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Skype през всички мобилни телефони

С нарастване на броя на потребителите и разширяване на
предлаганите услуги от Skype все повече компании и фирми насочват
своето внимание в посока създаването на модерни и съвместими
продукти, които експлоатират неговите възможности. Първи бяха
USB и Bluetooth Skype телефоните, последваха ги по-сложните устройства, които обединиха в един апарат разговорите през Skype
и през стационарната мрежа, сега Skype завладява и мобилната
телефония.

Penryn и Nehalem

36

Новото в процесорните архитектури на Intel

В края на март Intel съобщи подробности за 45 nm си фамилии процесори
от ново поколение Penryn и Nehalem, чието производство се планира да започне, съответно през втората половина на тази и на следващата година. Общото между двете фамилии е, че те ще се произвеждат по 45 nm технологичен
процес, ще използват транзистори с метален гейт и т.нар. High-k диелектрик
(материали с висока диелектрична константа). В Intel вече се разработват
15 различни процесори по тази технология, а опитните образци на първите
5 от тях бяха демонстрирани още на 25 януари. Компанията разполага с два
завода, способни да произвеждат 45 nm процесори, а през втората половина
на следващата година в експлоатация ще влезнат още два.

YouTube

54

Всеки може да бъде медия

Измина една интересна година за високите технологии. От Nintendo изобретиха видео игра, която се контролира
с „магическа пръчка“. Нов вид автомобил измина 1337 km само
с един литър бензин. Робот се научи да кара велосипед. Открит бе нанотехнологичен чадър, който
въобще не се мокри.
Но само YouTube създаде нови възможности за милиони хора
да се забавляват,
образоват, шокират,
рокират и разбират
помежду си в невиждан досега мащаб.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПАКТДИСКА
Скъпи приятели!
Със страхотна колекция от безплатни софтуерни предложения излиза майският брой на компактдиска
на списание Computer. Много от тях са пълнофункционални алтернативи на приложенията от професионален
клас, други са близки техни аналози и, разбира се, има и няколко безплатни игри.
Най-голямо изобилие от свободно разпространяван софтуер ще намерите
в рубриката Authoring, където и професионализмът е на високо ниво. Прекрасен пример е редакторът Scribus 1.3.3.8, чието богатство от функции и
възможности го прави идеална алтернатива на „специалистите“ в предпечатната подготовка от близкото минало като PageMaker и QuarkXPress. С
множество инструменти и красиви ефекти Inkscape 0.45 обещава да привлече вниманието на дизайнери и архитекти. Подобен на CorelDraw, Illustrator и
Freehand, той работи в Scalable Vector Graphics формат и може да се похвали
с широк кръг почитатели, добра помощна документация и многобройни примерни решения. Подобна аудитория и солидна основа има и новият визуалноориентиран редактор за уеб разработчици KompoZer 0.7.7. Въпреки че е във
фаза на разработка, той притежава стабилното ядро на вече замразения
проект на редактора NVU. С богата функционалност и интегрирана поддръжка на CSS стилове той се нарежда редом до редактори като AceHTML
Pro и CoffeeCup HTML Editor. Професионално предложение, което отправя
много сериозно предизвикателство към почитателите на Macromedia Flash и
Koolmoves с вградената си поддръжка за работа с различни външни устройства като електронна писалка и с прекрасния си модулен интерфейс, е Synfig
Studio 0.61.05 – любимо средство за множество уеб разработчици и дизайнери. Специфичната му организация и стил изискват по-обстойно запознаване
с неговия инструментариум, така че не подминавайте неговата богата документация. Допълнителна трудност може да представлява и самото инсталиране, защото Synfig Studio ползва функционалността на безплатната графична среда Gtk+ и Gtkmm и на
тяхната надстройка Synfig Core, които ще намерите в рубрика System. Тук
са и две ограничени софтуерни заглавия, които не могат да бъдат пропуснати. Това са „фаталната“ версия на UltraEdit-32 13.00 и многофункционалният SnagIt 8.2.1. В тринайсетата версия на своя продукт IDM Computer са
прибавили многобройни подобрения като различно оцветяване на прозореца на документа в зависимост от разширението, групово връщане на операции, поддръжка за работа на повече монитори и много други. С поправки
и оптимизации излиза и SnagIt, един от най-добрите инструменти за сваляне на екрани и прозорци от Windows десктопа и активни приложения. За
многобройните негови способности и трикове можете да прочетете повече на страниците на списанието.
Рубриката Entertainment представя няколко много добри десктоп оптимизации и подобрения. Начело в групата е актуализацията Google Desktop for Windows 5.1.7 – едно от най-често сваляните от Интернет приложения. Пълно индексиране на съдържанието на вашите папки с интегрирано търсене в уеб пространството и
локално, възможност за претърсване сред електронната поща и автоматизирано претърсване в RSS новини
са неговите основни преимущества. С ново предложение за ефектен изглед и удобни интерактивни менюта за
вашия десктоп излиза SmartBarXP 1.0.201. Той позволява разполагането на множество информационни панели из
