждане на множество снимки,
страници и документи, без да се налага на потребителя да премества ръцете си от едно периферно устройство на друго за разглеждане на
желаните обекти.

Фиг. 3. Уеб камерата Logitech QuickCam Ultravision в унисон
с тъмните цветове на Windows Vista

Модерна комуникация
Сертифицираните за Windows Vista уеб камери от продуктовата гама на Logitech (фиг. 3)
вече се предлагат с модерния и съвместим с новата операционна система на Microsoft софтуер
QuickCam (версия 10.5). Специално разработеният за Windows Vista продукт поддържа всички
предлагани в момента от компанията камери и
предлага и няколко допълнителни надстройки за
фото- и телеманите – QuickVideo, QuickPicture и
QuickView.

Мобилност
Всички периферни устройства на Logitech, създадени в полза на потребителите на преносими
компютри, вече са оптимизирани и за новата операционна система на Microsoft. Така например ултрамодерната безжична лазерна мишка Logitech VX
Revolution предлага лесен достъп до новите функции на Windows Vista, в това число и до Windows
Flip 3D. В комбинация с бутона One-Touch Search
за бързо уеб търсене (фиг. 4) и бутона за безпроблемен zoom, периферията придобива неочаквана функционалност под новата операционна
платформа.

Фиг. 4. Функционалният бутон One-Touch Search се намира
на удобно място в тялото на безжичната мишка за преносими компютри Logitech VX Revolution

Забавление
При оптимизацията на продуктите на Logitech
към новата операционна система на Microsoft не
са подминати и периферните устройства за забавление, в това число и разнообразните модели
колонки, конзолни контролери (фиг. 5), джойстици,
слушалки, както и някои устройства, които имат
принципно нова функционалност (като модерната клавиатура diNovo Edge например).

Поддръжка
Всеки клиент на Logitech може да свали от официалния сайт на компанията (www.logitech.com/
download) последните драйвери и софтуер за своята периферия с цел оптимизация и преминаване
към Windows Vista.
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Фиг. 5. Ултрамодерният конзолен контролер ChillStream
вече и за РС
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ХАРДУЕР

Canyon
СТИЛНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ VOIP ТЕЛЕФОНИ ЗА РАЗГОВОРИ В ИНТЕРНЕТ
Canyon разшири гамата си VoIP предложения с
2 нови продукта – кабелен и безжичен телефон,
съвместими с популярните програми за разговори през Интернет Skype, MSN и
Yahoo.
CNP-VT1 е жичен телефон,
който се свързва към компютъра
с USB кабел. Стилен, лесен за работа (поддържа Plug&Play) и с голям LCD дисплей, с него могат да
се провеждат разговори от типа
„компютър–компютър“ и компютър–телефон“. Напълно съвместим е със Skype, MSN и Yahoo приложенията за гласова връзка.
CNP-VTW1 e безжичният вариант, който дава на потребителите удобството на мобилната VoIP комуникация. Използва
Bluetooth за връзка с компютъра
и предлага функционалността
на стандартен безкабелен телефон.

Новите продукти са част от
т.нар. Platinum Series на Canyon –
луксозни аксесоари, които се
отличават с високо качество
и елегантен външен вид. Те са
отговорът на компанията на
извършващия се в глобален
мащаб преход от фиксирана към Интернет телефония и на свързаното с този
процес повишено търсене
на устройства, които поддържат този начин на комуникация. VoIP телефоните са удобна и ценово
изгодна алтернатива за
гласова връзка чрез Интернет, които успешно
съчетават удобството
на традиционните апарати с ниската цена
на провежданите разговори.

Canyon
G-LASER МИШКИ ЗА ВСЯКА РАБОТНА ПОВЪРХНОСТ
Оптичните кабелни мишки CNR-MSL4 и CNRMSL5 от новата серия на Canyon са предназначени за взискателните потребители. Снабдени
с модерен лазерен сензор с висока разделителна
способност (1000 dpi), който позволява плавно водене на курсора и гарантира, че няма да изпитате никакво прескачане или пропускане на пиксел,
нито отрицателно ускорение, те определено ще
допаднат и на геймърите.
Вграденият датчик (G-Laser Sensor) позволява да се реши един от най-големите проблеми на
мишките, а именно работата върху отразяваща (огледална) повърхност.
Иновационната леща с двоен
фокус (Dual Focus Lens) на Gлазера е проектирана така,
че да функционира еднакво добре както на
нормални и силно отразяващи
повърхнини, така и на прозрачно стъкло.
CNR-MSL4 е
компактен мо-
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дел за мобилни потребители.
Има 4 бутона и скрол колело. По-модерна и по-скъпа е
CNR-MSL5,, която има цели
7 бутона, единият от които е специален и изпълнява функцията „двойно
щракане“ с еднократно
натискане. Отличната
ергономия и гумираната повърхност дават
възможност за по-стабилен захват, а оттам
и за по-добър контрол и
по-висока точност.
Паралелно с обявяването на новата си серия
Canyon обнови и познатите стандартни модели
оптични мишки. CNR-MSOPT3 е 3-бутонно устройство със скрол колело светещо неоново синьо,
докато CNR-MSOPT4 има допълнителен оранжев
бутон за двойно щракане с натискане веднъж.
Дистрибуторът на Canyon – АСБИС България,
съобщава, че мишките вече са на склад и се предлагат с 2-годишна гаранция.
Април 2007
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Imagine Cup 2007

http://www.microsoft.com/bulgaria

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ СВЯТ, В КОЙТО...
За 5-а поредна година студентите и докторантите от цял свят имат възможност да докажат
своите умения в областта на информационните технологии в най-престижното студентско състезание
Imagine Cup, организирано от Microsoft. Тази година
състезанието се провежда под мотото „Представете си свят, в който технологиите помагат на всички
да се обучават по-добре“ и младежите ще могат да
се изявят в следните девет категории: „Софтуерен
дизайн“, „Разработка за хардуерни устройства“, „Уеб
пространство“, „Проект Хошими“, „Информационни
технологии“, „Алгоритми“, „Кратък филм“, „Цифрова
фотография“ и „Проектиране на интерфейси“. Изборът на финалисти за всички категории, с изключение на категорията „Софтуерен дизайн“, протича в
онлайн режим. Локалният финал за категорията ще
се проведе на 26 април 2007 г. от 9:30 ч. в „Илиев
център“, Студентски град.
За първи път тази година отборът, който спечели българския финал в категорията „Софтуерен
дизайн“, ще получи възможността директно да отиде
на световния финал, който ще се състои от 5 до 10
август 2007 г. в Сеул, Корея.

Софтуерен дизайн
Софтуерният дизайн провокира студентите от
цялата планета да разкрият своята креативност,

Издава се със съдействието
на Майкрософт България

използвайки технологии за разрешаването на проблеми, които те считат за предизвикателни.
Imagine Cup предлага темата, а състезателите
представят иновативни, динамични и мощни софтуерни приложения. Използвайки инструменти и технологии на Microsoft, състезателите могат да разгърнат своите идеи, любопитство, възможностите си,
ориентирани към създаването на полезни софтуерни
приложения. От участниците се изисква да демонстрират иновативност чрез .NET Framework и Windows,
но възможностите не се изчерпват с тях, а само
започват с тези изисквания. Глобално, студентите,
участващи в това предизвикателство, тестват и
материализират своите идеи в приложения, които
могат да променят света. Много от досегашните
победители стартират свои собствени компании,
работят за големи корпорации и дори интегрират
своите проекти в училищата, където учат.

Pages

Разработка за хардуерни устройства
В днешно време устройствата са все по-малки
по размери, преносими и имат все по-голямо влияние върху всекидневието ни. Тук студентите имат
възможност да разгърнат своите творчески способности и да променят света, като разработят
собствено устройство.
Известна преди като Windows Embedded Student
Challenge, тази категория е предизвикателство за
студентите да се прехвърлят отвъд настолните компютри и да създадат цялостно и завършено хардуерно
и софтуерно решение, като използват Windows CE и
предоставения хардуер. Създава се отбор от трима
или четирима състезатели с ментор преподавател,
като целта е да се направи работещ прототип на устройство, което ще окаже влияние за решаването на
някой от най-трудните проблеми на нашия свят. Състезанието е между студенти от целия свят, които
имат възможност да демонстрират способностите
си да бъдат истински изобретатели. Подобно на победителите в другите категории, наградените студенти за разработка на хардуерни устройства могат
да използват идеите си, за да създадат собствена
компания или просто да използват това преживяване
като трамплин за бъдещата си кариера.

Уеб пространство
Уеб пространството определя нов начин, по който
хората търсят, откриват, възприемат и организират информацията. Сега има безброй възможности
за всеки да открива и споделя идеи, проекти, интереси, дискусии и много други. Този призив подканва
студентите да използват уеб пространството, за
да създадат иновативни сайтове за обучение, като
използват ASP.NET и свързани с него технологии. Уеб
пространството предоставя нова сфера от възможности за обучение.

Проект „Хошими“

Миналата година българският финал в категорията „Софтуерен дизайн“ бе спечелен от отбора на Техническия университет – Варна със „Софтуер за диагностициране на
заболявания – малария“. Победителите имаха възможността
да демонстрират наградения проект на „Дни на иновациите на
Майкрософт“, които се проведоха на 12–13 февруари 2007 г.
в София.

Калоян Николов (вляво), студент-партньор на Майкрософт България и Христо Вълчанов, старши асистент в
ТУ Варна

живот и смърт. Това популярно състезание се развива като триизмерна компютърна игра на фона на
история, шеговита графика и съвсем истински предизвикателства, за да тества уменията на програмистите, позволявайки им да се състезават директно онлайн с хора от всички нации, като предоставя
възможност целият свят да види кой е написал найбързата програма за спасение. В „Проект „Хошими“ –
Програмна битка“ студентите пишат код, който
описва поведението и стратегията на отбор от
същества, изпълняващи различни мисии. Резултатите са не само забавление от създаването, но и
наблюдение как се държи програмата във виртуална
3D среда, която всички могат да видят.

Информационни технологии
Най-съществената част от иновациите в ИТ
раздела са изкуството и науката на създаване,
разгръщане и поддържане на ИТ системи, които са

„Искам да насърча младите хора, които имат талант и знания, да вземат участие в това престижно международно
състезание. Миналата година нашият отбор – на Техническия университет във Варна – се класира пръв на българския финал в категорията „Софтуерен дизайн“ и се представи блестящо на регионалния финал в Словения. Аз като преподавател
приветствам активното участие в подобни състезания, тъй като те позволяват на студентите да придобиват опит и да
израстват като ИТ специалисти и в международен мащаб.“
Доц. Надежда Рускова, ТУ, Варна

Издава се със съдействието
на Майкрософт България
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Тук студентите имат възможност да си представят, че са единствените, които могат да спасят
човек, град или дори цяла нация и трябва да използват правилна комбинация от стратегия и програмни
умения, за да направят това. Проект „Хошими“ е
международна програмна битка, която оживява фантастичния свят на професор Хошими и неговия верен
екип от учени и програмни експерти във фантазия на
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телството е в създаването на кратък филм от тематиката на Imagine Cup, но не е толкова просто –
студентите трябва да се изявят по уникален начин,
който предизвиква и най-големите ветерани в киното. От идеята и концепцията до филма и монтажа
участниците трябва да могат да свържат всичко
това, така че да впечатлят аудиторията. Уникалните кадри и креативността изобилстват в този процес, но историята трябва все пак да премине през
цифровата медия и да има сериозна цел и значение.
Много талантливи млади кинотворци приемат това
предизвикателство.

Цифрова фотография

ефикасни, сигурни, добре функциониращи и издържани от гледна точка на код. В повечето случаи ИТ
професионалистите разполагат с разнообразие от
инструменти и умения, но често им се налага да
работят въз основа на определени нужди и конфигурации, което изисква от тях по-дълбоко разбиране
на същността на работата и как отделните парченца трябва да бъдат сглобени. Те също трябва да
знаят до каква степен системата може да понесе
натоварване, преди да се повреди. Иновациите в ИТ
предизвикват студентите да демонстрират завидно
ниво на разбиране в науката за мрежи, база от данни, поддръжка на сървър, така както и в сферата на
анализите и вземането на важни решения.

http://www.microsoft.com/bulgaria

Алгоритми
Състезанието изтъква същинското умение на
участниците да решават даден алгоритмичен проблем. Откриването и съответно използването на правилния алгоритъм, неговото изпълнение и приложение
са основните стъпки в развитието на човешките
познания. В нашия свят на ограничения били те производителност на процесора сила, или капацитет на
паметта за съхранение, изкуството на създаване на
алгоритми е крайно необходимо. Точно с помощта на
това забележително умение става възможно впускането в неописуеми подвизи, като разкодирането на
човешкия геном, маршрутизирането на милиони пакети по компютърни мрежи и дори глобалното търсене
в Интернет. Състезанието „Алгоритми“ прекарва
участниците през поредица от програмни предизвикателства и алгоритмични загадки и се опитва да
ангажира най-будните мозъци на техническите науки
в решаването на интересни проблеми.

Кратък филм
Състезанието в тази категория набляга върху
изкуството на разказване на история. Предизвика-

Издава се със съдействието
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Как да се разкаже една история, без да се използват думи? Като използват формата на фотоесето,
студентите се изправят пред предизвикателството
да представят история за образованието, използвайки само снимки като средство. Образованието
има различно значение за различните хора. За някои
основното образование е билет за по-добър живот.
За други то означава шанс за разширяване на границите на човешкото познание. Състезанието за
фотография кани студентите да заснемат серия от
снимки, които разказват тази история и придават
емоционален отговор за тяхната публика, да провокират размисли и бъдещи дискусии. Чрез тази лична
връзка аудиторията ще бъде по-информирана и емоционално въвлечена в темата. Състезанието тази
година предизвиква участниците да направят тази
лична връзка с публиката – да я образова за това
как технологията позволява по-добро образование за
всички чрез техните очи.

Проектиране на интерфейси
Творчество, новаторски идеи и практичност –
когато тези три елемента се слеят за потребителите на софтуер или на уеб приложения, работата
с тях се превръща в чиста магия. Преживяването,
което художникът и разработчикът могат да създадат с добре замислен потребителски интерфейс, е решаващо за приложението, което стои
зад него. Тази категория предизвиква дизайнери
по целия свят да създават полезни и неустоими
потребителски интерфейси, които са наистина
уникални и изискват богато въображение и мисъл.
Участниците имат възможността да мислят върху
проектирането на приложение, свързано с темата
на Imagine Cup, и да покажат на света как техните
умения могат да го реализират. Целите са нововъведения и напредничави революционни интерфейси.
Пред участниците стои предизвикателството да
се откъснат от традиционния потребителски интерфейс и подход.

Онлайн заплахите се прОменят.
Вашата защита същО.

NORTON INTERNET SECURITY 2007
Изпитайте защитата от ново ниво
срещу вируси, spyware, интернет червеи,
кражба на лични данни и атаки от хакери.
Продуктите и услугите на Norton ви осигуряват свободата да работите и да се забавлявате в интернет
при ваши собствени условия, защитени от рискове,
загуби и хаос.

Пакетът съдържа:
Norton AntiVirus™
Norton™ Personal Firewall
Norton™ Antispyware
Norton™ Antiphishing

Специална цена с ДДС
за България: € 59.99

Ние защитаваме повече потребители от
повече онлайн заплахи, повече отколкото всеки
друг производител в света.

БиЕмДжи ООД
Официален дистрибутор на
Symantec за България
тел.: (02) 9657 073, 9657 074
www.bmg.bg

Принтери и многофункционални устройства
РЕШЕНИЕ ЗА ПОКУПКА
Решението кой принтер е най-подходящ за
вашата фирма невинаги
е толкова просто, колкото изглежда. Възможно е
да има други хора и отдели, с които трябва да
се съобразявате, но дори
когато нуждите на всички са задоволени, организацията е тази, която
трябва да печели.
Критериите, по които повечето потребители вземат решениеМаки Нагао,
то за покупката, включпродуктов мениджър
в Kyocera Mita
ват: цената на устройството, неговата функционалност и производителност, включително
мрежовата съвместимост и гаранционните
условия. Проблемът е, че тежестта на всеки
от критериите зависи от това кой взема решението. Когато голяма организация купува
устройство, което ще работи в мрежа, решението най-вероятно ще бъда взето от ИТ отдела или поне от някой, който се съобразява
с решенията на ИТ отдела или ИТ мениджъра.
Подчертаваме това, защото приоритетът на
ИТ мениджъра невинаги е цената. По силата на
задачите, които решава, той е много по-склонен да се съобразява с производителността,
точността на изпълнение на задачите, надеждността и съвместимостта и в някои случаи
може да избере по-скъпо устройство, защото за
него другите критерии са на първо място.
Разпределянето на бюджета между различните отдели допълнително усложнява ситуацията. Макар общият контрол да се извършва
от финансовия отдел, обикновено за хардуера и
гаранционните условия отговаря ИТ отделът, а
за консумативите и договорите за поддръжка
се грижи административният отдел (домакинството). Ето защо, дори ако ИТ отделът избере
устройство с ниска първоначална покупна цена,
няма да е сигурно, че разходите за консумативи
са взети предвид, защото те са за сметка на
бюджета на друг отдел, а в рамките на периода на ползването на това устройство тяхната

стойност може да стигне повече от 3–4 пъти
първоначалната му стойност.
Човешко е да се противопоставяме на
включването на повече отдели при вземане на
решение. Може би не ни се иска да губим време
за обсъждане и вземане на колективни решения,
може би смятаме, че системата си работи добре и така, както е в момента, може би просто
не ни се иска да занимаваме другите или възприемаме това като излишно усилие. Всичко това
може и да е истина, но несъмнено общото обсъждане ще доведе до най-доброто решение и
ще бъде от полза за всички в бъдеще.
Функционалността, производителността,
качеството и надеждността на устройството
са много важни и трябва да се съобразяваме с
тях, но общата стойност на притежание, особено когато става въпрос за много устройства,
може да има голямо влияние върху финансите на
фирмата. Повечето хора не осъзнават, че икономиите от разходите за печат могат да бъдат съществени и могат да се спестят големи
суми, ако се обърне внимание на разходите на
избраното от нас устройство за по-дълъг период от време.
Устройствата на Kyocera са изградени с дълготрайни компоненти, които определят ниската цена за отпечатване на една страница и
ниската обща стойност на притежание. Това
дава възможност да се концентрирате върху
избора на устройства, които ще имат необходимата производителност, без да се притеснявате за бюджетите на различните отдели във
фирмата.
Икономията, която може да се направи, като се избере подходящо устройство с ниска обща цена на притежание, може да има огромно
влияние върху баланса на фирмата, затова този избор не би трябвало да бъде решение само
на един отдел. Поради потенциално високите
икономии, то е в пълномощията на ръководството на фирмата, но в реалния живот ръководството на фирмата не се занимава с подобни
въпроси.
Решението е, освен да се вземат предвид съветите на доверен дистрибутор, да се сформира група, в която са включени представители на
всички заинтересовани отдели. Представите-

лите от всеки отдел трябва да се съберат заедно, за да огледат приоритетите на всяка от
участващите страни и да изберат устройство, което да посрещне нуждите на всички, като
при това предоставя най-добра цена при ниска
обща стойност на притежание. Като започне с
преглед на текущите разходи и работния процес, групата ще може да анализира възможните
икономии и след това да прецени как да промени работния процес, устройствата или договорите, така че да вземе най-доброто решение за
покупка. Всеки може да получи това, от което
се нуждае, и като работят заедно, те могат да
изберат най-доброто устройство.