десктопа и т.н. (Всичко за тази програма ще намерите в специална статия на страниците на списанието.) За
вашия десктоп Calendar Magic 16.3 предлага един изключително полезен календар. Той съчетава в себе си няколко вида календари и позволява персонализиране, експортиране и синхронизиране на личните ви дати. Освен това има функции за аларма, конвертиране на мерни единици и калкулатор, чрез който с лекота можете да пресмятате всякакви интервали от време. Една малка и удобна надстройка за вашия десктоп е TrayStart 1.0.1.109.
Той е прекрасна алтернатива на менюто Quicklaunch, като го превъзхожда по това, че позволява създаването
на групи и подгрупи на приложенията, а пък неговият изглед се контролира изключително лесно с помощта на
малък текстов файл. Поредната оптимизация за десктопа е Training Screen Saver 6.51. Обикновен скрийнсейвър, който в минути на отмора може да ви представя актуална информация от Интернет, снимки или дори
образователни материали. Програмката включва и собствен календар, който да ви известява за предстоящи
събития, както и предефиниран набор от интересни сайтове. С нова пълна версия излиза и мултимедийният
плейър JetAudio Basic 7.0. Изпълнен с множество допълнителни ефекти и функции за конвертиране и запис на
аудио дискове, той респектира своите конкуренти. Рубриката завършват две
интересни и полезни малки програмки – Splendid City Lite 6.1.1 за организиране на
спортни състезания и турнирни срещи по няколко различни схеми на елиминация
и Math Ninja 1.01 с интересни и забавни уроци по математика за деца с различни
нива на трудност и профили за всеки малък математик.
С български представител ще започнем рубриката Tools. Това е новата версия на добре познатия английско-български компютърен речник SA Dictionary 2005
Т2, който вече е разширен и има подобрен интерфейс за работа под Windows Vista. Следващото безплатно предложение идва от UltraExplorer 1.3.2, който е един
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приятен и лек файлов мениджър. Без да е претрупан с всевъзможни функции,
той има удобен и интуитивен интерфейс, уникален начин за представяне на
пътя до даден файл (column mode) и едно малко, но изключително ефективно
прозорче за временно поставяне на файлове, с които предстои да се извърши
дадена операция. Разбира се, моят любим файлов мениджър Total Commander е
далеч по-напред по отношение на функционалността си, но за да не се загубите в неговите надстройки, ви препоръчвам Total Commander Plugins Manager
1.8.9.0. С негова помощ безопасно можете да инсталирате, премахвате и
актуализирате надстройките за вашата компилация на мениджъра. Споменах ли, че всички тези приложения са безплатни? Нека да продължим с един
безплатен софтуер за запис на аудио, видео и данни на CD/DVD носители –
CDBurnerXP 3.0. Освен всичко това той предлага и няколко екстри като конвертиране към mp3 и wma, запис и създаване на архиви на CD/DVD и преобразуване на bin и nero архиви в ISO. Записването на самостартиращо се CD или
DVD не е нищо особено, ако стартирате някоя програма на записания диск. Но
ако решите автоматизирано да ви се отварят документи, ще се наложи доста да се поровите и почетете или просто да си сложите безплатния Daboo
AutoRun 0.9.5.2. Рубриката включва и две ограничени приложения, които могат да представляват интерес: Handy Backup 5.6 – за създаване и поддържане
на файлови архиви, синхронизиране на директории плюс криптиране и компресиране на архивите, и O&K Print
Watch 4.2 – за следене и контрол на печата на даден принтер или група принтери.
WebSite-Watcher v4.31 пък е единственото ограничено приложение на рубриката Internet. С негова помощ
можете спокойно да следите десетки уеб сайтове за актуални промени, като при последващите посещения
на даден сайт направените актуализации автоматично ще бъдат осветени. Новата версия на Opera v9.20
определено предизвиква сериозен интерес със своята свръхфункционалност, добрата интеграция на различни
инструменти, малкия размер и лесната преносимост. Новият интерфейс, освен команди с движение на мишката, многопанелен изглед, вградени пощенски клиенти и защита от паразитни прозорци, предлага и widgets
надстройка, бързи връзки при отваряне на нова страница, мениджър за сваляне на файлове и мениджър за пароли и много други. Навигацията в Интернет обаче е една от най-честите причини за пробив в системата и
неправомерен достъп до лична информация. Sandboxie 2.85 позволява изолирано стартиране на уеб браузъра с
копие от основните настройки на системата, които са необходими за работа в Интернет. Той може да прихваща и ограничава произволна програма, а по време на работа лесно могат да бъдат проверени промените
и файловете, които са реализирани със съответното приложение. Поради изключително малкия си размер в
рубриката е включена и версията за 64-битов Windows. С нова пълна актуализация излиза и QIP 2005, Build
8010. Моят любим ICQ клиент вече има подобрен интерфейс на чат прозореца, оптимизация на трафика, автентикация през прокси и много други. Но онова, което аз най-много харесвам в него, е възможността да го
стартирам без предварително инсталиране. Борбата с находчивостта и изобретателността на спамърите е
неравна, особено ако сте попаднали в нечий черен списък. Затова е необходимо прилагането на все по-интелигентни системи за разпознаване на спама като Spam Bully for Outlook Express 4.1. Той, както много от своите
платени аналози, предлага Bayesian spam filter, но с него ще получите още и метод за блокиране чрез заявка за
потвърждение за неизвестни податели и удобна лента за бързо маркиране на досадниците. Opt-In List Extractor
1.0b пък е едно полезно приложение за специални случаи, когато ви се налага да обработите стотици и повече
електронни адреси, „изсипани“ в текстов документ.
Рубриката System събира няколко изключително полезни безплатни
приложения. Ще започна с Ultimate Boot CD 4.0.3, който вече е базиран на
Linux среда и предлага страхотен набор от приложения за разпознаване и
диагностика на хардуер, преразпределение на дисковото пространство,
архивиране и възстановяване на дялове и много други. Лека и ефективна
защитна стена ще получите с Jetico Personal Firewall 1.0.1, който предлага няколко много добри решения за блокиране на приложения и изходящ и
входящ трафик. Негова силна страна са гъвкавите правила за блокиране,
които освен стандартните параметри могат да дефинират и порт за комуникация и активно приложение. Следва Hidden Utilities XP 1.0, който не е
нищо повече от меню към всички инструменти за настройка на Windows,
но пък е изключително полезен, защото много от тях нямат директна
връзка или меню, а трябва да се помнят техните пътища за достъп. Нуждата от Hidden Utilities XP става огромна в момента, в който седнете на чужд компютър, на който липсват
бързите връзки, които евентуално имате у вас. Тук, разбира се, ще намерите и обещаните в рубриката Authoring библиотечни файлове за инсталиране на работна среда за флаш редактора Synfig Studio 0.61.05. Последователността, която трябва да следвате, е Gtk+ 2.10.6 – основна графична
среда, която се инсталира автоматично с някои други приложения, Gtkmm
2.4.8 и най-накрая Synfig Core 0.61.05, последван от инсталационния файл на
интерфейса в Authoring.
С две безплатни софтуерни предложения излиза и рубриката Antivirus.
Това са Spyware Terminator 1.8.5, който по ваше желание може да интегрира
и безплатната антивирусна защита на ClamAV на системата ви, и Norman
Malware Cleaner v.2007.04.11 за сканиране без инсталиране за множество актуални вирусни зарази. Тук са и свободно разпространяваните антивирусни
дефиниции за Norton Antivirus, Trend Micro PCCillin, AVG Anti-Virus и F-Prot.
Иван Гарнизов
Май 2007
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ПЪТНА КАРТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ
МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
МАЙКРОСОФТ ЩЕ ОКАЗВА ТЕХНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ПОМО Щ
Техническа и консултантска помощ по въвеждане на оперативната съвместимост ще предостави „Майкрософт“ на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. На работна среща на 20 април за това се споразумяха председателят на ДАИТС г-н Пламен Вачков и г-н Стивън МакГибън, регионален технически директор на „Майкрософт“ за Европа.
По късно г-н Вачков откри семинар в столичния хотел „Арена ди Сердика“, посветен на оперативната
съвместимост. Семинарът, на който специален гост бе и г-н Стивън МакГибън, бе в рамките на третото заседание на Работната група „Съвет на директорите по информационни и комуникационни технологии“ към
Координационния съвет по информационно общество.
„Информационната и комуникационна сигурност и оперативната съвместимост са двата приоритета
на ДАИТС за 2007 г. и по тях работим активно и в Иновационния център, който открихме преди два месеца
в сградата на Агенцията, обяви г-н Пламен Вачков. – ДАИТС отговаря по приетата рамка за оперативна
съвместимост от 2006 г., а Министерство на държавната администрация и административната реформа
следи за правилата, които ще се въведат с Закона за електронното управление“, каза още той.
На семинара, организиран от ДАИТС и МДААР бе представена Пътна карта на Агенцията за постигане
на оперативна съвместимост на информационните системи на администрацията.
Основите на сътрудничеството между „Майкрософт“ и ДАИТС бяха положени с подписване
на меморандума за сътрудничество през лятото на 2006 г. Първият конкретен резултат бе изграждането на Националния иновационен център, чиято инфраструктура (компютри и софтуер)
бе осигурена от „Майкрософт“.
Още тогава бе обявено, че за
тази година приоритетните задачи, по които ще се работи в
Центъра ще бъдат информационната сигурност и оперативната
съвместимост, както и това, че
„Майкрософт“ ще окаже помощ и
при обучението на държавната
администрация, в това число и
по оперативна съвместимост.
Използвахме посещението на г-н
Стивън МакГибън в България, за
да се срещнем с него и да му зададем няколко въпроса, свързани
с проблемите на оперативната
съвместимост, пред които е изправена Държавната администрация и с възможните пътища за
тяхното решаване.
Г-н МакГибън, Вие сте в България във връзка със семинар,
посветен на оперативната
съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт. Каква бе темата
на днешната ви презентация?1
Бил съм едва ли не във всяка европейска столица, срещал
съм се с министрите на админис1