Kyocera’s FS-C8100DN
Ниска цена за цвят, скорост и
производителност
Лазерният принтер FS-C8100DN на Kyocera
Mita е един от най-бързите A3 офисни цветни
принтери на пазара. Идеален за работни групи
и отдели, този принтер е насочен към потребителите, които се нуждаят от производителност, висока скорост и опции за оформление на крайния продукт при голям
обем на производство. Той предлага
входни тави с голям капацитет, двустранно печатане като стандарт и
пълни мрежови възможности.
Базиран на ECOSYS технологията на
Kyocera Mita FS-C8100DN, принтерът
гарантира ниска експлоатационна цена и ниска обща цена на притежание.
Безкасетъчният дизайн изисква да се
сменя само тонерът, а дълговечните
елементи гарантират отпечатването
на повече от 300 000 страници. Надеждните
механизми за подаване на хартията и оформяне на копията намаляват до минимум необходимостта от сервиз.
FS-C8100DN използва еднопасова технология,
като отпечатва едновременно всички цветове
(CMYK) със скорост 32 стр./min във формат А4
и 16 стр./min във формат А3, и то с еднаква скорост и при черно-белия, и при цветния печат.
Впечатляващият капацитет на входящите тави за хартия от 4100 листа означава, че FS-C8100DN с лекота може да
отпечата голямо количество копия. Изключително удобната функция Proof and
Hold дава възможност на потребителя да
отпечата единично копие от документа, за да

го прегледа, преди да отпечата всички необходими копия. Предлагат се и много довършителни приспособления, в това число за зашиване с
телбод до 50 страници и за оформяне на брошури до 64 страници.
Сигурността е ключова характеристика
на FS-C8100DN, който предлага както стандартни, така и допълнителни възможности.
Private Print, или т.нар. поверителен печат дава възможност на потребителите да използват 4-цифрен код, който трябва да бъде въведен, преди да започне отпечатването. Security
Watermark, или защитеният воден знак е свойство, което дава възможност на потребителя
да постави невидим воден знак на някои документи, което става автоматично при тяхното отпечатване. Ако документът се копира,
водният знак става видим, с което става очевидно, че това е нелегално копие, а не оригинал. Когато трябва да се следят разходите за
печат в офиса, функцията Departmental Code
(„Код на отдела”), която е инсталирана стандартно в FS-C8100DN, контролира лимитите
за печат на хората и отделите. Програмата
KYOcontrol Business Edition пък предлага управление на разходите и защита на печата.
FS-C8100DN предлага бързина, надеждност, ниски разходи, цветен
печат и вече се продава в България.
FS-C8100DN

ЗА НАЧИНАЕЩИТЕ

Microsoft Windows
Добавяне на връзка към често
използваните програми
в основата на меню Start

1. Намирате иконката на приложението, което желаете да фиксирате върху основата на менюто
Start. Позиционирайте мишката върху избраната
икона.
2. Кликнете с десния бутон на мишката върху иконката на избраната програма и от падащия списък изберете Pin to Start menu (Закачи към меню
„Старт“).

 Windows + D – показва десктопа.

Windows + R – отваря прозорец за изпълнение
(Run) на приложения.
 Ctrl-Shift + Esc – стартира Диспечер на задачите
(Windows Task Manager).

Създаване на комбинация от клавиши за
бързо стартиране на приложения

3. Иконката на избраната програма заедно с описанието Ӝ се появяват в основата на меню Start.

1. Кликнете с десния клавиш върху Shortcut-а на приложението, за което искате да създадете комбинация от клавиши за бързо стартиране.
2. Изберете Properties (Свойства).
3. В полето Shortcut key (Клавишна комбинация) изберете клавиш от клавиатурата, който искате
да ползвате в комбинация с Ctrl+Alt (комбинацията от бързи клавиши винаги започва с Ctrl+Alt). В
полето Shortcut key има None, докато изберете
въпросния клавиш, а след това вече – комбинацията Ctrl+Alt+клавиша, който сте избрали. Например за бързо стартиране на Microsoft WordPad
можете да изберете клавиш W и тогава комбинацията от клавиши за стартирането му ще бъде
Ctrl+Alt+W.

4. За да премахнете препратката от основата на
меню Start, кликнете с десния бутон върху нея и
изберете Unpin from Start menu (Откачи от меню
„Старт“).

Стандартни клавиши за бърз достъп
до основни приложения и команди
Предлагаме ви стандартни комбинации от клавиши за бързо стартиране на най-често използвани
команди и приложения:
 Windows + E – стартира Microsoft Windows
Explorer.
 Windows + L – заключва компютъра (Lock).
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Увеличаване и намаляване

Увеличаване и намаляване (приближаване и отдалечаване) на документа посредством задържане
на клавиша Ctrl, докато завъртате колелцето на
мишката. Можете да увеличите точно определен
параграф, за да видите текста по-ясно или да отдалечите документа, за да получите по-общ поглед
върху него.
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Microsoft Office Outlook
За тези, които пътуват често!
Основен проблем на хората в командировка е,
че не могат да синхронизират календарите си със
срещи и ангажименти с местното часово време. В
Microsoft Office Outlook е заложена функция, с която
може лесно да се добави нова часова зона към основната.
Ето как става това:
1. В Microsoft Office Outlook изберете Calendar.
2. Кликнете с десния бутон над текущата часова
зона и от падащото меню изберете Change Time
Zone...
3. От появилия се диалогов прозорец изберете
Show an additional time zone.
4. В Lable запишете името на новата часова зона, а
от Тime zone изберете тази, която отговаря на
местопребиваването ви.

Фиг. 1

Комбинации от клавиши за бързо
стартиране на команди
Спестете време с комбинациите от клавиши за
бързо стартиране на команди в Outlook. Използвайте Ctrl + 1~5, за да превключвате между пощата,
календара, списъците с контактите и задачите,
бележките:
 Ctrl +1 – Mail.
 Ctrl +2 – Calendar.
 Ctrl +3 – Contacts.
 Ctrl +4 – Tasks.
 Ctrl +5 – Notes.
Докато преглеждате електронната поща, ползвайте:
 Ctrl + N – за създаване на нова поща.
 Ctrl + S – за изпращане на пощата.
 Ctrl + R – за отговор.
 Ctrl-Shift + R – за отговор към всички.
 Ctrl + F – за препращане на писмо.
 Ctrl + D – за изтриване.
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Фиг. 2

Фиг. 3
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Thoosje Vista Sidebar
ДА ПРЕНЕСЕМ СТИЛА НА VISTA В WINDOWS XP
МАРТИН ДИМИТРОВ
Несъмнено Windows Vista е хитът
на сезона не само поради разширената
функционалност и повишена сигурност,
но и поради уникалния си графичен интерфейс. Многоцветната палитра,
преливащите се цветове, вдъхновяващите картини, успокояващият фон и,
разбира се, Aero ефектите са едни от
ключовите елементи за успеха на новата операционна система на Microsoft.
Ако искате и вашето РС да изглежда като Windows Vista, вариантите са
два. Можете да си купите новата версия на операционната система или да
ползвате допълнителни графични програми на трети компании, които разширяват възможностите на графичния
интерфейс на добрия стар Windows
XP с някои от функциите на Windows
Vista. Едно от тези решения е Thoosje
Vista Sidebar (версия 1.7.8) – уникална
странична лента (sidebar) в стил „ала
Windows Vista“, която предлага голяма част от джаджите (gadgets) на
Windows Vista Sidebar. Пакетът се разпространява безплатно и можете да
го свалите от www.thoosje.com/sidebar.
html или да го инсталирате от диска
към списанието.
След инсталирането стартирайте
продукта. В лявата част на екрана на
монитора ви ще се появи полупрозрачна лента, която в началото е празна.
Изберете Gadgets (фиг. 1) и оттам ще
се зареди прозорец с въпросните джаджи (фиг. 2). Отляво са функционалните бутони за настройка, а вдясно –
иконките на тези малки и полезни програмки.
Работата с програмата не е трудна. Избирате определената джаджа и
тя се появява като икона. С Drag&Drop
я премествате и поставяте там, където сметнете за удобно – било на страничната лента, било някъде на десктопа. Когато кликнете с десния бутон
на мишката върху страничната лента
или прозореца с джаджите, се появява
меню, от което можете да скриете
лентата (фиг. 4), да затворите програмата (фиг. 5) или да зададете вашите
предпочитания (Preferences) – фиг. 6.
Там можете да смените външния вид на
страничната лента (фиг. 7), както и да
направите така, че тя да се стартира
със зареждането на Windows (фиг. 8).
Вместо финал ми се иска да подчертая отново, че Thoosje Vista Sidebar е
една компактна и полезна програмка,
която ви позволява да се докоснете
до магията и функционалността на
Windows Vista дори вашият компютър
да не отговаря на системните изисквания на новата операционна система на
Microsoft. При това безплатно!

40

Фиг. 1. Със стрелките се променя външният вид на страничната лента
Фиг. 6. С плъзгача се променя цветовата гама на страничната
лента
а.

Фиг. 2. С натискането на бутон Skins
се сменят прозрачността и външният вид на страничната лента
б.

Фиг. 3. Екстрите за часовника

Фиг. 7. Ако изберете бутона Configure
(а), ще се зареди прозорец
с плъзгачи (б), които определят
под какъв ъгъл, колко наситена и
пр. да бъде сянката, хвърляна от
страничната лента върху останалите обекти на десктопа

Фиг. 4. Страничната лента
се скрива с Hide

Фиг. 5. Програмата се затваря с Close

Фиг. 8. С „Run automatically when
Windows starts“ страничната
лента се стартира със зареждането на Windows
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RSS Gadget – за зареждане на новини от Интернет.
Достатъчно е да въведете
връзката към съответния
уеб сайт и информацията
се появява веднага. Това става, като
изберете триъгълника, намиращ се в горния десен
ъгъл на RSS прозореца, и в отворилото се контекстово меню посочите Custom URL.

Picture Slider – за разглеждане на снимките и/или изображенията в дадена папка от
вашия компютър.

Calendar Gadget – показва кой месец и ден от седмицата е. При това на
български език.

Weather Gadget – прогноза за
времето: показва текущите метеорологични условия, както и прогноза за
следващите 5 дни. Ако искате да промените населеното място, кликнете
върху името на града и в появилия се
прозорец въведете наименованието
му и държавата, в която се намира. Кликнете върху температурата, за да промените измервателната
единица от градуси Фаренхайт в градуси Целзий и
обратно.
System Uptime Gadget – показва преди колко време е бил включен
компютърът ви. Интересното тук е,
че в долната част на прозореца има
бутон, чрез който можете направо да
рестартирате машината, без да се налага да правите това по традиционния начин чрез Start/Turn Off/Restart.
CPU & RAM Display Gadget –
показва ползваните в момента ресурси – процесор и RAM
памет.

Media Player Gadget – този инструмент позволява стартирането и слушането на разнообразни музикални
файлове. Чрез него можете да смесвате разни парчета, да ги повтаряте
до втръсване, да ги спирате и пр.
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Torrent Search Gadget – търсачка в съдържанието на някои
торент сайтове. Чрез нея можете бързо и лесно да преровите
най-известните страници като
The Pirate Bay, Isohunt, Torrent
Spy и др.

Harddisk Gadget – показва каква част от капацитета на твърдия диск е
заета.

Internet Traffic Gadget – показва
вашия IP адрес, както и скоростта
на трансфер по мрежата в Кбайти.

Recycle Bin Gadget – отчита дали
„кошчето за боклук“ е пълно, като позволява да бъде изпразнено.

Search Gadget – позволява с
лекота да търсите в Мрежата. Въвеждате ключовата дума и самият
модул зарежда вашия браузър с
резултатите от проверката. По
подразбиране е настроен да работи с Google, но това не пречи
да ползвате и други търсачки като
Yahoo!, AltaVista, MSN Search и пр.

WiFi Gadget – отчита силата
на сигнала на безжичната мрежа.
Полезно при преносимите компютри.

Clock Gadget – часовникът си е
часовник. От иконката Clocks в прозореца с джаджите можете да избирате разнообразни видове циферблати,
както и различни стрелки (фиг. 3).
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Спайуер
ТАЙНИЯТ ПАКОСТНИК

Шпионският софтуер или по-известен като спайуер (spyware) е компютърно приложение, което събира лични данни относно потребителя на системата
без неговото съгласие или знание. Самата информация се събира тайно по различни начини, включително и чрез записване на всяко натискане на клавиш
от клавиатурата, анализ на съдържанието на документи и архиви на твърдия диск, както и посредством запаметяване на посетените или отворени уеб
страници. Целите на този тип програми варират
от обикновени маркетингови проучвания до чисто
криминални деяния (кражба на пароли и противозаконно финансово облагодетелстване). Информацията, която събират те, варира в зависимост от целта, за която са създадени. Някои проследяват посещаваните от потребителя уеб адреси и ги пращат
на рекламни агенции. Други прихващат пароли или
номера на кредитни карти, които по-късно се ползват от хакери с користни цели.
Естествено, широкото разпространение на този тип зловреден софтуер е довело до създаването
на цяла една индустрия за борба с него. Всеки модерен антивирусен пакет поддържа анти-спайуер функция, чрез която открива, блокира и чисти такъв
тип приложения, като превантивно следи и за други
опити за инфектиране със спайуери.

Заразяване

Основният способ, чрез който шпионският софтуер прониква в системата, е измамата. Дали ще
бъде маскиран като надеждна програма, или ще бъде
част от желано приложение е без значение, защото
веднъж примамен, непредпазливият потребител ще
бъде излъган да инсталира спайуера и в крайна сметка собственоръчно ще зарази системата си. Често
в Интернет сайтове се предлагат „полезни“ програми, които ускоряват Интернет връзката или пък
спомагат за подобряване на това или онова. В повечето случаи зад такива програми се крият именно
спайуери и когато потребителят свали едно такова
приложение и го инсталира, осъзнава, че всъщност е
бил изигран – програмата не само че не работи както е обявено в уеб сайта, но и забавя цялата система и скришом събира данни. Най-често децата стават жертва на този род измами.
Шпионският софтуер може да бъде и част от
безплатна програма (shareware) или друг продукт.
Потребителят сваля програмния пакет и го инсталира, като паралелно, без неговото знание, се инсталира и спайуерът. Въпреки че желаният софтуер
може и да не навреди както на системата, така и на
потребителя, то спайуерът несъмнено може.
Третият начин на заразяване ползва защитните
функции на някои браузъри. Така например старите
версии на Internet Explorer (преди седма серия) в диалогов прозорец изискват разрешението или определено действие от страна на потребителя, за да
допуснат инсталацията или свалянето на данни от
Интернет. Измамата в случая се състои именно в
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това – зарежда се pop-up рекламен прозорец, който
е идентичен със съответния диалогов прозорец на
Windows. Така потребителят е въведен в заблуждение, че този прозорец е реакция на операционната
система. Лошото в случая е, че макар видимо pop-up
рекламният прозорец да дава възможност за избор
между „да“ или „не“, реално каквото и да избере потребителят, в крайна сметка винаги инсталира шпионския софтуер.
Разбира се, казаното до момента не изчерпва
възможните начини на заразяване. Съществуват и
други способи – като възползване от пропуски при
уеб браузърите, използване на вируси или червеи като носители на спайуера и други подобни. В крайна
сметка човек е изключително изобретателен и е
възможно в бъдеще да станем свидетели и на нови
методи на заразяване.

Последици

Последствията от заразяване с шпионски софтуер са доста сериозни. От една страна, те засягат цялостното функциониране на системата, а
от друга – личните данни на потребителя. Видимите резултати от „труда“ на шпионския софтуер се
изразяват в необяснима активност на процесора
или протичащи процеси (фиг. 1), бързо запълване на
твърдия диск, странен или нежелан мрежови трафик, проблеми със стабилността, често „забиване“
и дори деградация в работния процес на системата.
Освен това, когато сърфирате в Интернет, друга
видима проява на спайуера е отварянето на pop-up
рекламни прозорци.
Невидимите последици от заразяване с шпионски
софтуер са изключително опасни. Можете да пострадате финансово (източване на кредитна карта

Фиг. 1. В Task Manager се забелязва необяснима активност
на Internet Explorer. Той използва 97% от ресурсите на машината, при това без изобщо да е включен. Това е сигурен
знак за заразяване със спайуер
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Фиг. 2. Анти-спайуер продуктът Ad-Aware SE е открил 28
шпионски сигнатури и след малко ще ги унищожи

или сметки чрез ползване на откраднати номера), да
ви се потърси наказателна отговорност (при кражба на самоличността), да загубите правата за ползване на продукт (при кражба на пароли или активиращи кодове) или да не можете да работите пълноценно с електронната си поща (когато се използва
от хакери за изпращане на SPAM съобщения).

Защита

Съществуват няколко техники за защита от
шпионски софтуер. На първо място са специалните
програми, които са създадени за откриване и премахване или блокиране на спайуери (фиг. 2). В Интернет се предлагат няколко сериозни продукта с такава насоченост. Освен това всеки модерен антивирусен пакет предлага и анти-спайуер модул.

На второ място, защитата може да бъде постигната и чрез разнообразни потребителски практики. Тяхното приложение се явява като допълнение
към анти-спайуер програмите.
 Една от основните е инсталацията на уеб браузър, различен от Internet Explorer. Това може да
бъде Opera или Mozilla Firefox. Макар тези алтернативни програми също да имат пропуски в защитата, те не са атакувани толкова често както
Internet Explorer. Това се дължи на факта, че повечето шпионски софтуери са създадени за атака
на масовия браузър Internet Explorer, а не на другите не толкова известни или толкова използвани
продукти.
 Друг подход към защитата от шпионски софтуер е ползването на мрежовата защитна стена
за блокиране достъпа до сайтове, които инсталират шпионски софтуер. Минус на този метод
е, че не можете да знаете всички страници, съдържащи заплахи.
 И на последно място, но не по значимост, е свалянето на програми да се извършва от легитимни сайтове или източници, които могат да гарантират, че предлаганият софтуер не съдържа
шпионски софтуер.
Когато нищо не помага, като крайна мярка се извършва цялостна преинсталация на операционната
система. Това гарантира 100% унищожаване на шпионския софтуер, а наред с тях и други кибер заплахи.
Единственият недостатък е, че е необходимо много
време, защото се преинсталира не само операционната система, но и всички онези полезни програми,
които сте ползвали преди това.