трацията на всяка европейска
страна и идеята ми бе да изложа
състоянието на дебата за оперативната съвместимост в Европа, дебат, който продължава и
в момента. Говорих за текущото
състояние на оперативната съвместимост в различните страни, както и какво мислят по въпроса правителствата на тези
страни.
Как оценявате направеното
в България?
Едно от нещата, които казах
и на конференцията, е, че България в момента е една от малкото действително прагматични
държави в Европейския съюз що
се отнася до оперативната съвместимост. Мисля, че вие сте
водеща страна в този дебат.
Преди две години имах среща с
ръководството на Министерството на държавната администрация, където разговаряхме на
тази тема. Оттогава следя внимателно развитието на проблема и мисля, че има прогрес и че
България е на верен път.
Какви са основните предизвикателства, които предстои
да бъдат решени?
Има различни нива на оперативна съвместимост. Главните
предизвикателства са в областта на семантичната съвместимост. Необходимо е да се уеднакви значението на понятията,
определенията, думите, форма-

тите, така че те да имат един и
същ смисъл. Въпросът е, когато
аз кажа нещо и вие кажете същото, и двамата ли имаме едно
и също предвид? Да вземем нещо
съвсем просто – адреса. В България пощенският код се пише преди населеното място, в Англия е
обратното, така че дори за такива прости неща няма общоприет формат. Подобно е и положението с фактурите. А тогава са
неща от изключително значение,
ако искаме да правим електронна
търговия без намеса на човек,
защото, ако разговорът е между
двама души, те все някак си ще
се разберат, но ако това са две
информационни системи?

В текста са ползвани въпроси и на други медии
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Терминология

ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Приетата в средата на миналата година „Българска национална рамка за оперативна съвместимост на
информационните системи в изпълнителната власт“1
е задължителна за всички нововъвеждани информационни системи в звената на държавната администрация и има за цел да осигури съответстваща
нормативна рамка за гарантиране способността на
информационните системи и бизнес процесите, които те поддържат, да обменят данни и да интегрират
информация и знание. Сред целите ù са организирането на трансгранични електронни услуги, а също и
осигуряването на системна интеграция и оперативна
съвместимост както в контекста на информационния обмен между системите на звената на изпълнителната власт, така и при реализация на електронни
услуги за граждани и организации.
Националната рамка е изключително интересен
документ, който показва огромните предизвикателства, пред които са изправени Министерството на
държавната администрация и ДАИТС при изграждането на електронно правителство и осигуряването
на оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт. Тя е съобразена с „Европейската рамка за оперативна съвместимост“ и програмата на Европейската комисия IDABC
(Interoperable Delivery of European e-Government
Services to Public Administrations, Businesses and
Citizens), която предлага конкретна пътна карта за
създаване на паневропейска среда, осигуряваща системната интеграция и оперативна съвместимост на
информационните системи. В нея има и ред полезни
дефиниции, които подпомагат осмислянето на тази
иначе трудна материя.
Съгласно дефинициите, възприети в Европейския съюз:
 Оперативна съвместимост е способността на информационните системи и бизнес процесите, които те поддържат, да обменят данни и да интегрират информация и знание.
 Системната интеграция се дефинира, като способност на функционалните поведения на различните системи, както и данните, върху които те
се базират, да се интегрират в нови бизнес процеси.
 Рамка за оперативна съвместимост е комплекс от
стандарти, правила и ръководства, които описват
начините за постигане на дефинираната по-горе
оперативна съвместимост.
Съгласно Препоръка № 3 на Европейската рамка,
оперативната съвместимост има три аспекта:
 Технически – позволява обмен между приложните системи в различни компютри и обхваща:
методите за представяне на данните; методите на
достъп; методите за интеграция на данните; архитектурите за разпределени приложения; протоко-

лите за обмен на съобщения и файлове; мрежовите услуги; услугите по сигурността на обмена и
съхраняването на съобщенията.
 Семантичен – осигурява едно и също смислово
съдържание на обменяните данни и се основава
на специфични информационни ресурси от два
типа: ресурси, осигуряващи морфологична съвместимост (номенклатури, тезауруси, онтологии
и пр.); ресурси, осигуряващи синтактична съвместимост (XML схеми, модели и схеми на метаданни и пр.).
 Организационен – създава организация по управление на процесите за обмен и обработка на
данните между различни организационни структури.
Оперативната съвместимост (Interoperability) е
тема на редица публикации в Интернет. В Wikipedia2
например могат да се намерят редица дефиниции на
този термин. Ето две от тях:
 Според IEEE, това е способността на две или повече системи или компоненти да обменят информация и да ползват обменената информация.
 Според ISO/IEC 2382-01 (Речник на фундаменталните ИТ термини), това е способността за комуникация, изпълнение на програми или трансфер
на данни между различни функционални устройства по начин, които изисква потребителят да
има минимални или никакви знания за уникалните способности за тези устройства.
В терминологичния речник на ONTACWG
(Ontology and Taxonomy Coordinating Wоrking
Group)3 семантичната оперативна съвместимост се
дефинира по няколко различни начинa:
 Способността на две независими аналитични
програми да достигнат до едни и същи изводи,
когато ползват едни и същи данни.
 Способността на информационна система без човешка намеса да изпълнява задачите, за които е
предназначена, чрез обмен на релевантни данни с
други системи, по начина, определен от формални дефиниции и аксиоми, независимо от това как
и за каква цел тези данни първоначално са събирани, съхранявани и управлявани.
 Способността на дадена система за ползва данни
от външен източник (без предварително планиране) и да извлича полезни (макар и не перфектни) резултати.
Съгласно Препоръка №14 на Европейската рамка за оперативна съвместимост главното средство за
осигуряване на системна интеграция и оперативна
съвместимост е прилагането на отворени международно приети стандарти. Акцентираме на тази препоръка, защото често термини като отворен стандарт и отворен код се използват като синоними. А
те не са.

http://www.daits.government.bg/upl/file_20060406120122_3de4960be11de13.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability
3
http://colab.cim3.net/cgi-bin/wiki.pl?OntologyTaxonomyCoordinatingWG/OntacGlossary#nid30YO
1
2
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Това, което обяснявах днес, е, че вече разполагаме с техническите средства за решаване на тези
проблеми, но не и с точната технология за тяхното решаване, защото в повечето случаи нещата
опират до бизнес процеси и езикови въпроси. Трябва да се намери начин за описание на процесите,
за това какво се разбира под един или друг термин
(срок на годност например), да се създаде схема на
съответствие между термините и пр. И имайте
предвид, че това са изключително сложни въпроси.
Ще ви дам един пример за необходимостта от
оперативна съвместимост на семантично ниво.
Преди време НАСА загуби космическата си станция Mars Climate Orbiter, която струваше 125 млн.
USD. Как стана това? След 286-дневен полет на 23
септември 1999 г. станцията включва спирачните
си двигатели, за да влезе в орбита около Марс. Да,
но орбитата се оказва прекалено ниска, за да може тя да изпълни мисията си. Анализът показва, че
причината е грешка в програмата, която се дължи
на това, че Локхийд Мартин измерва разстоянията в мили, а НАСА – в километри. В програмата са
заложени числа, без да се уточни какво те означават (каква е мерната единица).
Друг пример. Ако пациент от Швейцария отиде
в аптека в Германия и потърси добре известно в
Швейцария лекарство, вероятността да не го получи е много голяма, защото немското име е различно. Още по-лошо, понеже това име е непознато
в Германия и немският аптекар не знае неговия
състав, той няма да може да предложи съответен
заместител. Проблемът отново е чисто семантичен и няма нищо общо с възможността за производство и дори с наличието в аптеката на въпросното лекарство.
Какво е отражението на културните различия върху съвместимостта?
В различните страни и дори региони има не
само културни, но и законодателни бариери пред
оперативната съвместимост на информационните системи. Например в някои европейски държави концепцията за личната карта е незаконна, а
в други издаването на такива карти е задължително. Ето защо, ако се търси съвместимост, базирана на лични карти, възникват фундаментални
правни проблеми.
Личното ми мнение е, че когато търсим решение на подобни проблеми, трябва да уважаваме националните и културни особености на различните
общности, а не да се стремим да ги хомогенизираме в общия европейски казан.
Каква е ситуацията в България?
Правителството е наясно, че трябва да се постигне обща семантика между различните служби
на държавната администрация и как трябва да
използва съществуващите инструменти, така че
тези служби да бъдат по-ефективни и по-ефикасни. Впрочем, видяхте ли иновационния център? Тази сутрин се договорихме за съвместни действия
по проект, свързан с оперативната съвместимост
между отделните звена на държавната администрация, който да покаже как могат да бъдат използвани новите технологии.
Кои са най-сериозните проблеми при реализацията на подобни проекти?
Всъщност има много малко проекти, които се
отнасят до постигането само на оперативната
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съвместимост. Обикновено целта са бизнес проекти, изискващи оперативна съвместимост. Проблемите на ИТ проектите, породени от липсата на
оперативна съвместимост, са в невъзможността
да използват пълноценно съществуващите ресурси и свързаната с това тенденция за дублиране, в
резултат на което се намалява ефективността и
се пораждат допълнителни зависимости. И обратно, там, където има оперативна съвместимост,
ефективността е по-висока, грешките – по-малко,
процесите са по-бързи и клиентите – по-доволни. А
това е към което се стремим.
Има ли директна връзка между оперативната съвместимост и електронното правителство?
Определено. Връзката е в това, че централното правителство е съставено от отделни
министерства, а това означава различни отговорности, така че тези министерства често
действат поотделно. Ето защо едното ниво е
оперативната съвместимост между отделните
министерства в държавата. Освен това в някои
държави има регионални правителства, както
има и местни органи за управление. Между тях също трябва да има оперативна съвместимост, за
да може централното правителство да получава
информация за регистъра на фирмите, плащането на данъците и таксите, за състоянието на
околната среда, за инцидентите, за молбите за
държавна и за европейска помощ и изобщо всички
доклади, които се изискват по закон. Държавата
има различни функции, но една от тях е да намали административната тежест върху фирмите в
страната. В Англия наричаме това „червена лента“ и има доста „червени ленти“, с които малкият бизнес трябва да се съобразява, за да оцелее.
Технологията е тази, която позволява на правителството да намали броя на „червените ленти“,
от които малкият бизнес е зависим, разбира се,
ако електронните услуги се използват по разумен начин. И в това е ролята на оперативната
съвместимост.
Има ли конкретни изисквания на ЕС по отношение на оперативната съвместимост? Трябва
ли да се спазват някакви общи стандарти?