PRESTIGIO P7220W
ШИРОКОЕКРАНEН LCD МОНИТОР
Само за няколко години Prestigio International Inc. се
утвърди като един от най-динамично развиващите се в
света доставчици на техника за цифровия дом и офис:
LCD монитори и телевизори, преносими компютри,
устройства за съхраняване на данни и различни аксесоари.
Главната квартира на фирмата се намира в Швейцария, а конструкторските и производствени звена са в
Тайван, Южна Корея и Русия. Вниманието на фирмата
е насочено специално към пазарите в Централна и Източна Европа, които са с най-голям потенциал за развитие към момента. По продажби на преносими компютри на българския пазар за малко повече от две години
фирмата се изкачи на седма позиция с дял 4,6% и което
е по-важно, през 2006 г. постигна ръст от 82,6% спрямо
предходната година. В общата класацията по продажби
на настолни и преносими компютри тя заема девето
място с ръст 242,8% за същия период1.
Една от последните новости на компанията е широкоекранният LCD монитор Prestigio P7220W. С впечатляващия си дизайн, големия си 22-инчов екран (56 cm),
малкото време за реакция (5 ms) и широкия ъгъл на видимост (160о) в хоризонтална и вертикална посока той
се очертава като предпочитан монитор за игри, видеофилми и мултимедийни приложения. За това безспорно
ще спомогне и много доброто качество на изображението, което е резултат от високата разделителна способност WSXGA+ (1680х1050 пиксела) и високия контраст

(1000:1). Мониторът има аналогов и цифров (DVI) вход,
а за да бъдат пълни мултимедийните му възможности, в
него са вградени два високоговорителя с мощност 3W.
Освен за дома качествата новият Prestigio P7220W е
не по-малко подходящ и за офис приложения. Широкият му екран улеснява работата с електронни таблици и
различни CAD/CAM приложения.
В България Prestigio P7220W ще се продава от април
т.г. с тригодишна гаранция.
За повече информация: www.prestigio.bg и www.asbis.bg

По данни на IDC

1
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WinASO RegDefrag
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ
Инсталирането на нови програми променя съдържанието на
регистрите, като трупа информация в тях и увеличава обема
им. Когато ненужните софтуерни приложения бъдат изтрити, обемът на регистрите не
намалява, а се запазва, макар в
него да остават както безполезна информация, така и незаети с данни места. Това води до
забавяне при стартирането на
операционната система. Видимо
тя работи без забележки, но реално всички процеси протичат
по-бавно от обикновено. Зареждането на програми или отварянето на файлове се нуждае
от повече време. Все по-често
се наблюдава и „нацепване“ при
компютърните игри.
Едно от решенията на този
проблем е периодичното преинсталиране на операционната система. Процесът обаче отнема
много време, а и невинаги повторното Ӝ активиране преминава гладко. Другият вариант е да
се ползва специализиран софтуер,
който чисти и подрежда регистрите. Такава програма е WinASO
RegDefrag на компанията X.M.Y.
International LLC. Продуктът извършва физическа дефрагментация на регистрите на Windows,
като изгражда наново структурата им и ги реиндексира, за да
се елиминират грешките в тях. В
резултат регистрите са с изчистена и правилна структура, която реално намалява времето за
достъп до тях, а оттам и това
за зареждане на приложенията и
операционната система.
Работата с WinASO RegDefrag
е изключително лесна. Тя протича в няколко стъпки в зависимост от версията на Windows,
която сте инсталирали на компютъра си (поддържат се както
Windows 2000 / XP / 2003, така и
Windows 98 / ME). При модерните
версии (Windows 2000 / XP / 2003)
стъпките са три:
 Зареждате софтуера и продуктът автоматично стартира работния прозорец, в
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МАРТИН ДИМИТРОВ
който са описани накратко
действията, които ще предприеме WinASO RegDefrag, за
да обработи системата ви –
анализиране на регистрите,
бекъп на документи, дефрагментация, подреждане и оптимизация (фиг. 1).
 Натискате Next и програмата анализира целостта на регистрите (фиг. 2) и съобразно
резултата предлага съвет за
всеки конкретен случай (фиг.
3). Можете да дефрагментирате регистрите или просто
да изберете Cancel и да прекратите процеса.
 Дефрагментация. Когато тя
завърши успешно, програмата ще съобщи това (фиг. 4).
Натискате Finish и системата се рестартира.
При
по-старите
версии
(Windows 98 / ME) процесът е пократък. Състои се само от две
стъпки. Първата е идентична
със същата при модерните версии (фиг. 5). След като изберете

Фиг. 1. Ако имате въпроси, свързани с
работата на софтуера или относно
нуждата от дефрагментация, винаги
можете да прочетете помощния файл
на WinASO RegDefrag

Фиг. 2. В процес на анализиране
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Next, програмата извършва анализ на системата и регистрите
и ви информира, че за да приключи дефрагментацията, ще
трябва да рестартирате машината си (фиг. 6). Единственото,

а.

което ви остава да направите, е
да изберете Reboot.
След това стартирането на
Windows ще стане по-бързо, а зареждането на отделни програми
или файлове ще отнема сравни-

б.

телно по-малко време.
И като за финал, не забравяйте, че WinASO RegDefrag е абсолютно безплатна и можете да
си я свалите от официалния уеб
сайт www.winaso.com. Успех!

в.

Фиг. 3. а) Прекалено много фрагменти! Програмата предлага да се извърши дефрагментация. б) Малко фрагменти. Не е
нужна дефрагментация. в) Няма проблеми, следователно няма и нужда от излишна работа

Фиг. 4. Дефрагментацията на регистрите е успешна

Фиг. 5. Първа стъпка за версии
Windows 98 / ME

Фиг. 6. Ако изберете Cancel, процесът
на дефрагментация ще бъде прекратен

Cisco

ОБРАЗОВАТЕЛНА МРЕЖОВА ИГРА
Cisco представи нова образователна игра, наречена „Създаване на подмрежа“ (The Subnetting Game),
целяща да помогне хората, които се обучават за
работа в мрежа, да усвоят трудната и специализирана материя. Играта е създадена, тъй като проучване, проведено по поръчка на Cisco, показало, че
огромната част от студентите изпитват сериозни затруднения при изучаването на мрежовите
адреси и подмрежите. Новата игра е достъпна за
всеки, който се регистрира в CCNA Prep Center –
сайт за сертифицирани мрежови специалисти на
адрес: http://www.cisco.com/go/prepcenter.
Основен инструмент на мрежовите архитекти
е разделянето на една бързо развиваща се мрежа
на дадена организация на подмрежи с цел по-добро
управление и по-висока ефективност и сигурност.
Подмрежите достигат до различните звена на организацията през отделни точки за достъп, като
предоставят различни ресурси при различни нива
на сигурност.
Виртуалната игра за създаване на подмрежи
позволява на студентите да тестват своите
умения и да трупат нови знания по един забавен и
увлекателен начин. Стартовото ниво на играта
представлява виртуална симулация на малка мрежа, в която се появява проблем, който играещи-
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ят трябва да разреши. Във всяко следващо ниво
играта става все по-трудна. По този начин тя е
подходяща както за начинаещи, така и за професионалисти с повече опит.
„Разделянето на мрежата на подмрежи е много
важна част от обучението на специалистите, коментира Джери Буш, програмен мениджър в Cisco. –
С новата игра студентите бързо придобиват нови умения и опит, докато се забавляват. Повечето студенти учат, без дори да осъзнават това.“
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Открийте желания от вас адрес
чрез мобилния си телефон
ДИМИТЪР ТРИФОНОВ, dimitar_mbox@abv.bg
BGMaps.com е сайт, разработен и поддържан
от Датекс ГИС Център. Сайтът съдържа интерактивни карти на България, София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Плевен и на още 15 от големите
градове в страната, както и на по-големите курорти. Картите на България са в три мащаба –
1:1 000 000, 1:600 000 и 1:250 000, а на градовете
са в два мащаба.
В www.bgmaps.com има разработена маршрутизация – при зададени две точки в страната програма изчислява най-бързия или най-краткия маршрут между тях. Разработва се и маршрутизация
в градовете София, Пловдив и Варна.
Още с дебюта си през 2003 година BGMaps.
com печели наградата на журито и на публиката
за най-добър сайт за онлайн услуги на конкурса
„БГ Сайт 2003“. Дневно посещенията на сайта са
повече от 150 000, от които над 20 000 са уникални.
Сайтът е разработен на латиница и на кирилица, за да е удобен за посетители от България и
от чужбина – около една десета от посещенията
са от чужденци.
Новата услуга go.bgmaps.com е разработена с
цел да се даде възможност за достъп до картите на BGMaps.com и на хората, които не са пред
компютъра си и искат, докато са в движение, да
търсят адреси и карти на населени места през
мобилния си телефон. Картите са оптимизирани
така, че един екран да не надвишава 10 Кбайта, а
сайтът е достъпен за всички мобилни телефони,
които имат браузър и поддържат gif формат. Можете да проверите дали вашият телефон поддържа този формат на адрес: go.bgmaps.com/demo.
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Засега Go.bgmaps.com предлага интерактивни
карти на България и на големите български градове. Услугата работи на български и английски език.
Всяко селище в България може да бъде намерено
по име или пощенски код. Може да се търси местоположението на улици и точни адреси в София,
Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
Услугата е достъпна за абонатите на трите
оператора у нас – Mtel, Globul и vivatel. Тя е платена
чрез абонамент:
 Седмичен, с цена 1 лв. (без ДДС). Заплаща се
чрез изпращане на SMS съобщение с текст
MAP на номер 1925.
 Месечен, с цена 2 лв. (без ДДС). Заплаща се чрез
изпращане на SMS съобщение с текст MAP на
номер 1928.
След изпращане на съобщението се получава
SMS с ключ за достъп.
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OFFRoadMap
ПЪТНА И ОФРОУД КАРТА НА БЪЛГАРИЯ
Доскоро основната непреодолима пречка за
масовото навлизане в ежедневието ни на GPS
устройствата за навигация бе липсата на качествени електронни карти за България – релеф
на местността извън населените места, пътна
мрежа, селища с уличната им мрежа, обекти от
обществен интерес и т.н. Нещата допълнително се усложняват от изискването картите да
бъдат навигационни, т.е. човек да може да търси
и да бъде воден до точно определен адрес по зададени улица и номер, до кръстовищe между две
улици и т.н.
Отделни частично успешни решения от български автори има няколко и на всички тях сме
отделяли полагащото им се внимание на страниците на нашето списание. Първото професионално решение се появи в началото на ноември м.г.,
когато Garmin пусна деветата версия на своя City
Navigator Europe NT. Новото в нея бе частичното
включване на държави от Източна Европа. Казваме частично, защото за България има карта само
на София, при това с доста ограничено количест
во обекти (едва около 650, и то предимно бензиностанции). Освен това е въведена първокласната пътна мрежа, водеща до граничните пунктове
на страната. Друга новост от началото на годината е, че GPS навигаторите от серията nuvi на
Garmin вече проговориха и на български.
Добрата новина за всички притежатели на
GPS Garmin, която със сигурност ще подтикне
тези, които досега се колебаят да се сдобият с
този толкова полезен и необходим уред, и то поради липсата на добра карта, е, че такава карта вече има. Става дума не само за най-добрата
създавана досега карта на България, но за действително качествена и напълно работоспособна
карта, еднакво ефективна за движение сред природата, по шосейната пътна мрежа или из улична-

та плетеница на по-големите градове. Картата
се нарича OFFRoadMap (OFFR) и е дело на Събин
Коларов. Тя е търговски продукт, струва 130 лв.
с ДДС и според нас тази цена е нищожно ниска за
нейните възможности и качество. За сравнение
ще посочим само, че обновяването на City Navigator
до последната версия струва 70 USD, като срещу
тези пари за територията на България се получава само карта на София.
Изборът на OFFRoadMap има три много съществени предимства. Първо, тя се развива,
допълва се с обекти и където е необходимо, се
коригира непрестанно, като през няколко месеца се пуска нова версия. Сегашната е v.4.0, като
обновяването в рамките на една година е напълно безплатно. Второ, има създадена система за
ефективна обратна връзка чрез множество ентусиасти на GPS навигацията, които предават
информация за всички открити от тях грешки
или промени в уличната мрежа, които у нас са
ежедневие. Трето, картата съдържа и специализирана информация за движение извън пътната

Картата OFFRoadMap се зарежда в паметта на GPS апарата с помощта на MapSource на Garmin. Това позволява набелязване на съществуващи и въвеждане нови точки, планиране на маршрут, проследяване на преминати маршрути. Картата е еднакво добра за навигация в София и по-големите градове на страната или за движение извън пътната мрежа
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Garmin GPS 60 CSx – предпочитаният от планинарите GPS, работи с картата OFFRoadMap еднакво добре при движение
сред природата (пеша и със специализирано моторно превозно средство) и при навигация по адреси в София, както и по
улици и кръстовища в по-големите градове на страната

мрежа, каквато Garmin или друг голям световен
производител едва ли някога ще включи за малка
държава като нашата.
Картата OFFRoadMap на Събин Коларов има
своята няколкогодишна история. Създаването Ӝ е
започнало преди няколко години с цел да служи на
луди млади и недотам млади глави, любители на
екстремните моторни спортове, за кросова езда
с мотоциклет, препускане по тесни пътечки с четириколки (AVT) или с джипове с висока проходимост, чиито ламарини собственикът им очевидно

е прежалил. За тях картата съдържа над 14 000 km
пътечки и черни пътища, непроходими за други
превозни средства. Всяка от тях е обозначена по
различен начин в зависимост от това за кой вид
от изброените превозни средства е проходима,
посочена е и степента на трудност, което е доста здравословно. На картата са обозначени 488
планински върхове, всички водни площи, включително малки рекички, мостове, чешми и др., които
са важна информация за всеки, тръгнал на пътешествие сред природата.

Навигацията с Garmin nuvi 660 и OFFRoadMap е отлично решение при движение с автомобил в градска среда или по пътната мрежа
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Извън това начално ядро обаче картата
OFFRoadMap е силно развита до забележителни
подробности. Тя съдържа цялата пътна мрежа на
страната с нанесени 5021 населени места, от които 65 са с уличната мрежа и наименования на булевардите и улиците. Наистина засега единствено в София търсенето и навигацията са възможни по зададен адрес, докато в останалите градове това се прави само до началото на търсената
улица или на кръстовищата между две пресичащи
се улици. Следващата версия, която ще излезе
около средата на април, ще позволява търсене по
улица и номер в Пловдив и Бургас, а за София ще
бъде добавена и номерацията на блоковете, което
е огромно удобство за големите жилищни комплекси. В скоро време картата ще бъде обогатена
с информация за хотелите и ресторантите в поизвестните курорти.
Актуалната за момента версия на картата
съдържа 8051 обекта от обществено значение,
докато за сравнение картата на Garmin съдържа
само 640. Включени са 913 бензиностанции, 306
болници, 366 аптеки, 516 ресторанта, 602 училища, много музеи, църкви и манастири и много други обществени сгради.
Към достойнствата на OFFRoadMap ще добавим и правилната транслитерация между кирилицата и латиницата, което силно улеснява търсенето на улици и обекти, съдържащи липсващите в
латиницата букви „ч, ш, щ, ю, я, ц, ж, ъ“. Това ще
оцени всеки, който си е късал нервите с карти,
ползващи произволна транслитерация, поради ко-
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ето намирането на улици като „Мюнхен“ или даже
„Сахаров“ е същинска мъка.
OFFRoadMap е пригодена за работа с различни модели GPS апарати на Garmin: nuvi, StreetPilot,
Zumo, iQue, сериите GPSMap 60 и 76, Etrex и др. Тя
се доставя записана на компактдиск и се инсталира от него, като се отключва с ключ, генериран
въз основа на идентификационния номер (ID) на
устройството. Това позволява всеки регистриран
потребител да получава по пощата всяка поредна
актуализация и нова версия на продукта. Съществено предимство е, че картата се инсталира и
съответно зарежда с MapSource на Garmin. Това
позволява не само тя да се ползва на екрана на монитора, но дава възможност и за предварително
планиране на маршрута, набелязване на контролни точки по него и зареждането им в паметта на
GPS устройството. Обратно, всички записани от
потребителя точки и следите от пропътуваните
маршрути се прехвърлят в компютъра, визуализират се върху картата с помощта на MapSource и
могат да бъдат съхранени за по-късно използване
или да се изпратят по електронната поща, така
че да бъдат използвани от друг човек. Картата
е разделена на пет части, така че при недостатъчно свободна памет в GPS апарата може да се
зареди само тази част, която ще се използва в
конкретния случай.
OFFRoadMap може да се закупи директно от
магазина за компютърна техника „Лидер технолоджи“, ул. Гурко №45, тел. 0888 611838, karta@offroadbulgaria.com.
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Значими библиографски информационни системи
- ПРОДЪЛЖЕНИЕ н. с. I ст. дипл. инж. ЕЛЕНА КОЙЧЕВА
СУ „Св. Кл. Охридски“
В първата част на тази статия бяха представени две значими библиографски информационни
системи от глобалното Интернет пространство:
The British Library (Британската библиотека) и Die
Deutsche Nationalbibliothek (Германската национална библиотека). Сега ще разгледаме още три не
по-малко значими системи и предлаганите от тях
възможности за реализиране на процеса на информационно търсене на библиографски данни:

The Library of Congress

Неофициално Библиотеката на Американския
конгрес (http://www.loc.gov) играе роля на Национална библиотека на САЩ. Тя е основана през 1800 г.
като научно-изследователска библиотека към Американския конгрес и е най-старата федерална културна институция, която обслужва научната общност. Тя е и най-голямата библиотека в света с
повече от 130 млн. обекта. Нейните колекции съдържат 29 млн. книги и други печатни материали,
2,7 млн. звукозаписа, 12 млн. фотографии, 4,8 млн.
карти и 58 млн. ръкописи. Мисията на библиотеката е да направи достъпни и ползваеми ресурсите
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за Конгреса и за американския народ, както и да
поддържа и запазва универсалната колекция на
знанието и творчеството за бъдните поколения.
Третият президент на САЩ и автор на „Декларацията на независимостта“ Томас Джеферсън предоставя личната си библиотека от 6500 книги по
философия, литература и наука на различни езици
на библиотеката, като е убеден, че за американското законодателство са от значение всички области на знанието, и това днес е действащият
принцип за начина, по който се попълват нейните
фондове.
Обогатяването на библиотечните фондове и
регистрирането на произведенията в националната библиография се осъществява по Закона за авторско право, по силата на който всеки автор, за
да опази авторските си права, депозира 2 безплатни екземпляра в библиотеката. Офисът за авторско право (http://www.copyright.gov), който е в структурата на Библиотеката на Конгреса поддържа
т. нар. The Copyright Card Catalog (традиционен фишов каталог с хронологичен обхват 1870–1977 г.,
който е с големина от 45 млн. записа) и три онлайн бази от данни (Copyright Monographs Database;
Copyright Serials Database; Copyright Documents
Database с хронология от 1 януари 1978 година насам за регистриране на монографии, периодика,
официални документи). Огромна част от литературната, музикалната, художествената и научната продукция на САЩ и на чужди страни се документира в тези онлайн масиви. Те са важен библиографски инструмент и служат като добавка на
основния каталог на библиотеката.
Една от основните стратегически цели на библиотеката е да създава максимален достъп, като
улеснява ефективното ползване на колекциите
както от Конгреса, така и от останалите клиенти. Главното средство за реализиране на тази
цел е The Library of Congress Online Catalog (http://
catalog.loc.gov), съдържащ около 14 млн. документални записа, които описват книги, периодика,
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компютърни файлове, картографски материали,
музика, звукозаписи и визуални материали. Освен това той показва пред ползвателите си методите за информационно търсене, а така също
и кръстосани препратки и обяснителни бележки.
Каталожните записи са вписани в единична интегрирана база от данни, без да са отделени по
типа на материала, езика на документа, дата на
каталогизиране или статуса на обработка/заемане. Като интегрирана база от данни, онлайн каталогът включва и 3,2 млн. каталожни записи от
по-предишна база от данни, документирала първоначално книги и периодика между 1898 и 1980 г.,
които са редактирани при спазване на текущите
стандарти за каталогизация и отразяват съвременния език на употреба. Много библиотечни
единици от специалните колекции са налични за
ползвателите, но не са представени в този каталог. Някои индивидуални обекти в състава на
колекциите (микроформи, ръкописи, фотографии и
т. н.) не са регистрирани отделно в каталога, но
са представени на ниво каталожен запис от колекция като допълнение. За улесняване на информационното търсене в The Library of Congress Online
Catalog за потребителите са създадени следните
по-важни инструменти: нормативен файл, който
съдържа имена и предметни рубрики, известен
под названието Library of Congress Authorities (http://
authorities.loc.gov/), както и класификационната
схема на библиотеката под названието Library of
Congress Classification Outline.
С богатите си колекции и предлаганите многобройни информационни масиви и услуги Библиотеката на Конгреса играе ролята на най-влиятелния лидер сред националните и международните
значими информационни системи в света.

Bibliotheque Nationale de France (BnF)

Историческият произход на Bibliotheque Nationale
De France (http://www.bnf.fr) определя нейното особено място сред френските библиотеки в съвременната епоха. Нейната функция на пазител на националното културно наследство, както и на държавен архив на всички френски публикации, записани
върху различни медии, насочват основните Ӝ задачи в четири направления:
 Набавяне на нови постъпления – организиране и
допълване на сбирките Ӝ от всички области на
знанието.
 Kаталогизация – описание на документите относно форма и съдържание.
 Kонсервация – реставрация, репродукция и
опазване на фондовете.
 Kомуникация и представяне – подготовка на
колекциите и осигуряване на достъп до тях на
обществеността както на място, така и отдалечено (онлайн), а също и организиране на културни изяви за представянето им.
Новата сграда на библиотеката BnF – Site
François-Mitterrand, налага всеобхватна промяна
през последните 15 години както по отношение
на организационната структура, така и по разширяване на задачите Ӝ, особено на тези свързани
със задължителния екземпляр и създаване на архиви за всички нови медии и Интернет съдържания.
Иновативните технологии спомагат за интензифициране на кооперирането между библиотеката
и работата в мрежа както в национален, така и
в международен план. Модерната комуникационна
технология направи френските колекции достъпни за по-широка публика, особено с внедряването в
експлоатация на непрекъснато нарастващата дигитална библиотека Gallica (виж карето).