Има някои паневропейски инициативи по отношение на оперативната съвместимост. Във всички случаи обаче по-важното е тук, а не в Брюксел,
да се вземат правилните за България решения и
след това да се търсят начините за постигане
на оперативна съвместимост на европейско ниво. Смятам, че първата стъпка е всяка отделна
страна да дефинира своя национален режим на
оперативна съвместимост и България е на път
да направи точно това. След като отделните
страни членки на ЕС разберат как могат да решат собствените си проблеми, те ще могат и
по-лесно да изготвят специфичните схеми на съответствия.
Данните, използвани в информационните технологии, по природа могат да се трансформират и
превеждат. Хората по света не говорят един език.
Немислимо е това да се случи, пък и човешкото
общество функционира добре, ползвайки преводи
от един език на друг. Мисля, че информационните системи трябва да бъдат изградени на същия
принцип.
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Контракс
15 УСПЕШНИ ГОДИНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР
В началото на май фирма „Контракс“ отбеляза
своята 15 годишнина. Започнала през 1992 г. като
дъщерно дружество на унгарската фирма „Контракс“, от 2000 г. тя е изцяло българска компания,
специализирана в областта на системната интеграция и цялостно обслужване на големи частни и
държавни структури.
„Контракс“ е неизменно сред първите десет
водещи компании на пазара на информационните
и комуникационни технологии у нас, а като системен интегратор от години неизменно заема лидерска позиция. Тя е единствената българска ИТ
фирма, която през 2006 г. зае място в авторитетната класация „Топ 50“ на Business Week България,
която по стандартите на Standard&Poor’s определя първите 50 сред най-динамично развиващите се
български фирми.
Характерна за „Контракс“ е широката гама от
дейности и услуги и цялостни решения на най-високо технологично ниво, които предлага на клиентите си: компютърна и офис техника, комуникационна техника и мрежово оборудване, чужди и собствени софтуерни решения предимно в областта
на национални информационни системи. Фирмата е
основният изпълнител на проекти на НЗОК, НОИ,
Български пощи, редица банки, НЕК и др. Тя е и найголемият в страната доставчик на цялостни решения в сферата на здравеопазването.
„Контракс“ е партньор на редица водещи световни производители, сред които са NEC, Acer,
Canon и Kyocera Mita в областта на компютърната техника, периферните устройства и офис
оборудването, а в областта на комуникациите
работи основно с Avaya и Lucent Technologies. От
софтуерните разработки на фирмата бихме откроили здравната информационна система за семейни лекари и клиники „Хипократ“, системата
за мониторинг на телефонните разговори PBX
Control, както и продукта Herald, който представлява система за управление на куриерски услуги.
Тя много успешно внедрява и продукти на своите
партньори като системата за запис на телефонни разговори Call Spy, информационната система
за управление на ценни книжа Clavis и универсалната система за управление на работата с клиенти и фактуриране на фирми от сферата на услугите Cosmoss CRM.
По повод петнайсетгодишнината на фирмата
представител на редакцията разговаря с управителя на „Контракс“ г-н Йордан Йорданов.
Computer: Откъде и как започна пътят на „Контракс“?
Йордан Йорданов: Първата стъпка бе направена през 1992 г., когато тогавашната унгарска
едноименна фирма регистрира свое дъщерно дружество в България. Като повечето фирми по това време започнахме с малка група силно ентусиазирани хора и на първо време се учехме от опита
на „Контракс“ в Унгария и в други съседни страни.
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Според тогавашното ниво на развитие на информационните технологии у нас първоначално се занимавахме предимно с продажба на компютърна и
офис техника. Бързо обаче успяхме да се ориентираме и прозрем тенденциите в развитието на
тези технологии и съответно да преориентираме
фирмата от предимно търговска във високотехнологична, способна да създава, развива и внедрява собствени продукти. Прозряхме също, че за да
сме успешни, трябва да изпреварваме развитието
на пазара в България и да предлагаме на нашите
клиенти не само най-съвременни технологични решения, но и оптимизирани индивидуални решения,
които са, така да се каже, скроени по мярката на
клиента.
С течение на времето успяхме не само ние
да подберем, но и да заслужим да бъдем избрани
за партньор на едни от водещите в отделните
сектори световни производители на най-високотехнологични продукти и решения. Постепенно
съумяхме да развием и добавим и собствените си
продукти, знания и умения. Така постепенно изградихме „Контракс“, като завършен системен интегратор, предлагащ решения, базирани на най-съвременна компютърна и офис техника, телекомуникационна инфраструктура и собствена развойна
дейност и услуги.
Фирмата ни бе една от първите, сертифицирани по стандарта за качество ISO 9000, сертифицирани сме и по изискванията на международния
сертификат за техническа компетентност А+,
повечето от нашите програмисти са сертифицирани от Microsoft, Oracle, Autodesc и други софтуерни производители. „Контракс“ разполага с широко
развита и добре функционираща сервизна мрежа,
която покрива всички областни градове и още два
в добавка. Това са реално действащи, а не фигуриращи само на книга сервизни бази с необходимите
квалифицирани специалисти, офиси и автомобили.
Computer: Как виждате развитието на фирмата през следващите 15 години?
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Й.Й. Посоката е ясна и тя е очертана от досегашното ни развитие. Резултатите убедително
доказват, че е правилната. И това се отнася не
само до „Контракс“, а, подчертавам, до цялата група от фирми, които работят под обединяващото
ги име „Контракс“. Всяка от тях има своята тясна специализация, в която сфера е най-силна, но
всички заедно, интегрирани под името „Контракс“,
са способни да предоставят завършени решения
на много високо технологично ниво. Имаме фирма,
занимаваща се само с дистрибуция на ИКТ продукти, друга, извършваща инженерингова дейност по
проектиране, изграждане и поддръжка на телекомуникационни системи, по изграждане на кабелни
мрежи, имаме фирма за Интернет услуги. Друга
мощна сама за себе си наша фирма е специализирана в разработката и внедряването на уникален
финансов софтуер за банки и финансово-брокерски къщи, много добри и най-важното многократно
внедрени и изпитани продукти имаме за здравноосигурителната и пенсионната система, имаме
собствен цех за производство на нестандартни
офис мебели. Естествено, разполагаме и с производствено звено за асемблиране на компютри, както и други поделения.
Всичко това представлява едно задружно семейство от фирми, което пазарът и клиентите
ни познават под името „Контракс“, а тясната специализация на всяка от тях е гаранция за висока
компетентност и качество на продуктите и услугите, които интегрираме в своите решения.
Computer: Какво пречи на вас и на развитието
на останалите фирми на българския ИКТ пазар?
Й.Й. Перспективите за развитие на информационните технологии в световен мащаб определено са добри, още по-добри са за новоприсъединилите се членове на ЕС, сред които е и нашата
държава. Причините за това са очевидни – има
още доста да догонваме по-развитата част на
Европа и други напреднали държави. Все по-сериозен проблем ще става осигуряването на достатъчно квалифицирани специалисти за нашите
фирми. Овъзмездяването на техния труд у нас
все още не е на необходимото ниво. Това от своя
страна пък е свързано с недостатъчното ниво
на заплащане на информационните услуги, което
нашите ИКТ фирми получават от клиентите си.
Така че нещата са взаимно обвързани. Когато цените на информационните услуги у нас се изравнят с европейските например, тогава и нивото
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на заплащане на специалистите у нас може да
стане „европейско“.
Въпросът за държавната политика по отношение стимулирането на развитието на информационните технологии е дискусионен и обширен.
Моето мнение винаги е било, че не би следвало
държавата да предоставя някакви специални преференции на един или друг бранш и в никакъв случай на една или друга фирма. Тя трябва да създава
условия за равнопоставеност на всички стопански
субекти, а вече при нормални условия конкуренцията да определя мястото на всяка една фирма на
пазара. От държавата се изисква да има добре начертана стратегия за развитие на информационното общество и за внедряването на информационните технологии в управлението на държавата
и планомерно да я прилага. Затова ние възлагаме
големи надежди и имаме още по-големи очаквания
от създадената преди повече от година Държавна
агенция по информационни технологии и съобщения (ДАИТС). По мое мнение ДАИТС има необходимия професионален ресурс, но все още няма достатъчно финансови и управленски възможности, за
да провежда ефективно държавната политика в
тази област. Затова е време тя да прерасне в министерство, така както бе замислено първоначално. Тогава тя ще може да разпределя и управлява
оптимално заделения финансов ресурс за развитие на информационното общество като цяло. Така както самостоятелно министерство провежда
политиката на държавата в областта на екологията например, управлява необходимите за тази
дейност средства, така и в областта на информационните и комуникационни технологии е необходимо министерство, което да бъде първостепенен
разпоредител с бюджетните средства. Тогава то
ще може пълноценно да поеме и полагащите му се
координационни функции при провеждане на цялостната държавна политика в този така важен за
всяка държава и общество сектор. Иначе ще продължава работата на парче, всяко ведомство ще
решава по свой си начин проблемите, свързани с
внедряването и развитието на информационните
технологии, ще продължи да липсва ясно очертана и изпълнявана държавна стратегия и политика. Така нареченото електронно правителство е
типичен пример за работа в условия на разпокъсаност и липса на единна координация между отделните ведомство, между отделните информационни системи.
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NEC Computers
ГОДИШНА ПАРТНЬОРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
Честването на 15-годишнината от създаването на фирма „Контракс“ съвпадна по време с проведената от 24 до 26 април в страната ни годишна
партньорска конференция на NEC Computers. Изборът на България за домакин на тази традиционна и
най-голяма международна проява не е случаен. От