Gallica
е един от първите и най-големи проекти за дигитализация в света, разработен от Френската национална библиотека през 1997 година. Понастоящем в
него са дигитализирани по метода на изображението над 75 000 заглавия от печатни томове (монографии и периодика) или общо 15 млн. страници, както
и 1250 печатни документа, дигитализирани по текстовия метод, а също и няколко десетки часове звукозаписи, които са свободно достъпни на уеб сайта
http://gallica.bnf.fr. Характерното за Gallica е, че тя
може да се причисли към най-значимите дигитални библиотеки от енциклопедичен тип с голям брой
мултимедийни ресурси и с хронологичен обхват от
средновековието до началото на XX век. Дигиталните ù колекции съдържат справочен материал, редки издания, речници, списания, както и бележити
изображения, притежание на Френската национална
библиотека и на нейни партньорски библиотеки. Тематичните масиви в Gallica носят названията:
 Utopia – специално произведен масив за изложбата през 2000 година на тема „Утопия – въпросът
за идеалното общество в западния свят“.
 Gallica Classique – сбирка от добре познати класически автори.
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Proust – представя ръкописа на последния том на
произведението на Марсел Пруст „По следите на
изгубеното време: Намереното време“ заедно с
оригинала от 1927 г.
La voix sur Gallica – представя ранни акустични
записи на говоримата реч.
Voyages en France – картографски пътешествия
през Франция от XVI век до наши дни.
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Френската национална библиотека предлага
днес официално съвременна версия на текущата
си национална билиография – т.нар. La Bibliographie
nationale francaise Online:
 Livres – книги.
 Publications en serie – периодика.
 Musique – нотни издания.
 Audiovisuel – аудиовизуални материали.
 Cartographie – картографски издания.
Библиографияна е генерирана въз основа на
материали, които юридически са уредени чрез
Закона за депозита. Онлайн достъпът (http://
bibliographienationale.bnf.fr) позволява да се прелиства електронно и безплатно по класификационна
схема, да се прелиства в индекси по автор, заглавие, предмет / тема и т.н., както и да се реализира търсене в Google, като се използва командата
Search. Друга възможност за потенциалния потребител на библиографията е да разтоварва записи
индивидуално в UNIMARC формат въз основа на
международния стандарт ISO 2709.
За издирването на библиографска информация
за различните категории документи или информационни обекти Френската национална библиотека
предлага няколко онлайн каталога:
 Bn-Opale Plus (http://catalogue.bnf.fr) – съдържа информация за книги, списания, вестници, аудио,
микроформи – общо над 9 млн. каталожни записа. Като допълнение към него има и повече от
850 000 нормативни записа с обширна информация относно правата за интелектуална собственост и авторски права, предметни рубрики
и класификационни схеми (RAMEAU – Repertoire
d’autorite matiӛre encyclopedique et alphabetique
unifie), удостоверения, търговски имена и др.
 Bn-Opaline
(http://www.bnf.fr/web-bnf/catalog/
opaline.htm) – съдържа информация за карти, неподвързани ноти, изображения, гравюри, ръкописи и рисунки, т.е. над 900 хил. каталожни записа. Базата от данни регистрира специалните
видове издания на всички отдели на библиотеката.
 Mandragore (http://mandragore.bnf.fr) е база от
данни за колекциите на изобразителното изкуство, които се съхраняват в отдела за ръкописи
на ФНБ. Създадена е през 1989 година с цел да
се направи изчерпателен опис на материали,
украсени с митологични/символични фигури или
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снабдените с исторически илюстрации, както и
на орнаменталното и декоративното изкуство.
Базата от данни генерира пълна информация за
изображенията, като включва заглавията или
надписите за тях; индекси с реферати, на предметни рубрики и за кратките посвещения. Тя
включва също и сродни данни, текстово съдържание, дата и място на създаване на творбата,
а при необходимост и имената на художника.
Въпреки че нейният главен фокус е насочен към
графичната информация, Mandragore позволява
да се търси и по други критерии като текст,
автор, исторически период, географска област
и художник.
 Catalogue collectif de France (CCFr) – Френският
своден каталог (http://www.ccfr.bnf.fr) е съвместен проект, възложен от министерствата на
културата и образованието на Франция и реализиран от ФНБ. Състои се от следните информационни масиви:
 Указател на френските документални ресурси (позволява на потребителите да търсят
в националния справочник на библиотеките
и на центровете за информация и документация и съдържа детайлно описание на повече от 3900 френски библиотечни институции и на техните специфични фондове.
 Инструментариум за локализиране на документите (достъп до повече от 15 млн.
каталожни записа на книги и периодични издания, съхранявани в големите библиотеки
на Франция, като позволява едновременно
информационно търсене и откриване на местоположението на издирвания документ в
съответната библиотека). Съдържа каталога Bn-Opale Plus, каталога на университетската система за документация и информация на Франция (Systeme universitaire de
documentation) и каталога на стари колекции
(печатни книги, издадени преди 1811 г.) на
повече от 55 библиотеки.
 Сервиз за доставка на документите по Интернет (услугата позволява на потребителите да установят онлайн местонахождението на документа, да направят заявка за
заемане, или заявка за дигитално копиране
или резервиране/ангажиране съобразно инструкциите на сайта.
Колекциите на Френската национална библиотека се подразделят на две категории: архивен
фонд на културното наследство и този на свободен достъп. Архивният фонд образува базата на
изследователската библиотека и се състои от
библиотечни единици, постъпили по закона за задължителния екземпляр, както и от покупки, дарения, пренесени сбирки и др. Тази категория обхваща
всичко, което е отпечатано или публикувано във
Франция от XVI век насам. Едва ли друга библиотека в света разполага с толкова голямо разнообразие от документи: 13 млн. отпечатани материала;
250 000 ръкописа; 12 млн. художествени издания и
фотографии; 890 000 картографски произведения;
повече от 1 млн. звуко-, видео- или мултимедийни
записа, ноти (музикални произведения) и т.н. Тъй
като библиотеката е задължена да опазва тези
стойностни обекти, то достъпът до тях за читателите е строго регламентиран, но те могат
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да ползват дистанционно новите медии на представените колекции. Фондът на свободен достъп
на изследователската библиотека (Haut-de-jardin)
притежава всички стандартни заглавия, както и
основни справочници от всички научни области за
всички исторически епохи на традиционни медии.
Освен това в него се съдържат и информационни
масиви, записани на модерни медии (3000 филма;
10 000 музикални CD-та; 600 часа документи за
слушане; над 10 000 цифрови фотографии; електронни списания и множество бази от данни).

Российское библиографическое
агентство KNIGAINFO

Руската книжна палата (РКП) е основана през
1917 г. и в днешно време е един от водещите научни и културни центрове на Русия, чиято основна
функция е да осъществява библиографски и статистически контрол върху издаваната на територията на Руската федерация печатна продукция
въз основа на федералния закон „За задължителния екземпляр на документите“. Достъпът до РКП
в Интернет се осъществява на адрес http://www.
bookchamber.ru. В зависимост от обема на издателската продукция в РКП постъпват ежегодно
от 0,7 до 1,2 млн. издания, библиографската информация за които се създава при използване на
съвременните средства на компютърната техника и се разпространява сред потенциалните потребители (библиотеки, информационни центрове,
научно-изследователски институти, редакции на
вестници и списания, издателства и др.) на различни информационни носители: печатни държавни
библиографски указатели; фишове за централизираната каталогизация; организиране на автоматизирано справочно-информационно обслужване,
както и използване възможностите на Интернет.
В рамките на разработен проект Государственная библиографическая информация в Интернете,
реализацията на който стартира в началото на
2007 г., е създадена Руската библиографска агенция към РКП KNIGAINFO (http://knigainfo.ru). Проектът е естествено продължение на дейността
на РКП за внедряване на съвременни Интернет
технологии в системата на националната библиография. Основната задача на агенцията е да
предостави отдалечен достъп до библиографска
информация, генерирана от РКП, за книги и брошури, автореферати на дисертации, нетекстови издания, статии от списания и вестници в различни
режими на обслужване. На сайта на KNIGAINFO са
представени следните информационни ресурси:
 Библиографска информация за книги и брошури –
текуща (2007 г.) и ретроспективна (1917–1930;
1939–1945; 1980–2006 г.).
 Библиографска информация за статии от списания и вестници, автореферати на дисертации, нетекстови издания за 2005–2007 г.
 Бази от данни за издателствата на Руската
федерация.
Режимите на информационно обслужване с изброените информационни ресурси са:
 Режим на достъп по протокола Z39.50 до базите от данни на националната библиография.
 Режим на отдалечен достъп до базите от данни на ретроспективната и текущата библиография за отделни хронологични периоди.
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 Режим „Электронная летопись“, чрез който на

екрана се моделира „страница“ от текста на
националните библиографски указатели (летописи) и традиционните „каталожни фишове“ и
се дава възможност за “прелистване“ на страници, както и търсене по раздели от съдържанието на летописите и по тематичните серийни
комплекти на каталожните фишове. Разделите
от съдържанието на библиографския указател
са представени паралелно със страницата от
текста на съответния летопис. В този режим
са включени следните видове издания от националната библиография на Русия: Книжная летопись; Летопись авторефератов диссертаций;
Летопись журналных статей;
Летопись газетных статей; Летопись рецензий; Летопись
изданий изобразительного искусства; Нотная
летопись; Картографическая летопись и Каталожные карточки на книги.
Централизираното разпространение на пълна
и оперативна електронна библиографска информация в Интернет е съсредоточено в системата
„Электронный Банк Данных Государственной Библиографии“.
Информационното търсене в електронната библиография на РКП на агенцията knigainfo.ru се осъществява чрез формуляр, който съдържа подбрано
множество от критерии с цел издирване на даден
библиографски запис, т. е. издирва се по: информационен масив (националната библиография за следните периоди: 80–90; 1917–1930; 39–45; 92–04; 2005),
автор, заглавие, издателство, местоиздаване, година на издаване, серия, предметна рубрика, тираж,
класификационен код по УДК (Универсална десетична класификация), ББК (Библиотечно-библиографическая классификация), ISBN (International Standard
Book Number) и регистрационен номер в РКП.
Всички сфери на дейност на РКП – държавен архив на печатната продукция на Русия; създаване
на държавни библиографски указатели; генериране
и поддържане на системата на държавната библиография; разработка и експлоатация на бази от
данни и др. и в частност на Руската библиографска агенция knigainfo – очертават мисията Ӝ на една
значима и модерна библиографска информационна
система в света.
Познаването и ползването на презентираните
в тази статия значими библиографски системи би
обогатило информационната грамотност на всеки човек.
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HYDRA и CANALIS
ПРОЕКТИРАНЕ И КАДАСТЪР НА ВИК СИСТЕМИ
ТАНЯ АВРАМОВА, Каниско

HYDRA
е софтуерен пакет за проектиране и поддържане на кадастъра на водопроводни системи.
Софтуерът е напълно интегриран в AutoCAD
или друг Autodesk продукт (например Autodesk
MAP, Civil 3D). Програмата е гъвкава, бърза и с
удобен потребителски интерфейс. Състои се
от няколко програмни модула – базови и специализирани.
Модулите Layout (Общ план) и Longitudinal
sections (Надлъжно сечение) са базови. Layout се
използва за дефиниране на водопроводната мрежа, изграждане на системата, разклоненията,
секциите и възловите точки. Всички тези елементи изграждат топологията на HYDRA, която
е специално проектирана да дава възможност за
интуитивна работа с програмата. В Layout могат да бъдат дефинирани котите на терена, диаметрите на тръбите и всички данни, необходими
за хидравлични изчисления. В Longitudinal sections
профилът на терена се изчертава в зависимост
от дефиницията на разклоненията или групите
елементи на водопроводната система. Възможно
е дефинирането на нивелетата и съответното
оборудване (изпускатели на въздух и утайки). Също така е възможно да се дефинира и изчертава
напречното сечение, както и да се изчислят изкопните работи.
Модул Layout
Проектирането на водопроводни мрежи е сложен процес. Ето някои от функционалите въз-

Всеки топологичен елемент може да се редактира самостоятелно, като програмата автоматично преизчислява
нужните параметри на свързаните с него елементи
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можности на модула Layout, които са в помощ на
проектантите:
 Дефиниране на системата. В програмата е
възможно да се дефинират различни системи,
които могат да бъдат анализирани самостоятелно или всички заедно. Състемите могат да
се дефинират интерактивно, чрез конвертиране на AutoCAD обекти, чрез външни бази от
данни или различни ASCII файлове.
 Редактиране елементите на системата. Топологията на HYDRA е йерархична, съставена
от системи, групи, разклонения, секции и възли.
Тя е специално адаптирана за по-добро решаване на задачите, които са обичайни за водните
разпределителни системи, и предлага логичен
и интуитивен път за работа при проектиране.
Всеки топологичен елемент може да бъде модифициран самостоятелно, с автоматична актуализация на всички останали елементи. Ако
някои от елементите са модифицирани, това
предизвиква автоматично обновяване на всички необходими параметри. Например преместването на един възел автоматично стартира
преизчисляването на терена и нивелетата с
актуализация на етикетите. Всички елементи от топологията могат да бъдат разглеждани чрез специално йерархично приложение –
HYDRA Tree.
 Дефиниране на данните. По време на проектирането е необходимо да бъдат дефинирани
и въведени голямо количество данни за възли-

В HYDRA и CANALIS е включен софтуерен модул Terraform
за генериране на цифров модел на терена
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те и секциите. Това е възможно да се направи
секция по секция или чрез групиране по някакви
логически признаци. Възможно е да се дефинират обичайни данни като например диаметри
на тръбите, котите на терена, характеристиките на водните резервоари или помпи или
кой да е набор от данни, зададени от потребителите на софтуера (user data). Всички данни
ще бъдат дефинирани по един много логичен и
интуитивен път с автоматично проверяване
на целостта им.
 Надписване (етикети). Всички данни, дефинирани в HYDRA, могат да бъдат изписани на
работния план по един много бърз и ефективен
начин. Възможно е поотделно да се надписват
секциите и възлите на мрежата. Етикетите
могат да бъдат дефинирани много лесно от
потребителите чрез използването на определен брой параметри. Те могат лесно да се преместват, въртят или променят, за да добият
оптимална форма и местоположение. Много
бързо и просто могат да бъдат генерирани тематични карти съобразно всеки важен параметър.
 Представяне на данните. Всички данни в
HYDRA е възможно да бъдат визуализирани в
гъвкави таблични форми. Само с една команда
могат да се представят всички данни, които
са групирани в логически части, и да се визуализират като дървовидна структура. Генерирането на потребителски извадки от данни за
специални цели е много лесно. Трансферът на
данни към други програми се прави със стандартните Windows Copy and Paste механизми.
Таблиците са свързани с елементите от графиката и е възможно онлайн маркиране върху
графиката на избраните елементи.
Модул Longitudinal Sections
Това е другият базов модул, с помощта на който се изчертават теренът, нивелетата, тръбите и др. в произволно зададени мащаби. Видът на
таблиците може напълно да се променя и да се
адаптира за всякакви специални цели. Longitudinal
Sections може да бъде използван независимо от
модула Layout, но най-добри резултати се получават, когато двата модула се използват заедно.
По този начин в Longitudinal Sections е възможно
автоматично изчертаване на произволен брой
надлъжни профили в зависимост от разклонения, секции и възлови точки, дефинирани в Layout.
Всички промени или модификации, които се правят в единия модул, автоматично се отразяват и
в другия. По-важните функционални възможности
на модула Longitudinal sections са:
 Дефиниране на нивелета. Нивелетата може да бъде дефинирана интерактивно или на
постоянна дълбочина под терена. Възможно е
да се използват допълнителни инструменти
за прецизно определяне на наклони, пунктове,
издигания и дълбочини. Всички параметри на
нивелетата като например издигания, дълбоАприл 2007

Налице е функционалност за различни начини на изчисляване на теренните коти, включващи директна дефиниция,
интерполация и използване на цифровия модел на терена

Възможно е интерактивно дефиниране на нивелетата по
различни начини, включващи широк набор от модифициращи средстава (функции)

Данните могат да се преглеждат групово или поотделно в
табличен вид. Лесно могат да се променят
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Възможен е 3D изглед на водопроводната и канализационна система

чини, пунктове и наклони могат много лесно да
се опишат числено в таблиците.
 Модифициране и редактиране на нивелета.
За по-добро представяне и редактиране на нивелетата са разработени специални функции,
които осигуряват много лесен и ясен начин за
промяната Ӝ. Това може да се извърши точка
по точка или на няколко логически свързани
групи, а също така е възможно да се направят
специални модификации на наклоните. Всички
данни за нивелетата могат да се изобразят в
таблична форма с директна връзка към елементите от чертежа.
 Дефиниране на оборудването. В зависимост
от техническите правила и препоръки програмата автоматично намира най-доброто разположение за всички необходими видове оборудване като изпускатели на въздух и утайки.
Разположението на оборудването може да се
дефинира и интерактивно с всички необходими
данни.
 Дефиниране на напречни профили и изкопни
работи. За проектираните тръби е възможно
да се зададат всякакъв тип изкопи с трапецовидна форма. Налични са няколко типа разположения на напречни профили с дефиниране на
всички необходими стойности. В съответствие на зададените стойности, програмата автоматично пресмята всички изкопни количества като изкопи, насипи и др.
Специализиран модул HYDRA
Хидравличните изчисления се извършват със
специализирания модул HYDRA. Те са базирани
на алгоритмите на EPA (Environmental Protection
Agency). Всички необходими данни за изчисленията (коефициенти, консумация на вода, индустриално потребление, противопожарни норми и пр.)
се дефинират чрез интуитивни и опростени диалози, с препоръки към стандартните стойности.
След изчисленията всички резултати могат да
бъдат представени в таблична форма, както и
да бъдат анотирани или показвани в надлъжните
профили (пиезометрични линии).
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е софтуер за проектиране на канализациони
системи. Програмата е интегрирана в AutoCAD
среда (AutoCAD или друг Autodesk продукт като
Autodesk MAP, Civil 3D). Разработена е с лесен за
приложение потребителски интерфейс. Състои
се от няколко модула – базови и специализирани.
Базовите модули Layout (Общ план) и Longitudinal
(Надлъжно сечение) могат да се използват самостоятелно и независимо един от друг, но съвместното им използване дава възможност за по-бързо
и ефективно проектиране на канализационните
системи. В модула Layout се поддържа работната мрежа, която се състои от канали, канални
участъци и шахти (възлови пунктове). В модула
Longitudinal нивелетата се определя според терена, дефинират се напречните разрези на прокопаването (канавките) и се изчислява обемът на
изкопа. С помощта на специализиран модул проектантът лесно извършва изчисления на оттока и
хидравлични калкулации.
 Структура на програмата. CANALIS е програма с ясна, логично построена и отворена
архитектура. Данните могат да бъдат обменяни (импортирани и експортирани) в множество формати (ISYBAU, HYSTEM – EXTRAN и в
свободен формат). Проектирането в среда на
AutoCAD дава възможност за коопериране и
обмен на информация с много други експерти
и ползване на готови решения без риск от загуба на данни или тяхното грешно интерпретиране. Благодарение на програмите Autodesk
Maр и Map Guide, резултатите от CANALIS
са достъпни за по-нататъшни ГИС приложения. Повече от 200 вградени функции във вид
на икони и падащи менюта дават възможност
на потребителя да намери най-доброто и найефективното решение. CANALIS е съпроводен
с подробна документация, множество примери
и онлайн помощ на български език, което позволява бързото разучаване на програмата.
 Дефиниране, чертане и редактиране на системата. Канализационният проект в CANALIS
се дефинира от системи, канали, канални участъци, шахти (възли), разрези и други. Основните елементи в програмата са AutoCAD обекти –
линии, дъги, блокове, които CANALIS обединява в логична топология. Елементите могат
да бъдат начертани интерактивно или да се
вземат наготово от проучвателни (топографски) карти. При чертане могат да бъдат
използвани всички команди на AutoCAD. Системата може да бъде изградена чрез преобразуване на различни типове данни или с помощта
на AutoCAD обекти.
 Надписи (етикети). Чрез многообразие от
функции програмата дава възможност на потребителя да създава и разполага по подходящ
начин надписи за данните, представени в чертежа. Потребителят може да измени местоположението, ориентацията и формата им по
свое желание. Когато всички надписи са дефиАприл 2007

CAD/CAM СИСТЕМИ
нирани, софтуерът позволява изменения в системата, канализационната мрежа и данните,
замяна на стойностите на надписите с нови
и всякакви други промени, като автоматично
актуализира разположението и формата на
надписите и легендите.
 Кадастър. В CANALIS е възможно чертането
на канализационната мрежа, състояща се от
тръбопроводи, връзки и шахти, да се осъществява по различни начини. От една страна,
данните могат да бъдат взети директно от
карти на полевите измервания, които са изготвени в AutoCAD среда (DWG, DXF). От друга, CANALIS предлага интелигентни и интуитивно работещи функции, чрез които всички
необходими данни за избраните секции могат
да бъдат задавани, променяни, визуализирани и представени в надписите и легендата.
CANALIS разполага с група програми за анализ
на участъците, където става пресичането на
каналите с останалите инфраструктурни съоръжения (газо-, водо- и топлопроводи, електрически и телефонни кабели). Възможно е дефиниране от потребителя на нови типове данни,
задаване на техните стойности за специфични секции от мрежата и по-късно визуализиране и поставяне на надписи.
 Изчисляване на оттока. CANALIS може да
пресмята оттока на отпадъчните и валежните води. Оттокът на отпадъчни води се изчислява въз основа гъстотата на населението или
чрез линеарно разпределение на общите отпадъчни води върху каналната мрежа. Оттичането на дъждовната вода се изчислява или с помощта на изчислителен метод с константна
стойност за дъждовен интензитет на хектар
за определен период от време, или чрез използването на рационалния метод с IDF (Intensity
Duration Frequency) криви. Преди пресмятането
на атмосферния отток е необходимо да бъдат
дефинирани водосборните райони. Това се осъществява със съответна група команди, които позволяват очертаването на границите на
водосборния басейн и автоматичното му разделяне на участъци. В допълнение е възможно и
изчисляването на индустриалните отпадъчни
води и водите от чужди притоци. Някои предварително определени притоци могат да бъдат дефинирани като точкови притоци, които
влизат в системата. CANALIS може да използва предварително изчислени или дефинирани
готови стойности за общия поток, а изчисляването на транзитните и общото количество
води става автоматично.
 Хидравлични изчисления. В CANALIS хидравличните изчисления се осъществяват въз основа на формулите на Prandtl-Colebrook. Възможно е калкулирането на различни видове
сечения – кръгови, овални и в други форми. При
зададени стойности за оттока и наклона програмата изчислява автоматично диаметрите,
а при наличие на данни за оттока и диаметАприл 2007

Битова канализация, проектирана с CANALIS

Битова канализация в близък план

Дъждовна канализация, създадена с CANALIS
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Профили

Водосборни площи

рите се пресмята наклонът. Изчисленията
могат да бъдат направени интерактивно или
автоматично чрез дефиниране на определени
условия (максимално изпълване, минимална скорост и други).
 Lon таблици и надлъжни профили. Потребителят може много лесно да генерира собствен
общ план и таблици с произволно съдържание и
подредба на редовете. Формата и съдържанието на таблиците могат да бъдат променяни
във всеки момент от работния процес. Надлъжните профили могат да бъдат въвеждани и визуализирани в произволен предварително зададен мащаб. Те се изчертават в зависимост от
данните в специални файлове, които могат да
бъдат подготвени в модула Layout или създадени независимо от други източници (програми).
 Дефиниране и изменение на нивелетата.
Нивелетата може да се зададе по различни начини. Възможно е да се дефинират четири позиции за нивелетата – на дъното или горната
повърхност на тръбата. Съществуват множество допълнителни функции, с които е възможно дефинирането на точките на нивелетата. В текущия надлъжен профил е възможно
да се изчертае вече дефиниран общ възел, идващ от други надлъжни профили. Нивелетата

може интерактивно да бъде проверявана, променяна и актуализирана. Във всеки момент може да се дефинират единични шахти или група
от шахти. Параметрите на тръбите се получават или от хидравличните изчисления, или
се въвеждат допълнително от потребителя.
Дефинираната нивелета и тръбата могат да
бъдат представени в различен табличен вид.
Програмата автоматично се грижи всички
текстове в таблицата да са четими.
 Шахти. Възможно е да се дефинират шахти
във всеки възел на нивелетата. За изчертаването на шахти потребителят може да избере
съответната легенда и атрибутите към нея.
Възможно е и създаването им чрез съставни
части, вече съществуващи в други програми.
След дефинирането програмата създава списък от елементи, необходими за конструирането на шахти.
 Напречно сечение и изчисляване на изкопния обем. Напречното сечение на изкопа може
да се зададе в произволна трапецовидна форма, като може да се променя във всеки момент
по дължината на канала. Възможно е и дефиниране на горното ниво на изкопа. Напречните сечения могат да бъдат изчертавани във
всяка точка. Изчисленията на изкопния обем и
защитната покривка следват автоматично.
 Прекъсване на надлъжни профили. Понякога
надлъжните профили показват голяма разлика
във височините между най-ниската и най-високата точка и профилът не може да бъде изчертан на хартия с нормален размер. За решаване
на този проблем към CANALIS са разработени
група от функции и команди, които осигуряват много лесен и интерактивен начин за прекъсване на профила на отделни сегменти и изчертаването им по подходящ начин.

Резултати, изведени в Excel таблица
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Проектантите, използващи HYDRA и CANALIS,
считат, че тези програмни пакети са много добро помагало в тяхната работа. Програмите са
локализирани на български език и са съобразени с
българските стандарти и особености.
Април 2007
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месечно приложение за игри
Game Developers Conference 2007

Tortuga: Two Тreasures

Resident Evil 4

Обичате ли игрите с пирати? Владимир Милчевски прекара
няколко часа на борда на пиратски кораб, за да ви каже дали
Tortuga: Two Treasures си заслужава да є отделите малко от
вечно недостатъчното свободно време.

По-важното от конференцията в Сан Франциско.

Capcom / UbiSoft

Безспорно Resident Evil е една от най-популярните и емблематични екшън-приключенски серии за конзолни заглавия.
Четвъртата є част излезе преди две години за PlayStation 2,
а сега се появява и за PC. Какво да очакваме от нея? Вижте
в теста на Иван Димитров.

Runaway 2: The Dream of the Turtle
Pendulo Studios / Focus Home Interactive

Драги читатели, искрено се извиняваме, но анонсът на
Runaway 2: The Dream of the Turtle бе задигнат от един пиян
лемур… Ето защо нямаме избор, освен да оставим на Петър
Събев да обясни защо Брайън Баско изхвърля гаджето си от
самолет, след което прекосява света на шир и длъж, за да
я открие...

Sacred 2: Fallen Angel
Ascaron Entertainment

Предварителен поглед на Мартин Димитров.

Jade Empire

BioWare Corp. / 2K Games
Две години след премиерата на Jade Empire за конзола феновете на ролевите игри ще могат да се насладят на играта
и на компютърния екран. Боян Иванов ще ви разкаже повече
за една от най-добрите компютърни ролеви игри за последните няколко години.

Ascaron Entertainment / CDV

RoboBlitz

Naked Sky Entertainment
RoboBlitz е игра, създадена от независими разработчици.
Naked Sky са успели да намерят прилично финансиране и
разпространение за продукта си. Това им е позволило да
създадат смайваща като качество игра, която използва
следващо поколение графика и физика. За света на роботчето, загадките и препятствията пред него ще ви разкаже
Веселин Жилов.

Armadillo Run
Peter Stock

Blast Miner
Cryptic Sea

На фестивала за независими игри тази година бяха номинирани някои наистина заслужаващи внимание заглавия. Веселин Жилов подбра специално за вас две логически игри. С
възможностите за строеж, които дават на играча, и със
свободата, която идва от добрата физическа симулация, те
напомнят за шедьовъра The Incredible Machine.

Stardock Entertainment

Sam & Max Episode 4:
Abe Lincoln Must Die!

Измина почти една година от появата на Galactic Civilizations II:
Dread Lords, безспорния хит на 2006 г. в категорията космическа походова стратегия. Наскоро на пазара се появи
разширението є – Galactic Civilizations II: Dark Avatar, за което
може да прочетете в теста на Иван Димитров.

Би прозвучало доста изтъркано, но четвъртата част на
серията Sam & Max е вече на пазара. Дали е хит или да, можете да разберете, като прочетете статията на Мартин
Димитров за Sam & Max Episode 4: Abe Lincoln Must Die!

Galactic Civilizations II: Dark Avatar

Telltale Games / GameTap
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Боян Иванов

Game Developers
Conference 2007
В началото на март тази година в Сан Франциско се
проведе ежегодната конференция на разработчиците на
компютърни игри – Game Developers Conference (GDC). Както можеше да се очаква, най-много шум се вдигна около новото поколение конзоли (Xbox 360, Wii,
PS3) и заглавията за тях. Въпреки това
не едно и две PC заглавия привлякоха
вниманието на западните журналисти.
Ще предадем накратко някои от най-интересните новини, впечатления и слухове от тазгодишната конференция.
Масивните онлайн игри (MMO-та)
отново привлякоха по-голяма част от
вниманието. Новото заглавие на ветерана Ричард Гериът – Tabula Rasa, бе сред по-впечатляващите заглавия на GDC. Футуристичната екшън игра ще предложи на играчите типични ролеви елементи като създаване
и развиване на герои и динамичен екшън. Битките в Tabula
Rasa ще имат силно изразен тактически елемент, позиционирането по време на битка ще играе също толкова важна
роля, колкото изборът на оръжие и умения. Едно от по-интересните неща е възможността да клонирате героя на определени етапи от играта, точно преди важни избори като
вземане на професия и покъсно на вторична специализация. Така играчите ще
могат спокойно да изпробват различни алтернативи,
без да е нужно да развиват
нови герои.
Австралийската фирма Auran най-накрая показа
творението си Fury пред
публика. Дизайнерите са поели смело и не лесно предизвикателство да направят
онлайн игра, която предлага само PvP (Player vs. Player). Играта, подобно на Guild Wars и World of Warcraft, предоставя
на героите голям набор от умения, които те трябва да използват, за да победят опонентите си. Всеки играч ще трупа точки и дори ще получава предмети от убити вражески
играчи. Въпреки това много хора остават скептични към
концепцията на Fury.
Funcom и Eidos не пропуснаха възможността да покажат
напредъка си по Age of Conan – едно от най-дългоочакваните онлайн заглавия. Макар че компаниите не показаха нищо
концептуално ново относно геймплей, за първи път бе пред-

ставена DirectX 10 версията на играта, която показа добър
напредък в графично отношение.
Феновете на Sacred ще се зарадват от количеството интересна информация за продължението на играта –
Sacred 2. Освен че играта ще се разпространява и на Xbox 360, тя ще предлага 10 кампании, всяка от които има
продължителност от около 30 часа, над
650 куеста и огромен свят. Играта ще
е с модерен 3D енджин и съответната
графика. Дизайнерите от Ascaron направиха няколко много смели коментара
като премахване на времето за зареждане, но някои от коментарите им бяха
леко абсурдни и смешни (като примера за динамика на флуидите в играта). Въпреки огромните обещания относно графиката и възможностите на играта, това, което бе показано, не може да се нарече впечатляващо, за съжаление.
Тазгодишното дизайн предизвикателство събра три от
най-големите имена в индустрията – Алексей Пажитнов
(създателя на Tetris), Дейвид Джафе (God of War) и миналогодишния победител – Харви Смит (System Shock 2, Deus Ex).
Задачата хич не бе проста, а именно да се измисли игра,
която се играе с плат, конец и игла. Победител излезе Алексей Пажитнов със своята идея Stitch & Cross – игра, в която
двама играчи се състезават кой пръв ще стигне противоположната страна на квадратно парче плат. Играчите започват на съседни стени на квадрата,
ако шевовете на един играч пресекат шевовете на другия играч,
то вторият трябва да започне
отначало.
Какво е една конференция без
награди? Gear of War взе тазгодишния приз за най-добра игра, за технология на
годината и за визуални
постижения. Wii Sports взе
награда за отличие в гейм
дизайн, а Shigeru Miyamoto
взе приза за цялостeн принос в гейм индустрията.
Руснакът Алексей Пажитнов пък бе отличен с наградата „първи пингвин“ за
създаването на първата
casual игра – Tetris.
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Мартин Димитров

Предварителен поглед

ASCARON ENTERTAINMENT
Водещата немска компания за
разработване на интерактивно развлечение и компютърен софтуер,
ASCARON, обяви разработката на найновия си хит – екшън ориентираната
ролева компютърна игра Sacred 2:
Fallen Angel.
Може би си спомняте предшественикa Sacred, който през далечната 2004 г. бе солиден пример
за това как трябва да се прави копие на нашумялата по това време
hack & slash компютърна игра Diablo
II. Естествено, имаше и разлики между отрочето на Blizzard и продукта
на ASCARON. Това най-често бяха
безграничната свобода на действие
при Sacred, „безобразието“ от куестове, както и една невъобразимо
огромна карта за „разходка“ по нея.
Целта бе очебийна – проправяйки си
път през пълчища гадове, трябваше
да достигнете до заветния край. Е,
същата идея очевидно ще залегне
и в новия Sacred. Въпреки това от
немската компания обещават две
неща – модерна 3D визия и повече
забавление.
Историята на Sacred 2 ще отнесе геймърите 2000 години преди
събитията от първата част.
Ще може отново да избирате измежду шест игрови герои, като всеки от тях
ще предлага различен
стил на игра – потайност (убиец), директен
сблъсък (боец), заклинателство (магьосник)
и дори стрелба (рейнджър). От компанията обаче споделят,
че четири от тези
персонажи ще предлагат два уклона – зъл
и добър. Тоест ще може да изиграете играта
както с добрата стра-

на, така и с тъмната страна на силата.
В типичния стил на предшественика и тук в Sacred 2 се очаква
да обикаляте невъобразимо голяма
триизмерна карта, която ще бъде
„наблъскана“ с магически, странни и
дори мистериозни места за посещение, множество детайли, перфектна
графика и гадове, тръпнещи да се
сдобият с ваш „автограф“.
Според разработчиците играта
ще предлага „някакви си“ 650 странични задачки-закачки плюс една много дълга кампания и серия от задължителни мисии. Разбира се, през това време героят ви ще трупа опит
(на гърба на „бедните“ чудовища),
ще качва нива, ще разпределя точки
по разнообразни умения и в реда на
нещата ще събира (като вехтошар)
всякакви магически и не чак толкова
вълшебни предмети. И цялата тази
„разходка“ ще се осъществява не на
гърба на добре познатия ни кон от
предходния продукт, а на специално
екзотично ездитно животно като
тигър или дори дракон например.
Освен това от ASCARON обещават мултиплейърът да поддържа кооперативна игра за цялата кампания,
както и игра, в която всеки е сам за
себе си (един вид free-for-all), т.е. кой
превари, той завари.
Очаква се играта да поддържа
динамична система за метеорологично време, както и такава за ефекти, настъпващи с промяната на деня
и нощта.
И накрая, макар играта да се
очаква да излезе чак през първата
половина на далечната 2008 г. (очевидно ще поддържа DirectX 10), то
със сигурност феновете на заглавието, а и онези, на които им допадат
този род ролеви игри (в това число и
аз), ще тръпнат в очакване на новото отроче на ASCARON.
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Иван Димитров

Оценки:

Минимални изисквания:

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Процесор:
Pentium 4 на 1,4 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство:
7 Гбайта

CAPCOM / UBISOFT

Resident Evil е една от най-популярните екшън-приключенски серии за конзолни заглавия, която освен това беше екранизирана. Играта се радва на
огромна популярност, а сериите є се
роят. Историята на последната част
от сагата, Resident Evil 4, започва през
далечната 2001 година, когато е анонсирана. Реално работата по играта е
започнала още през 1998 г., като за период от две години са се разработвали
концепциите и е правено проучване на
място в Испания, която е запланувана
като сцена на действието. Проектът
обаче замира и вместо него се появява
Devil May Cry, която е близка до Resident
Evil 4. Четвъртата част е окончателно завършена през 2005 г. и издадена
единствено за PlayStation 2. Версията
за PC излиза две години по-късно, в началото на 2007 г., като в Япония се появява под името Biohazard 4.
Историята ни среща с Леон Кенеди,
ветеран от конфликта със зомбитата
в Ракон Сити, а понастоящем специален
агент на американското правителство.
Неведнъж доказал своите качества и
умения, на него е поверена важна мисия.
Преди няколко дни неизвестна групировка е отвлякла Ашли Грахам, дъщерята на
президента на САЩ. Похитителите не
са поискали откуп, нито са се свързали
с Белия дом, за да поставят условия за
нейното освобождаване. Единствената информация, с която разполага разузнаването, е, че Ашли
Грахам се намира в малко селце
някъде в Испания.
Действието започва
от момента, в който Леон Кенеди пътува с джип
по изоставен черен път.
Наоколо е гъста гора.
Придружен е от няколко местни полицаи, които не изпитват огромно желание да си
губят времето, като
обикалят из пущинака. Джипът спира, за

да може един от униформените да се
облекчи в близките храсти. Нещо сред
дърветата ги наблюдава. Притеснен,
полицаят бързо се качва обратно в
превозното средство и продължават
нататък. Скоро минават по малък въжен мост, над дълбока пропаст, и спират сред зелена полянка.
В далечината се забелязва някаква
дървена постройка. Леон Кенеди слиза
и се насочва натам. Според информацията на разузнаването дъщерята на
президента трябва да е там. Доближава се бавно до постройката. Влиза
предпазливо вътре и попада на някакъв
старец, който вяло разпалва огъня в
камината. Леон се опитва да го заговори. Никаква реакция. Приближава се
към него, когато изведнъж старецът
се обръща и го напада, стиснал ръжена в ръка.
Агентът изважда светкавично пистолета си и с два бързи изстрела поваля нападателя си мъртъв на пода. Отвън се разнася бръмчене на двигател.
Изтичва до прозореца и единственото, което вижда, е как стар ръждясал
камион потегля към полянката, където
го чакат местните. Разнася се смесица от звук на огъваща се ламарина и
човешки викове. Последва взрив, след
което настъпва тишина. Леон излиза
отвън, където го нападат още няколко
селяни с вили и коси. Избива ги хладнокръвно и щом се връща на полянката,
вижда две бразди, водещи към пропастта. Мостът е скъсан, а джипът – изблъскан от камиона в пропастта.
Откъснат от останалия свят, на
Леон Кенеди не му остава друго, освен да поеме по пътеката, минаваща
покрай дървената постройка и водеща
сред чукарите в търсене на Ашли Грахам. Предстои му да се срещне с една
камара селяни, заразени с паразита,
който местните наричат Los Plagas,
както и с гвардейците на сектата,
нарекла се Los Illuminates, и чудовищните създания, резултат от техните
експерименти.

Играта е разделена на две части –
селото и околностите (включително
едно мътно езеро) и замъкът с неговите подземия. Частите се състоят
от множество нива, навързани в определена последователност, като в зависимост от развитието на сюжета,
някои от тях позволяват да се връщате на предходните (където може да
свършите нещо, което сте изпуснали).
Всяко ниво е отделено от останалите
посредством врата, порта, тунел или
някакъв друг елемент, след чието преминаване се смята, че сте напуснали
текущото ниво. Поради спецификата
на системата за съхраняване и зареждане на игра – те ви служат като точки, от които започвате, когато бъдете убит или Ашли бъде отвлечена (или
загине). Макар на пръв поглед картите
да изглеждат малки, всъщност са доста обширни и ще навъртите доста сериозен километраж, за да достигнете
до финала.
На равни интервали из нивата ще
срещнете търговци. От тях може да
закупите оръжия, включително да подобрите тези, които притежавате.
За съжаление те не продават муниции
и тях сами трябва да си ги набавите
от убитите противници или като чупите дървени сандъчета и керамични вази и се оглеждате насам-натам.
От търговците може да се снабдите
и с по-голям куфар (с повече място за
инвентара ви), карта на съкровищата
(показва на картата местата, където
има скрити такива), приставки и оптични мерници за някои оръжия. Всичко
това се купува с пари. Последните остават от убитите врагове, намират
се в ковчежета, или си ги набавяте
като продавате скъпоценни камъни и
открити съкровища.
Оръжията са разделени в пет категории – пистолети, пушки, карабини, автомати и базуки. Съществуват
по няколко модела от всяка, като наймного са пистолетите. Отделните
категории се зареждат с отделен
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тип муниции (освен базуката, която
е за еднократна употреба, не се презарежда и изчезва, след като стреляте с нея). Първоначално имате избор
от по едно оръжие от категория, но с
напредването на сюжета се отключват нови модели, които превъзхождат
предходните. Интересното е, че всяко едно от тях има показатели, които
го характеризират – щета, стрелба,
презареждане и вместимост на муниции. От тях зависи каква щета нанася единичният изстрел, колко бързо
възпроизвежда изстрели, колко бързо
се презарежда и колко патрона побира
пълнителят. Когато купувате дадено оръжие, го вземате с базовите му
параметри. Впоследствие е възможно да го подобрите, което става при
търговците, като платите съответната цена.
Геймплеят е типичен за конзолните
заглавия. Управлението е изградено изцяло на база геймпада на PlayStation 2
е и преработено допълнително за PC,
като реално бутоните (1, 2, 3, 4 и т.н.)
си имат аналогични клавиши от клавиатурата. Неприятното е, че се налага
да научите кой клавиш на кой бутон от
геймпада съответства, защото всички надписи в играта излизат с номерата на бутоните, например „Натисни 3,
за да тичаш“ (т.е. Enter) или „Натисни
5 + 6, за да приклекнеш“ (т.е. Left Shift +
Right Shift), което на моменти е доста
объркващо и при неправилно натискане
може да доведе до нелепа гибел. Друг
слаб момент в контрола е движението
на героя ви – може да се придвижвате
само напред и назад, както и да се въртите, но не и да се местите встрани
(както е в повечето подобни заглавия
за PC). Освен това, за да стреляте
(или нанесете удар с нож), се налага
да влезете в боен режим, като губите
възможност да движите героя си (на
екрана се появява лазерният мерник на
оръжието и с клавишите за движение
местите него).
Повечето битки са масови касапници. Играта ви залива с купища врагове, които в началото са представени
от заразени селяни, въоръжени с вили,
брадви, ножове и сатъри. До момента,

в който от главите им започнат да излизат пипала и шипове – те са лесни за
избиване. Когато достигнете до замъка, там се появяват последователите
на сектата. Като сложност половината от тях са като обикновените селяни. Изключение правят тези с щитовете и въоръжените с арбалети с огнени
стрели, а те се срещат по-често. Има
няколко босове – в това число гиганти,
езерно чудовище, главатарят на селяните, един поклонник, който стреля със
стационирана многоцевна картечница
(и се убива с прицелен изстрел на карабината) и т.н. Хубаво е да сменяте

оръжия срещу различните врагове не
само от гледна точка на пълно оползотворяване на наличните муниции,
но и поради различната им функционалност – например пистолетът при
един-двама неприятели, пушката при
скупчване на няколко противници, карабината за стрелба от далечно разстояние, а с базуката може да гръмнете
гигант само с един изстрел. Не са за
подценяване гранатите, които вършат
перфектна работа, когато враговете
са се скупчили в група.
Приятно впечатление ми направи
реализацията на взаимодействието
на героя със заобикалящата го среда
(като качване по стълби, прескачане
на препятствия, бягане, избягване на
търкалящи се каменни топки чрез отскачане встрани или набиране на клони
на дървета и т.н.). Както и това между Леон и Ашли – трябва да я хванете,
когато скача отвисоко; вдигате я на
рамене, за да може да се качи някъде
(и да отвори порта, застопорена от
другата страна, или да завърти лоста,
с който ще се вдигнат платформи, водещи ви оттатък басейн). Всичко това
се извършва чрез натискане на даден
бутон (в повечето случаи Enter) или
комбинация от клавиши.
Графиката на Resident Evil 4 е на нивото отпреди две-три години. Липсва
разнообразие в текстурите и се забелязва монотонност в архитектурата
на околната среда. Героите и противниците изглеждат добре. Визуалните
ефекти са постни. Качеството на
филмчетата страда от компресията
и щеше да е по-добре да има вътрешни анимации. Музиката се вписва перфектно в атмосферата и допринася за
потапяне в света, докато звуковите
ефекти са малко над средното ниво.
Първоначалното ми мнение за
Resident Evil 4 беше доста негативно.
Причината бяха неуредиците в управлението и качеството на графиката.
След няколко часа игра обаче, когато
навлязох в действието, заглавието ме
зариби. Като цяло не е много добро, може би малко над границата за добро, но
е приятно и леко, стига да имате време за губене.
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium III на 500 MHz
Памет:
128 Мбайта
Видеокарта: 32 Мбайта с DirectX 9.0
Дисково пространство: 2,5 Гбайта

Не е ли невероятно как животът ти може да се промени изцяло
само за част от секундата? Казвам се Брайън Баско, на 23 години,
от Ню Йорк. След като завърших
висшето си образование с отличие, бях поканен за докторантура
в Бъркли. Не щеш ли, по време на
среднощното ми пътуване към Калифорния едно
момиче изскочи
на пътя изневиделица и се
озова под капака на колата ми. Откарах я веднага
в болницата и
скоро след като
дойде в съзнание,
тя ми разказа всичко... Казваше се
Джина и носеше необикновено разпятие, заради което мафията бе
убила баща є, а сега преследваше и
самата нея. Помоли ме за помощ, а
кой нормален би отказал да помогне в подобна ситуация, още повече
на красиво момиче като Джина.
Опитахме се да се измъкнем, но
мафията бе по петите ни… Неведнъж се налагаше да измъквам Джина от лапите на гангстерите, преминавайки през редица опасности
и препятствия. В крайна сметка
създадох редица приятелства, открих истината за мистериозното
разпятие, прецаках мафиотите и…
ето ме на Хаваите с куфар пари
и най-красивото момиче на света
до мен…

PENDULO STUDIOS / FOCUS HOME INTERACTIVE
Така завърши Runaway: A Road
Adventure, приключенската игра
на испанската компания Pendulo
Studios, основана през 1992 г. от
трима приятели, тотално смахнати фенове на приключенските игри (не случайно Pendulo означава
„махђло“). Поради липса на бюджет
гениалната игра излиза в Испания
още през 2001 г., но натискът на
3D shooter-ите и софтуерното пиратство (хора, купувайте си оригинални игри) свеждат продажбите
до катастрофален минимум и студиото е закрито. Но както казват
в „Боен клуб“, трябва да изгубиш
всичко, за да можеш да постигнеш
всичко! По щастлива случайност
две години по-късно независими
продуценти популяризират играта
и тя става едно от най-известните (и продавани) заглавия за 2003
г. в цял свят (за България, виж TG
9/2003). Е, не е ли невероятно как
животът ти може да се промени

изцяло само за част от секундата? Студиото отново отваря врати и минават почти шест години,
за да се появи Runaway 2: The Dream
of the Turtle. Затова да не губим
време, а да видим дали чакането си
е струвалo и как продължава

ИСТОРИЯТА

Още с първото си пробуждане
на Хаваите, Джина е подготвила
специална изненада за Брайън – романтично пътешествие до остров
Мауи. Запасила се е с брошури, наела е самолет… просто няма как да
є откаже човек, колкото и да му се
иска да остане в леглото с нея.
За беда по време на полета възрастният пилот губи съзнание, а
се оказва, че на борда има само
един парашут и на Брайън не му
остава нищо друго, освен да го отстъпи на Джина и да я изрита от
сгромолясващия се самолет…
Брайън се съвзема след катастрофата в джунглата.
Оказва се късметлия –
без никакви счупвания и
сериозни наранявания. И
след като с подръчни ма-
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териали и много изобретателност
успява да се пребори с местната
флора и фауна, той се добира до
цивилизация само за да открие, че
красивият туристически остров е
превърнат във военна база по необясними причини, а никой дори не е
и чувал за Джина… хммм…
Сигурно искате да знаете какво
става по-нататък, но аз няма да ви
кажа… Защо ли? И това няма да ви
кажа! Но за да погъделичкам любопитството ви, ще спомена, че ви
очакват горещи пясъци, мразовит
студ, подводни приключения и пещерни авантюри. Ще се срещнете
със стари приятели, ще намерите
и нови, ще се сблъскате и с алчен
полковник, карибски пирати, полярна мечка, пиян лемур, монах от
двоична секта, огромни тарантули, високи технологии, нисък морал
и красиви жени! Особено красиви
жени! Въпреки че през последните
десетина години създателите на
приключенски игри явно са се наговорили главният герой да не вижда
гаджето си по време на цялата игра, жени в Runaway 2 има и те са
повече от привлекателни! А за това определено допринася

ГРАФИКАТА

в играта, която е повече от
чудесна. Когато нещо е правено
с желание и ентусиазъм, просто
си личи: двуизмерната и триизмерната графика преливат незабележимо, комикс персонажите се
съчетават перфектно с околната
среда и е обърнато внимание дори
на най-малките детайли. Например
Брайън оставя следи в снега, а отражението на лицето му се вижда
в екрана на лаптопа, докато пише.
Освен това, главният герой сменя
прическата и облеклото си във всяка от общо шестте части, което

запазва добрите традиции от първата част на Runaway.

ЗВУКЪТ И МУЗИКАТА

в играта също не изневеряват
на предшественика є. Диалозите са изцяло озвучени, а саундтрак парчетата на RYK-C, Vera
Dominguez и Dan Garcia-Moralez са
толкова добри, че дори си записах
едно от тях, за да си го слушам в
колата. Без повече коментар!

ГЕЙМПЛЕЯТ

не се различава особено от този в останалите приключенски игри: навигацията е повече от ясна,
загадките – логични, а диалозите –
малко по-дълги, отколкото ми се
иска. За сметка на това хуморът
и култовите реплики са много повече. Само два примера: „Колко
жалко, че нямаш гаечен ключ №10.
Нищо, ще завия гайката с един
№6 и един № 4“ и „Да стана патка с косми, ако знам какво е птицечовка!“

КАТО ЦЯЛО

Runaway 2: The Dream of the
Turtle е точно това, което очаквах
от продължението на една страхотна игра. Историята е свързана
перфектно с първата част от играта, усърдния труд и любовта на
създателите към жанра си личат,
а лично за мен Джина си остава
най-готината мацка в историята на компютърните игри… Ето защо съм готов
да я спасявам
и в Runaway
3, Runaway 4,
Runaway 5… А
поне до Runaway
3 ще се стигне, вервайте ми!
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Intel Pentium 4 на 1,8 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
NVIDIA GeForce 6200
или по-добра (shaders 2.0)
Дисково пространство:
8 Гбайта

BIOWARE CORP. / 2K GAMES
Фирмата BioWare е безспорен лидер сред разработчиците на компютърните ролеви игри. Много от
техните заглавия като Baldur’s Gate, Neverwinter Nights
и Knights of the Old Republic вече се считат за еталон
в жанра и са добре познати на всички фенове на компютърните игри. Най-новото заглавие на BioWare –
ролевата игра с азиатски мотиви Jade Empire – е вече и на компютърния екран. Макар че изминаха цели
две години от премиерата на играта за конзола, определено мога да кажа, че не сме чакали напразно. Jade
Empire остава вярна на традициите в жанра, предлагайки внушителна атмосфера, запомнящи се персонажи, прекрасен сюжет и голяма свобода на действие.
Малко игри са успявали да ме впечатлят
толкова, колкото Jade
Empire. Въпреки семплата
графика, играта ме заплени от пръв поглед. Ще са ви
нужни само няколко минути, за
да се потопите в детайлната азиатска атмосфера на играта. Още
с първата сцена ще имате чувството, че сте попаднали в някоя китайска приказка или филм. До самия
край Jade Empire ще ви изненадва с
впечатляващите персонажи, локации и история, силно повлияни от
китайската и японската култура
и митология.
Историята на играта започва в типично училище за бойни изкуства близо до тихото
и спокойно селце Две реки.
Играчът поема ролята на

един от учениците в училището. Отгледан от малко бебе от господаря на
училището – Майстор Ли, главният герой е сред най-способните и предани ученици в училището. Внезапно
мирното селце бива нападнато
от странни бандити, което
принуждава Майстор Ли да
разкрие огромна тайна за
себе си и за произхода на
главния герой. Обстоятелствата принуждават
героя да поеме на епично
пътешествие, подпомаган от няколко верни спътници, за да разкрие тъмната истина зад проклятието, което е надвиснало над Нефритената империя.
Въпреки че сюжетът на Jade
Empire може да се нарече линеен на
моменти, играта поставя пред играча редица важни предизвикателства с различни изходи. Често
героят ви ще трябва да избира измежду няколко
пътища, поставени пред него. Изборите се базират
предимно на класическия конфликт между доброто и
злото, който в Jade Empire е представен чрез типичната азиатска философия. Всяко решение на главния
герой го тласка или към Пътя на Отворената ръка
(хармония–добро), или Пътя на Юмрука (хаос–зло). Пътищата са само два, и то напълно противоположни,
но много ситуации в играта предлагат до пет-шест
различни изхода. Огромното разнообразие и свобода
на действие правят Jade Empire една от най-увлекателните игри, които съм играл, и създават у играча
впечатлението, че решенията му са значими.

Тест

но ефективни, но невинаги лесни за
изпълнение.
Битките в Jade Empire са сравнително лесни и праволинейни. Героят ви разполага с базова атака
и силен удар (ляв и десен бутон на
мишката) и може да прави акробатични подскоци, за да избягва вражеските удари. Както споменах и
по-горе, героят ви може да сменя
бойния си стил динамично по време
на битка. Може да забавите времето и движенията на опонентите
си, но това постепенно ще източи фокуса на героя ви. Битките са
доста лесни, но не са и прекалено
много, което ги прави достатъчно
забавни.
Типичните за ролевите игри
елементи – инвентар и екипировка, в Jade Empire са сведени до минимум. Героят ви разполага само
с един медальон, в който може да
вграждате различни кристали. Тези кристали подсилват базовите
ви атрибути или уменията ви, а
в някои редки случаи дават и някаква уникална способност, като
например откриване на капани или
двойно повече опит от прочетени книги. Като цяло този елемент
от играта е леко скучен, защото е
що-годе очевидно кои са силните
кристали и рядко ще се чудите кой
кристал да сложите в медальона.
Във визуално отношение Jade
Empire е технологично стара, правена първоначално за конзола, което означава ниска детайлност.
Моделите на персонажите, обектите и текстурите не са особено детайлни, визуалните ефекти
са еднообразни. За щастие всичко
това се компенсира от художествения аспект на играта. Персонажите са нарисувани прекрасно,
с изразен характер, декорите са
разнообразни и предават азиатската атмосфера на играта отлично. Анимациите на различните
стилове бойни изкуства и акробатичните номера правят много
добро впечатление. Въпреки всичко
това Jade Empire наистина е технологично изостанала, дори за игра
отпреди 2 години.
Остарялата графика и симплистичният маниер на играта не пречат на Jade Empire да се превърне в
една от най-добрите компютърни
ролеви игри, които съм играл. Тя е
една от малкото, дори единствената игра, която успява да създаде
истинска и детайлна азиатска атмосфера. Сюжетът и дълбочината
правят Jade Empire едно наистина
увлекателно и незабравимо изживяване. Задължителна за всички фенове на ролевите игри!
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Както споменах и малко по-горе, героят ви няма да странства
сам – към него ще се присъединят
около десетина странни и чудати
индивиди. Всеки от спътниците ви
има свой собствен характер и история, която с малко усилия може
да научите. За съжаление може да
водите само един спътник с вас,
но по всяко време извън битка може да го замените с друг спътник
от групата ви. Почти всеки спътник може да ви помага директно в
битка, като се бие с вашите врагове, или ви подкрепя по друг начин.
Например първият спътник, който
откривате – Dawn Star, – може да
възстановява манната на вашия
герой по време на битка, докато един от следващите спътници ще ви дава вино и така ще ви
позволява да ползвате стила „пиян
майстор“. Всеки спътник е напълно
уникален и предлага различна алтернатива в стила ви на игра. Има
също така трима спътници, които
не може да водите с вас, като те
служат за конкретна поддържаща
роля (например един от тях е полубог търговец, който е готов по
всяко време да ви продаде каквото
ви е нужно).
Системата за развиване на героя в Jade Empire е опростена, но
въпреки това е интересна. Героят ви ще трупа опит и ще покачва
нива, като на всяко ново ниво ще
може да разпределите три точки
между трите ключови атрибута –
тяло, дух и разум. Тези три атрибута определят съответно жизнените точки на героя ви, неговото чи
(манна) и фокус (друг вид манна).
Освен това героят ви разполага
и с три социални умения – чар, интуиция и заплаха. Всяко от тези
умения се определя като сумата
на два от основните показатели.
Допълнително героят ви може да
научава и техники, които директно
модифицират вторичните му показатели и умения.
Един от най-интересните елементи в системата на Jade Empire
са бойните стилове. Героят ви разполага и може да учи редица бойни
стилове. Например оръжията са
по-силни от ръкопашните техники,
но пък харчат фокуса на героя ви.
Ръкопашните техники се различават по скорост и сила, а поддържащите стилове позволяват на героя
ви да причинява различни вредни
ефекти на противниците ви (например забавяне, отрова, подпалване и т.н.). Допълнително героят ви
може да комбинира техники и така да изпълнява т.нар. хармонични
комбинации, които са изключител-
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium III на 1 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
32 Мбайта
Дисково пространство:
2 Гбайта

STARDOCK ENTERTAINMENT
Когато миналата година писах за
Galactic Civilizations II: Dread Lords, споменах, че за мен тя е фаворит в категорията „най-добра походова стратегия за 2006 г.“, и не без основание.
Заглавието не само бе една страхотна
космическа стратегия, но и пример за
това какво трябваше да бъде Master
of Orion 3. Неслучайно играта си спечели сърцата на мнозина и се превърна в бестселър. Сега, малко от година по-късно, се появява разширението
Galactic Civilizations II: Dark Avatar. И по
традиция то не само добавя множество нови елементи в геймплея (опоненти, бойни части, допълнителна кампания и куп други благинки), а също така
развива уникалния свят и историята
на играта.
Настъпили са смутни времена в Галактиката. Злата империя на Drenginианците е надделяла в разразилата се
междузвездна война, като е успяла да
покори огромен брой от световете.
Човешкият съюз е на ръба и го грози
разпадане. Родната планета на Arceanците е окупирана от войските на кръвожадните Drengin-ианци. Но в редиците на новата империя назрява конфликт, заплашващ да се разрази в пълна
сила и да разклати основите є.
The Korath, най-силният сред клановете на Drengin-ианците, изневерява на
традициите на събратята си. Макар
кръвожадните създания да са известни
с жаждата си за власт и господство
над останалите раси, изразена в това
да мачкат по-малките народи и да ги
заробват, кланът The Korath смята, че
упражняването на пълно господство
над Галактиката е възможно само ако
останалите светове бъдат напълно
унищожени и в нея остане единствено
тяхната раса.

Но има и още нещо плашещо. Под
зловещия знак на съдбата представителите на клана The Korath започват
да се променят и придобиват вид, различен от техните събратя Drenginианци. Какво се случва с тях? Къде се
корени причината за тази промяна? И
на какво се дължи тяхната жажда за
пълно унищожение на останалите раси? Drengin-ианците сами трябва да
разбулят загадката и да спрат The
Korath, докато все още има светове за
покоряване.
Руините на световете се оказват
плодотворни за появата на още една сила – религиозното движение The
Krynn, чиито представители кръстосват Галактиката, проповядвайки своя-

та нова вяра сред победените народи.
Междувременно Iconian-ците са открили начин да добиват ценни ресурси от
астероидните полета, които транспортират посредством пространствени портали до техните планети и
произвеждат нови кораби.
Битката за Галактиката все още
не е свършила, а тепърва предстои да
се разрази с пълна пара…
Основните моменти от геймплея
са се запазили и тук. Поемате ролята
на водач на развиваща се междузвездна
цивилизация, като целта ви е да я превърнете в основна сила в Галактиката.
Стартирате от една планета (родния
ви свят) с няколко кораба, които трябва да използвате, за да се заселите на
друга планета, да изследвате космоса
(респективно да съберете ресурси от
аномалиите, да откриете други слънчеви системи и да направите контакт
с тях), да изградите космически бази,
междузвездни портали и минни бази в
астероидните полета и т.н. Развивайки планетите си, разработвайки нови
технологии и изграждайки космически
флот, скоро ще се сблъскате с опонентите си, които трябва да привлечете
на ваша страна посредством изкусна
дипломация или да елиминирате в пряк
военен сблъсък.
Новостите в Galactic Civilizations II:
Dark Avatar са в няколко насоки – нови
игрални раси, наличие на супер способности, възможност за изграждане на
минни бази из астероидните полета,
шпионаж, конфигуриране на опонентите и още куп други.
Новите раси са две – Korath Clan
и Krynn Consulate. Първите са Drenginиански клан, отделил се от събратята си. Различават се не само по нравите, но и по външен вид. Притежа-
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ват бонуси в следните расови умения:
Weapons, Morale, Military Productions, Hit
Points, Soldiering, Logistics. Характерната супер способност на Korath клана е
Super Annihilator. Втората раса е Krynn
Consulate, които могат да се нарекат
„новия джихад“. Възползвайки се от
смутното време, тази загадъчна раса
успява да привлече мнозина в своите
редици. Философията на религията им
се базира върху стриктното придържане към определения от тях морален код.
Притежават бонуси в следните расови умения: Economics, Defense, Morale,
Diplomacy, Espionage, Loyalty, Logistics.
Супер способността им е свързана с
шпионажа (Super Spy).
За разлика от расовите умения,
които за отделните раси са по няколко и се застъпват в различна степен
на развитие, супер способностите са
уникални за всяка една от расите и
не могат да бъдат притежавани от
друга.
Съществуват дванайсет супер
способности, аналогично на броя на
расите в играта:
Super Diplomat – позволява много
по-успешно преговаряне с останалите
раси и имат по-голямо влияние.
Super Dominator – когато влязат
в сражение, получават допълнителна група от космически кораби (клас
Corvette), чийто брой е базиран върху
техния Military Power.
Super Organizer – в случай на нападение от страна на враг останалите
раси, които са с аналогичен уклон, се
притичват на помощ (стига с тях да
поддържате приятелски отношения), а
от друга страна, вероятността да ви
обявят война е минимална.
Super Warrior – по време на битка
получават възможност за нанасяне на
първи удар и ако неприятелят е оцелял,
едва след това може да им отвърне.
Super Breeder – при определени условия увеличава темпа на растеж на
популацията.
Super Isolationist – позволява заселването на безплодни (barren) планети и

не позволява на вражеските кораби да
пътуват с повече от 3 полета на ход в
тяхната територия.
Super Trader – получава всички търговски технологии в самото начало
на играта и реализира двоен доход от
търговия.
Super Manipulator – позволява полесна манипулация на останалите раси с цел „насъскването“ им една срещу
друга.
Super Hive – заводите се строят
по-бързо.
Super Adapter – позволява заселването на токсични (toxic) и водни
(aquatic) планети.
Super Annihilator – позволява производството на кораб-спора, пригоден за
унищожаване на популацията на планети и превръщането им в токсични
(toxic).
Super Spy – получава агент, позволява изграждане на център за контрашпионаж (предотвратяващ намесата на вражески шпиони) и дава морален бонус.
Минните бази са специфични комплекси, които може да построите на
астероидни пояси посредством определен тип космически кораб (Space
Miner). Те генерират ресурси на посочена от вас планета. Колкото по-далече са от нея, толкова по-малко ресурси
получавате. Добиваното количество
ресурс се влияе и от нивото на минната база. Съществуват три нива –
basic (5), intermediate (10), и advanced
(20).
Една от силните страни на Galactic
Civilizations II: Dread Lords беше възможността да победите посредством няколко различни начина – технологично
развитие, налагане на влияние, сключване на съюз или унищожение на всички опоненти. Добавената в разширението възможност да пускате шпиони
във вражеските редици, като крадете
от технологиите им и дестабилизирате техните светове, носи допълнителен чар. Системата е максимално

улеснена. Тренирате агенти, които изпращате на определени от вас планети (контролирани от противник или
ваши). Когато на дадената планета
има вражески агент и поставите ваш,
така елиминирате неговото негативно влияние. Разбира се, подготовката
на агентите струва пари, като всеки
следващ е по-скъп. Затова внимателно
трябва да преценявате кога и къде е
удачно да ги ползвате.
Конфигурирането на опонентите е
друг интересен елемент, забелязващ
се в разширението. Процесът е подобен на този при създаването на собствена раса. Съществуват четири области, в които може да внесете промяна.
Първата са расовите умения – имате
избор измежду общо 24 такива. Втората е видът на космическите кораби.
Тук вариантите са два – да използвате
някой готов дизайн за отделните раси
или сам да създадете такъв. Третата
област е политическата насоченост.
Последната секция е IA Intelligence and
Personality. Тя включва принадлежност
към раса (Human Alliance, Korath Clan и
т.н.), количество на точки за умения
(от simple до godlike), агресивност (от
мирен до агресивен), уклон (зъл, неутрален или добър), получаван бонус към
финансовите ресурси и ниво на интелигентност (бързи и често неправилни
решения или отнемащи повече време,
но по-смислени реакции).
Графиката в Galactic Civilizations II:
Dark Avatar е подобрена. Добавени са
допълнителни елементи, които правят
играта още по-красива. А музиката и
звуковите ефекти са на познатото ниво. Новите елементи изглаждат назъбените страни в геймплея и го обогатяват. Единственият недостатък на
заглавието е, че разработчиците така
и не са добавили модул за игра в мрежа. За да може да си пуснете разширението, се нуждаете от инсталиран
Galactic Civilizations II: Dread Lords. Така
че, ако сте пропуснали тази уникална
стратегия, обезателно си намерете
нея и допълнението и ги изиграйте.
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:

ASCARON
ENTERTAINMENT / CDV
Каква е първата ви мисъл, като чуете
„пирати“? Ако и вие като мен сте чели приключенски романи навремето, мога да предположа с голяма сигурност, че при споменаването на тази дума в главата ви се появява
образът на дързък авантюрист, облечен в
снежнобяла риза, развявана от вятъра, който е застанал в предизвикателна поза на
борда на кораб, порещ вълните. Е, може и да
не си представяте точно това, но съм убеден, че това, което ще изникне в главата ви,
ще е доста по-привлекателно от образа на
мърляв тип с оредели зъби, който очевидно
изживява напреднала фаза на някаква екзотична венерическа болест и поне на пръв
поглед има твърде съмнителни сексуални
предпочитания (тоест твърде съмнително
е да има такива).
Изписах всичко това, защото темата
на днешното ревю се казва Tortuga: Two
Treasures и както подсказва името є, в нея
става дума за пирати от идеализирания подвид, макар че очната линия на главния герой
и прекалено масивните челюсти на „женските“ персонажи в играта (нямащи абсолютно
нищо общо като визия с илюстрациите от
кутията на последната) ме навеждат на някои съмнения за промъкваща се историческа
достоверност ;)
Какво всъщност представлява Tortuga?
Играта е поредният проект на Ascaron, авторите на небезизвестните Sacred и Darkstar
one, които явно са решили, че сега е моментът да атакуват пазара с не добре реализиран клонинг на Sid Meyer’s Pirates. Нека ви разкажа за какво иде реч малко по-подробно.
Това, с което се запомниха предишните им заглавия, бяха хубавата графика
и МНОГОТО бъгове (последното е особено валидно за Sacred). Можем да
кажем, че до известна степен
в Tortuga се наблюдава приемственост – играта отново има
бъгове. Само дето този път
графиката не е особено впечатляваща – виждал съм неща,
изглеждащи по-добре графично
още преди 2 години и докато
морските битки изглеждат
горе-долу прилично, моделите
на хората и сградите ме изпълниха с трагична печал с
вида си :)

Процесор:
Pentium на 1,7 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство:
4 Гбайта
Музиката и звукът не заслужават внимание. Първото не се запомня с нищо, а гласовете са изиграни някак без чувство.
От казаното дотук не трябва да оставате с впечатлението, че играта е неописуемо грозна или звучи твърде зле. Случаят не е
точно такъв – в последно време съм виждал
и по-некадърно реализирани заглавия (справка – ревютата от миналия брой). Истината
е, че Tortuga не блести с нищо, нито положително, нито особено отрицателно, държи се
стабилно около (и малко под) средното ниво.
Какво друго има в играта? Има морски
битки, абордажи и стелт ориентирани градски мисии. Класическите неща. Изпълнението им отново не е никак впечатляващо.
Нагласяването на кораба за абордаж е доста по-проблематично, отколкото би трябвало, предвид цялата аркадност, която струи
от играта. Битките със саби са неприлично
лесни, а геймплеят се изражда в нещо подобно на интерактивен филм, където cut сцените съперничат по продължителност на
времето, необходимо за минаване на нивото. И не защото са твърде дълги, а защото
са твърде начесто, а пък мисиите са доста
кратки. Въпреки това играта успява да бъде
забавна – от нея лъха някаква тотална неангажираност и човек се улавя, че се забавлява
не защото се е вживял особено, а напротив –
заради цялата несериозност, която лъха от
заглавието. В крайна сметка в коя сериозна
игра поправките на кораба ви се извършват,
като просто поплувате достатъчно из морето, та да намерите комплект за поправка
(във вид на плаващ сандък), който се прилага
на място…
За съжаление тук идва моментът с бъговете. Ascaron са добре известни с навика
си да оставят купища буболечки в продуктите си и Tortuga не прави изключение. Проблемите с клипинга някак могат да се преглътнат, но необяснимите забавяния, които
превръщат играта в поредица от картинки
в напълно нелогични моменти (защото нищо особено не се случва на екрана), както и
едно забиване на Windows-а ми на син екран
окончателно ме разубедиха да се занимавам
с играта. Ако нямате нищо (ама съвсем нищо) за правене, може все пак да хвърлите
един поглед на Tortuga. Иначе не е препоръчително.
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Минимални изисквания:
Intel Pentium 4 на 2 GHz
или AMD Athlon XP 2000+
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта: GeForce 6600 или Radeon X800
Памет на видеокартата:
256 Мбайта
Дисково пространство:
400 Mбайта
Операционна система: Microsoft Windows
XP SP2 с DirectX v. 9.0c400

NAKED SKY ENTERTAINMENT
В този брой реших да ви разкажа
за онези участници във фестивала на
независимите игри, които най-много
ме впечатлиха. RoboBlitz несъмнено е
моят фаворит. Това е играта, която
според мен напълно заслужава първото място.
В RoboBlitz поемате ролята на симпатично роботче, обитаващо свят, изграден изцяло от живи и неживи механизми. Хората, които са създали нашия
герой, са си отишли – неясно как и неизвестно къде. Светът на роботите
ми допадна много – може би защото
този свят е едно от малкото места, в
които не ми се налага да мисля за секс
и обвързаност, и съответно животът
в него е с една идея по-прост. Или поне
така изглежда на пръв поглед...
И така, какви житейски проблеми
има нашият герой? Blitz трябва да защити базата, в която живее, от нападение на космически пирати. За да спаси своя дом, той трябва да задейства
едно огромно оръдие, построено в него.
За съжаление целта на пиратите е да
обсебят именно това оръдие и да го
използват срещу красива планета в небето, която също трябва да опазите.
Първото нещо, което ми хареса в
самата игра, е свободата. За да задействате оръдието, трябва да преминете през загадки и препятствия в
шест зони (вентилация, електроцентрала, сателитни излъчватели, склад за
муниции, транспортен възел, трезор),
като всяка зона е разделена на три
нива. Но вие може да преминете тези
нива и зони в произволен ред.
Още по-хубаво е усещането за мащабност и взаимосвързаност – дребните неща, които извършвате, влияят
на цялата база и я променят. Когато
пуснете вентилаторите или прокарате път за електричеството, усещате
ефекта върху цялата „машина“, която
вашият дом представлява. Нивата са
разнообразни, а загадките са интересни: например мястото, в което трябва
да настроите кодовете за оръдието,
прилича на луксозна банка, в която
трябва да отразявате лъчи светлина
с помощта на призми. В транспортния
възел пък трябва да подредите систе-

ма от конвейери така, че транспортираното гориво да стигне до местоназначението си.
Разбира се, трябва и да се пазите
от опасности – бързате между бутала, които могат да ви смачкат, скачате по въртящи се зъбни колела и се
борите с лошите роботи, които имат
карикатурен и комичен вид.
До нивата пътувате по един сравнително оригинален начин. Може да
се връщате към предишни нива, за да
търсите тайници в тях и да взимате
неща, които с предишните ви умения
са били недостъпни.

Тест

Процесор:

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Играта използва физичен и графичен енджин, който е повече от съвременен (лицензиран Unreal 3 + Ageia
PhysX). Всяка повърхност е от различен материал, а грапавините є отразяват реалистично светлината. Ъпгрейдите за роботчето под формата на
оръжия, умения и сечива позволяват необичайни начини да използвате физичните закони. Например сдобивате се с
възможност за магнетично залепване
на предмети един за друг и след това
за тавана или стените на помещението (правите го чрез енергийни нишки). Има едно смешно оръжие, което
буквално кара противника да полети
във въздуха, след което избухва като
фойерверк (всъщност то си е точно
фойерверк). Може също да сграбчвате и хвърляте лошите роботи или да
ги нападате с подръчни, грабнати от
околната среда, предмети.
Начинът, по който роботчето мъкне обикновен сандък или варел пък, не
е анимация, а е симулация. Играта сама преценява как ръцете му трябва да
застанат, за да хванат предметите.
Като резултат тази симулация води до още по-сложни последствия –
роботчето избутва предмети с ръце,
захваща се за тях, държи се, катери
се, виси – и всичко това е инцидентно
проявяваща се симулация, а не анимация. (Все пак не очаквайте нещо съперничещо на модела EUPHORIA, който
Lucas Arts ще използват в новата игра
за Индиана Джоунс).
Играта е направена с много стил и
внимание към дребните неща (примерно интерфейсът е част
от героя – вашето собствено тяло има индикатори за здраве и муниции).
Накратко, RoboBlitz е една солидна, качествена
игра. Дори ми е любопитно как „независими“ разработчици са
могли да си позволят толкова добра технология и
такива добри
дизайнери и
художници.
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Оценки:
Удоволствие

Създател: Cryptic Sea
Разпространение: Интернет
Ако трябва да избирам между Armadillo Run и Blast
Miner, определено бих предпочел „миньора“ пред „броненосеца“. Защо? Защото Armadillo е просто хибрид между две познати игри, докато Blast Miner носи усещане
за нещо ново и различно.
И така, тук поемате ролята на миньор, който
трябва да измъкне златото от земните недра и да го
транспортира до белия свят. Като за начало разполагате със следните средства за постигане на тази
цел:
 Туби – ако върху тях падне нещо тежко, създават
искри, а ако бъдат разлети, напояват земята със
запалителна и експлозивна течност
 Киселина – разяжда почвата
 Динамит – искрите го палят и взривяват
 Времеви бомби – експлодират след зададено от вас
време, добри са за верижни реакции
 Строителен материал – просто тежки камъни
Интересното тук е, че играта има две разновидности. В „екшън“ варианта играете нещо като тетрис. Вместо тетрис блокчета падат споменатите
материали. Почвата постоянно нараства и се опитва да стигне до тавана на екрана. А в нея има златни кюлчета. Целта е да взривите почвата така, че
златните кюлчета да полетят високо и да попаднат в
отвора на машината за събиране на злато (намира се
горе вдясно). Ако обаче в машината попадат пръст и
камъни, тя ще се повреди и унищожи (същото ще стане и ако почвата стигне до тавана на екрана – пръстта задръства механизма).
Тетрис вариантът изисква бърза мисъл и преди
всичко познание на „интелектуалния“ вариант, който
прилича на The Incredible Machine (но с много различни
от тази игра елементи). В този режим на игра целта
е да измъкнете кюлчето от екрана и за целта първо
строите неща в нивото с вече споменатите материали (които струват пари), после пускате замръзналото досега време и т.н. Впечатляващо е да видите как прецизно планирана експлозия вдига кюлчето
нагоре във въздуха, втора прецизно планирана експлозия го запраща надясно, право върху построеното
от вас върху стълб „гнездо“, което задържа златния
блок... Но малко след това основата на „гнездото“
бива проядена и то зрелищно рухва, запращайки златото през изхода, водещ извън екрана (а по време на
полета кюлчето се разминава на косъм с хвърчащи
отломки от срутващия се под собствената си тежест стълб).
И всичко това е симулация, и е построено от вас!
Красота!
Blast Miner е намерил своето място в диска към списанието.
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Оценки:
Удоволствие

Създател: Peter Stock
Разпространение: Интернет
Armadillo Run представлява комбинация от игрите Bridge
Builder (по-скоро продължението му
Pontifex) и The Incredible Machine.
Вашата цел е да прекарате една топка с текстура на броненосец
(текстурата явно би трябвало да я
накара да мине за броненосец, но в
действителност това си е просто
топка) до изхода на нивото. За целта строите различни конструкции
(подобни на мостовете в Bridge
Builder), като използвате опорни
точки, разпределяте напрежението и стискате палци
постройката ви да не рухне
под собствената си
тежест.

Докато строите,
времето е спряло.
След това пускате
времето, сложната физична симулация започва и
стискате палци топката
да мине по мостчето ви и да
не падне в бездната.

Материалите, с които разполагате, са най-различни – метал,
въжета, плат, гума и т.н. На въжетата може да се задава степен на
опънатост, а ако искате, материалите могат да се чупят или късат
след „бомба“ със зададено от вас
време. Това ражда конструкции като катапулти, които след скъсване
на изпънатото въже изстрелват
топчето нагоре, мостове – люлки,
които се накланят наляво-надясно… Или пък клетка за топчето,
овесена на конструкция тип „скрипец“, от другата страна на която
виси тежест (тежестта може да
е избутана да виси там от самото топче, преди то да влезе в повдигащата се клетка). Или хоризонтални вратички, които да убиват
скоростта на падане на топчето,
за да не скъса плата, който го чака долу.
Впрочем материалите струват пари,
така че избирайте внимателно! За
сметка на това играта е
почти безплатна – би трябвало да
намерите демото є на диска към
списанието ☺.
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:

TELLTALE GAMES / GAMETAP
Наскоро на пазара се появи четвъртата част
на нашумялата напоследък с непоправимия
си хумор, майтапи и
осмиващ сарказъм игра Sam & Max. Всъщност става дума за четвъртия епизод на Sam и Max – Abe
Lincoln Must Die!, който този път надмина дори и предшествениците си! Сигурно се чудите с какво толкова може да е
по-добро от предходните серии. Е, щом
настоявате, ще ви кажа.
Като начало историята бележи пълен обрат. В предишните епизоди историята следваше определена нишка,
но тук всичко е странно заплетено, изпълнено с уникални щуротии и най-вече
всичко е с краката нагоре! Ако сте смятали, че най-сетне Sam (кучето в костюм) и Max (белият заекоподобен психопат) ще се занимаят с някое свръхмистериозно (и сериозно?) убийство, значи
здраво се лъжете. Те на тях тия неща
не им минават!
Този път нашите детективи ще
трябва да разследват странното поведение на господина в Белия дом. Става
дума за президента на САЩ. Допреди
няколко дена човечецът се е чувствал
добре (и се е държал нормално), а отскоро прави изключително подозрителни (и будещи съмнение) неща, като да
прегръща всеки който срещне например. И ако евентуално момчетата успеят да се доберат до господина в Белия
дом (все пак президентът е недосегаем, макар бдящите над него тайни служби да са лесни за манипулация индивиди)
и съумеят да разплетат иначе не сложната загадка, най-накрая ще им се наложи да победят и на президентските
избори. Но не кой да е, а гигантската
оживяла статуя на Ейбрахам Линкълн.
Пожелавам ви успех!
Концепцията да се пробват в политиката и да се състезават в надпреварата на президентските избори е
изключително гениална, особено когато
куцо и сакато се кандидатира за този
пост. Какво пречи на Sam и Max да се
пробват?!
Играта е типичното приключение, в
което героите ще трябва да обикалят

напред-назад, да събират разни предмети, да ги ползват по предназначение
(а понякога и не по предназначение) и
разбира се да разговарят с разни съмнителни субекти. Единственият неприятен момент е непрекъснатото пътуване от едно място на друго. Докато в
предходните серии това безцелно шляене бе снижено до минимум, тук ще ви се
изтъркат подметките, докато достигнете заветния финал.
В реда на нещата (и в типичния
дух на серията) новите декори в Sam &
Max Episode 4: Abe Lincoln Must Die! няма
да се препъват един друг кой пръв да
превари да се покаже на монитора ви,
но въпреки това новата локация – Белият дом, е наистина добре измислена,
при това с комплексна архитектура и
много места за посещаване. Ако някога
сте си мечтали да посетите дома на
президента, това е вашият шанс! Не го
изпускайте!
За радост на всички онези, които
обичат да мислят, и мислят и мислят...
този път задачките закачки въобще не
са шега работа. Макар повечето да са
добре познатите ни стари пъзели от
сорта на „кой предмет ще пасне тук“
или „какво да дръпна, за да падне онова
нещо“, част от тях са истинско предизвикателство за сивите ви клетки (в това число и за моите).
Графиката, както обикновено, е
страхотна. Декорацията на Белия дом
е съградена от типичните традиционни американски мебели, а новите лица в
серията са изпипани толкова професионално, че техните образи направо оживяват на екрана!
Музиката този път е разбиваща.
Докато джазовите парчета бяха страхотни в предходните части, тук звуците на фанфари и оркестрова музика
създават невероятното усещане, че наистина се кандидатирате за президентския пост!
Като за финал ще спомена, че макар в играта да не се набляга на супер
смешни фрази, а на забавни лафове и осмиващ сарказъм, този път момчетата
от Telltale Games са постигнали наистина много повече! Sam & Max Episode 4:
Abe Lincoln Must Die! си заслужава напълно.

Процесор:
Pentium на 800 MHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
32 Мбайта
Дисково пространство: 300 Mбайта
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Светът на програмирането
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИГРА ЕДНОВРЕМЕННО ЗАБАВЛЯВА И ОБУЧАВА УЧЕНИЦИТЕ
Майкрософт България и Министерството на образованието и науката официално стартират образователната игра „Светът на програмирането“ –
http://vb.teacher.bg. Проектът цели едновременно да
забавлява и да обучава учениците на компютърни
умения и навици за работа в Мрежата и с приложни
програми. Играта е организирана в 12 урока, като пътуване до различни дестинации, всяка от които предава нови умения и знания. В рамките на всеки урок се
изпълняват по няколко задачи, които обучават как се
пише програмен код, като се използва Microsoft Visual
Studio.Net. При достигане на всяка една от целите
участниците получават приложна задача, с която да
установят нивото на придобитите знания и умения.
Образователната игра е разработена със съдействието на сдружение „Потребител БГ“.
За улеснение на участниците е даден адресът,
откъдето могат да изтеглят пълната версия на
програмния продукт на Майкрософт Visual Studio 2005
Express Editions, чрез която се изпълняват поставените задачи.
Всички решения трябва да бъдат запазени в един
общ файл и изпратени до организаторите на адрес
admin@teacher.bg. За успешното изпълнение на всички задачи на учениците се препоръчва да се консултират с учителите си. Комисия в състав Теодора
Върбанова – „Майкрософт България“, Теодор Радев –
„Майкрософт България“, Тодор Георгиев – Потребител БГ, Радослав Николов – Потребител БГ, Димитър
Добрев – Институт по математика на БАН, Христина Дачева – www.dechica.com, Светлин Грънчаров –
„Експерт Вижън“, Андрей Йорданов – Експерт Вижън,
и Трендафил Начков – „Евроинтегра“, ще оценява решенията. Участниците с най-много решени задачи
участват в разпределянето на наградния фонд. Към
всяка награда победителите получават и книгата
VISUAL STUDIO 2005 TEAM SYSTEM. Периодът на
провеждане на играта е от 19 март до 12 май 2007 г.
Имената на победителите ще бъдат изтеглени по
време на Четвъртата национална конференция „ИТ
в образованието“, която ще се проведе на 21–22 май
2007 г. Спечелилите ще бъдат уведомени по електронната поща.
Играта е част от учебната програма „Светът
на програмирането“, по която през 2005/2006 г. бяха обучени над 600 преподаватели по информатика
и информационни технологии в училищата. Образователната игра е разработена в рамките на инициативата на Майкрософт „Партньори в познанието“,
насочена към подкрепа на средното образование. В
рамките на инициативата в България са инвестирани над 800 хил. USD, като основно се насърчават
дейности, свързани с локализиране и разработване на
учебни програми, обучение на учители и насърчаване
на използването на ИКТ в образователния процес и
в класните стаи. В рамките на инициативата през
месец май ще бъде обявено и стартирането на учителски портал „Мрежа на учителите – новатори“ –
www.teacher.bg.
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Физика и математика
Преди два броя на няколко от
тези страници ви запознах с една интересна програма по химия –
„Виртуална химична лаборатория“.
Големият Ӝ успех показва, че несъмнено този вид софтуер има бъдеще, и този път реших да отдам
дължимото на още две от важните природни науки – физиката и
математиката. Ще ви представя четири интересни програми. Те
могат да бъдат от полза на всеки
учител, който иска да разнообрази
начина, по който представя учебния материал пред учениците, на
всеки ученик, който иска да научи
нещо ново или да разбере по-добре
изучаваното в училище, както и
на всеки, който просто се вълнува
от тези науки.

БОЖИДАР СТЕФАНОВ

Симулации по физика

„Симулации по физика“ е виртуално помагало по физика, което
довежда информационните и компютърни технологии точно там,
където са най-необходими – в училище. Представлява доста интересен и новаторски начин да се
представи материалът за IX и X
клас – часовете, когато се изучават едни от най-важните процеси
и явления във физиката. Процесите не са изобразени само с чертежи или прости анимации, а с
множество малки програмки, които ги симулират. Симулациите са
два вида – едните просто изчисляват някакви резултати по дадена
формула и се определят като изчислителни програми, а другите
представляват анимации, чийто
ход може да се управлява в известна степен и затова са наречени демонстрации. Продуктът има
общо 21 такива програмки, които
покриват пет дяла от физиката –
„Електрически ток“, „Магнитни
явления“, „Трептене“, „Електростатика“ и „Оптика“. Работата с
тях е изключително лесна – интерфейсът е изцяло на български
(има и версия на английски).
Програмата е предвидена за
работа в клас, но е помислено и
за домашните потребители – тя
съдържа т.нар. Виртуален учебник по физика, който предлага
подробна информация, картинки
и дори анимации за повечето процеси, разглеждани в „Симулации
по физика“. Направена е и връзка
между учебника и симулациите –
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и новият вариант работи чрез серийна връзка, а може да се свърже
и към USB порта, като се използва
подходящ адаптер.
Програмата е разработена от
Божидар Стефанов, има статут
на Freeware и може да се изтегли
от адрес http://bozhko.atspace.com/

Симулации по
електротехника

на повечето от тях може да бъде
открит бутон „Урок“, който извежда точно тази „страница“ от
учебника, на която се разглежда
съответният процес (ех, да имаше такива бутони до въпросите
в контролните по физика). Друга полезна функция е вграденият
тест, с който всеки лесно и бързо може да провери знанията си.
Интересното тук е, че някои от
въпросите представляват задачи, които се решават на някои от
симулациите, а това не само дава
възможност да се усвоява работата с програмата, но и повишава интереса към самите демонстрации. За учителите е предвиден
и редактор за тестове, чрез който могат да разработят собствени тестове.
„Симулации по физика“ е една изключително приятна и интересна програма, която повишава
интереса на учениците към тази
важна наука. През последните две
години тя успя да вземе доста
награди от националните конкурси по информационни технологии.
Демонстрирана е и извън България – в Женева, Брюксел и Будапеща. Това лято може би ще имам
възможност да взема участие с
нея и един от новите си проекти
на международното изложение за
млади учени и изобретатели ESI
2007, което ще се проведе в ЮАР.
Миналата година се замислих
дали ще бъде възможно да се разшири приложението на програмата, като се даде възможност чрез
нея към компютъра да бъдат свързвани уреди от лабораторията по
физика (които иначе се ползват
изключително рядко). Постигнах
това чрез една много проста и
лесна за изработка схема, която
позволява към компютъра да се
свържат до осем такива устройства и да се управляват софтуерно. Първата версия беше доста
примитивна и я използвах само за
да онагледя идеята – в действителност тя едва ли би намерила
кой знае какво приложение, защото работеше на паралелен порт.
По-късно внесох някои подобрения
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Това е програма, предназначена както за ученици, изучаващи електротехниката, така и
за всички, които се занимават
с електротехника и биха желали
да заменят калкулатора и листа хартия с компютър. Целта на
програмата е да замени ползването на формулите на най-важните
закони в този дял от физиката с
малки, но изключително гъвкави
изчислителни програми. Употребата им едва ли ще ви затрудни –
още при самото стартиране на
програмата в прозорец се извеждат всички опции, но дори и да
затворите този прозорец, те остават достъпни чрез контекстното меню на мишката.
„Симулации по електротехника“ съдържа общо десет изчислителни програми (модули), но това съвсем не означава, че са реализирани само десет формули –
всякаот тях предлага по няколко
възможности за търсена на произволна величина от формулата.
Да вземем Закона на Ом, който
гласи I = U/R (токът е равен на
напрежението върху съпротивлението). Програмата ви дава възможност да намерите която и да
е от трите величини I, U или R,
ако знаете другите две, без да се
налага да преработвате форму-

лата. Вероятно на учителите няма да се хареса, че има програма,
която улеснява учениците, като
решава задачите им, и че не им
се налага да учат формулите, но
това не е точно така. Програмата предлага и възможността да
изведе на екрана всички формули,
по които изчислява. Освен това
на прозореца на всеки изчислителен модул има бутони „Формула“
(извежда прозореца с формулите
и отбелязва с червен цвят тази,
която се прилага в момента) и
„Записки“ (дава подробна информация както за самата формула,
така и за явлението, за което
тя се отнася). Програмата има
и вграден тест за проверка на
знанията, който ги и оценява.
Вероятно се чудите къде би имала приложение тази програма –
ами, както споменах по-горе, тя
е за всички, които се занимават
с електротехника – може да се
използва дори в училище за насърчаване на интереса на учениците.
Примерно учителят дава на учениците си задача, а след това възможност да проверят резултатите си чрез подобен софтуер –
така несъмнено дори часовете за
упражнения биха били доста поинтересни, отколкото са сега.
„Симулации по електротехника“ наистина е един изключително
полезен инструмент. Ниските му
системни изисквания гарантират,
че лесно би се наложил дори в училищата, където разполагат с постара техника, а малкият размер
на инсталацията е изключително
улеснение при теглене от Интернет. Програмата е разработена
от Павел Янков, има статут на
Freeware и може да се изтегли от
адрес: http://pavelyankov.hit.bg

WaveScout4D

Програмата се разпространява под мотото „Променете представите си за математиката“.
Това е стопроцентова истина –
програмата е един невероятен
Open Source продукт, който действително ще промени представите ви за скучните часове по
математика и продължителното
и изнервящо чертане и пречертаване на математически функции.
Тя ще ви предостави възможности, които не можете да намерите дори в платени продукти,
а на всичкото отгоре се ползва
толкова лесно, че дори и да не
се занимавате с математика, с
удоволствие бихте си поиграли с
нея. Интерфейсът е подреден и
не дразни окото и във всеки един
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нейното дезархивиране. Системните изисквания са ниски, а приложението на тази програма – много широко. Потребителите биха я
използвали както за визуализиране на математически и физични
зависимости, така и за създаване
на визуално атрактивни ефекти.
Програмата с разработена от
Благовест Георгиев Буюклиев, има
статут на Open Source и мооже да
се изтегли от адрес http://openfmi.
net/frs/download.php/173/ws4d.zip.

MathGraph

момент имате достъп до всички
функции и не се налага да ровите
поредица менюта и подменюта,
което е кошмар за всеки потребител (единствената ми забележка
е, че не е на български). Графиката
и промените в нея се възпроизвеждат в реално време в обширна
зона за визуализация. За разлика
от познатите двумерни функции
с един аргумент, като y=f(x), чрез
тази програма могат да се изчертават графики на функции дори и
с три аргумента y=f(x,z,t). Потребителят просто трябва да въведе
конкретната функция като алгебричен израз, съдържащ съответните променливи, и програмата
веднага я визуализира. В общия
случай резултатът представлява
нагъната повърхност (нагъването зависи от променливите x и z),
а ако изразът съдържа и времето
като променлива, тогава релефът
на тази повърхност ще се изменя
постоянно спрямо времевата функция. Потребителят разполага с
пълна свобода при навигацията в
тримерното пространство, разглеждането и промяната на параметрите.
Програмата има и ред други
предимства. Първото, което е
присъщо на всички приложения с
отворен код, е нейната многоплатформеност – програмата идва
компилирана във вид за изпълнение
под Windows, но като се използва
включеният сорс код, тя може да
се компилира за всякакви операционни системи – като се започне
от Linux и се стигне до BeOS и дори MacOS. Друго предимство е това, че не се налага приложението
да се инсталира – то се разпространява като обикновен zip архив
и пътят от изтеглянето на програмата до момента, в който вече
ще я ползвате, минава само през
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МathGraph, както се вижда и от
името Ӝ, е програма с математическа насоченост. Това определение обаче в никакъв случай не покрива многобройните Ӝ функции –
тя буквално е цяла компютърна
лаборатория за математически
анализ. С нея могат да се изчертават всякакви двумерни графики на функции от типа f(x), а и не
само това. Можете да сравните
всякакви графики с вече начертаните, като оцветите новите с
цветове, различни от предишните. Програмата предлага също и
много допълнителни приложения,
като подпрограми, изчисляващи
важни математически уравнения
(например квадратно уравнение).
Забележителни възможности също са опциите за изчертаване на
графиките на множество стандартни за математиката функции (например синусоида) и важни
криви, като спиралата на Архимед и циклоида. Тези допълнения
се извеждат удобно на екрана в
отделни прозорци и по този начин
не ви пречат на работата в главния прозорец. Докато сме на тема
интерфейс, с удоволствие ще отбележа, че като цяло програмата
има доста изчистен интерфейс,
но за съжаление се забелязва, че
някои елементи не пасват на фона
на програмата и леко дразнят окото. Всъщност все още не мога да
имам прекалено високи изисквания.
Разполагам само с демо версия, на
която липсва и българският интерфейс, но авторът ме увери, че
в момента прави цялостна преработка на пълната версия, а дотогава ще трябва да се примирим с
това, което имаме. Засега мога
да кажа само, че това е програма,
която ще става все по-професионална и със сигурност ще бъде
оценена от математиците.
MathGraph е разработка на
Александър Горанов, а нейната
демонстрационна версия можете
да намерите на диска към списанието.
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НПМГ София
ОТКРИТ УРОК ПО МАТЕМАТИКА ЧРЕЗ ВИДЕО КОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА
На фона на проблемите в образователната ни
система темата за електронните иновации в образованието като интерактивни учебници и дистанционно обучение става все по-актуална. Публична
тайна е, че вместо да скъсяваме дистанцията с
развитите страни, изоставането се увеличава.
Няма работеща стратегия, която успешно да обхваща всички аспекти на проблема – и изграждане на
необходимата инфраструктура, и подготовката на
учителите, и създаването на необходимото учебно
съдържание, и извършването на неизбежната реформа в консервативната и тромава структура
на самото образование, и още, и още... Техника като
че ли има, но няма кой да работи с нея, а и да има,
липсва учебно съдържание. Затова всеки пробив,
колкото и изолиран да е той, се посреща с голям
интерес.
Малко, да не кажем единици, са училищата, които могат да се посочат като пример за сравнително успешно прилагане на информационните и
комуникационни технологии в обучението. Едно
от тях е Националната природо-математическа
гимназия в София. То е едно от първите, които
прилагат нови технологии при обучението в много
от изучаваните предмети. Така например хартиената карта и атласът в обучението по география
са заменени с географско-информационна система,
а учениците от горните курсове пишат електрон-
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ни домашни работи под формата на презентации.
Затова не е изненада, че именно там се проведе и
първата демонстрация на интерактивен урок по
математика, който благодарение на конферентна връзка стана достъпен за ученици и учители в
Гимназията с преподаване на чужди езици „Христо Ботев“ в Кърджали. Впрочем двете училища са
сред първите три у нас, които са част от пилотния проект „Българско Интернет поколение“1. Те са
оборудвани с най-модерните комуникационни тех-
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нологии, които бяха дарени в края на миналата година от Cisco2 и БТК3.
Целта на видео конферентната връзка бе да се
демонстрират резултатите от работата по международен проект за електронно обучение по математика, финансиран от програмата „Сократ“, в
който участват представители на седем европейски страни – Австрия, Германия, Франция, Чешката
република, Португалия, Румъния и България.
Методологията и електронното съдържание на
уроците, което цели да провокира учениците да
проявят творческото си мислене, вместо да наизустяват математическите теореми, са разработени
от екип преподаватели от НПМГ. Лидер на проекта
е Петър Недевски – директор на НПМГ, известен
български математик, автор на редица учебници за
висшите и средни училища и носител на ордена „Св.
Св. Кирил и Методий“ – първа степен, за заслуги в
областта на науката, културата и образованието.
Като софтуерна платформа е използвана програма-

та M@th Desktop на австрийската фирма Deltasoft
Mathematics, която също е част от проекта. Демонстрираният урок включваше доста скриптове, с които се изчертаваха графиките на функциите, разгледани в него. Чрез промяна на техните променливи бе
показано как това влияе на кривата на функциите и
по този начин бяха обяснени зависимостите в тях.
Странен бе начинът, по който всичко това се
предаваше до училището в Кърджали. Малка уеб камера заснемаше демонстрацията направо от презентационния екран и го излъчваше по конферентната връзка. Обяснено бе обаче, че това е временно
решение и че при реалното обучение ще се използва
софтуер на Cisco, чрез който към другите училища
ще се предава директен образ от десктопа на презентатора, а камерата да бъде използвана само за
излъчване на неговия образ. Естествено, предаването на живо има ред недостатъци, така че се мисли
и за приложение на други технологии като например
видео по заявка (Video-on-demand).

Пилотният проект „Българско Интернет поколение“ е част от разработената от Министерството на образованието и науката стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българското образование.
Той стартира през ноември миналата година. Партньори по проекта са Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, общините София-град и Кърджали, Българската
асоциация на мрежовите академии и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и трите училища, които бяха
оборудвани с най-модерните комуникационни технологии. Това са Националната природо-математическа гимназия
(НПМГ) в София, Технологичното училище „Електронни системи“ в София и Гимназията с преподаване на чужди езици
„Христо Ботев“ в Кърджали.
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Оборудването, дарено от Cisco, е на стойност 230 000 USD и включва локална мрежа в училищата, Интернет телефония, безжична мрежа, възможност за създаване и дистрибуция на мултимедийно учебно съдържание и оборудване за
безжична мрежа в общежитието на НПМГ.
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3
БТК предостави високоскоростен бизнес Интернет през MAN мрежата на компанията със скорост от 2 Mbps, както и 45
ADSL пакета със същата скорост за всички учители, които участват в проекта. Дарението е на стойност 70 000 лв.
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