една страна, това е проява на интереса към държавата ни като нов член на Европейския съюз, но още
по-голямо е признанието за успешното петгодишно сътрудничество между NEC Computers и фирма
„Контракс“ – единствения официален търговски и
сервизен представител на японската корпорация
за България.
Основана през 1899 г. като производител на
тeлeфонни апарати, днес NEC е една от най-дългогодишните и най-успешни на световния пазар компании за електроника. За 2006 г. тя има приходи от
над 41,2 млрд. USD, което е постигнато с персонал
от 150 000 служители. В класацията FortuneGlobal
за 2006 г. нейното поделение NEC Computers е поставено на 4 място в групата „Компютри и офис
оборудване“.
В България „Контракс“ предлага пълната гама
продукти на NEC – настолни и преносими компютри,
сървъри и устройства за съхранение на данни, различни решения на критични за бизнеса приложения,
за защита и архивиране на данните. Редица от найголемите обществени проекти на информационни
системи, спечелени от „Контракс“, са именно с техника на NEC. Такива са доставката на над 3000 компютъра за Министерството на здравеопазването,
големи доставки на сървъри и настолни компютри
за Министерството на земеделието и горите, информационната система на Агенцията за социално
подпомагане към Министерството на труда и социалната политика, информационната система на Националния осигурителен институт, на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на правосъдието, на редица здравни и учебни
заведения и др.
На конференцията в София, проведена под мотото That’s why NEC Innovates, взеха участие ръководителите на над 80 дистрибутори на NEC в над 35
държави от Европа, Близкия изток, Африка и Латинска Америка. Целта на конференцията бе да се сподели корпоративната стратегия на NEC Computers
и опитът в нейното прилагане, демонстрирани бяха
най-новите технологии и последни модели на сървъри, устройства за съхранение на данни, телефония
през Интернет VoIP и актуалното напоследък решение за средния и големия бизнес, наречено виртуален компютърен център (VPCC). Освен представители на NEC Computers лектори на конференцията
бяха и гости от Intel, Microsoft, VMware.
По повод на завършилата конференция и петгодишната съвместна дейност между NEC Computers
и „Контракс“, г-н Жан-Клод Тажер, президент и изпълнителен директор на NEC Computers, и г-н Йордан
Йорданов, управител на „Контракс“, дадоха пресконференция. На нея бе представена структурата и
развитието на компанията, нейната стратегия за
работа изключително чрез индиректни продажби от
партньори, както и основните продуктови линии –
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от най-мощните в света суперкомпютри за обработка на метеорологична и друга информация, през
мониторите, където NЕC също е на челни позиции,
мрежовите и Интернет решения, до широка палитра
от мобилни компютри.
В изказването си изпълнителният директор и
президент на NEC Computers г-н Тажер специално
подчерта голямото внимание, което компанията
отделя на решенията, свързани с повишаване на
безопасността на информационните системи и
мрежи. Акцент в пресконференцията бе новото решение за виртуален компютърен център, съчетаващо персонален компютър с вградена IP телефония –
Virtual PC Center (VPCC), което NEC анонсира в края
на миналата година. То представлява развитие на
идеята за клиентски терминал (тънък клиент), което позволява улеснено управление на работната
станция при напълно запазване на мобилността на
работещия. Независимо къде се намира – на работното си място или отдалечено от него, той напълно
запазва своята работна среда. Тънкият клиент от
ново поколение има същите мултимедийни възможности, както и обикновеният персонален компютър.
В крайна сметка с новото решение съществено се
намаляват разходите по поддръжка на информационната система и което е още по-важно – гарантира се много по-сигурна защита на информацията.
Архитектурата VPCC включва четири основни
компонента:
 Клиентска работна станция (настолна US100 или
преносима TCM160), която представлява мощен
терминал с отлични видео и аудио възможности.
Ако телефонната слушалка бъде свързана към него, вътрешните разговори може да се провеждат
директно, без да се ползва VoIP сървърът.
 Виртуален сървър, който се състои от двупроцесорни сървъри NEC Express 5800 120 Ri2, към
който са свързани клиентите терминали. Върху
този сървър е инсталирано програмното осигуряване на VMware, чрез което всеки виртуален компютър, т.е. потребител, има достъп до
собствена среда на Microsoft Windows XP Pro, съответните приложения и VoiP софтуер за телефонни разговори чрез Интернет. Данните на
потребителя се съхраняват на твърдите диско-

Май 2007

КОЙ КОЙ Е
ве на сървъра или в NAS или SAN системи за съхраняване на данни. Към всеки виртуален сървър
може да бъдат включени до 20 виртуални клиенти.
 Администраторски сървър Sygma System Center,
изпълнен на сървър NEC Express5800 110 Ej, работещ под управление на Microsoft Windows Server
2003. Той поддържа профилите на виртуалните
персонални компютри и позволява инсталиране
и обновяване на приложния софтуер и динамично
управлява разпределянето на ресурсите на системата.
 Комуникационен VoIP сървър SV7000, който предоставя услугата гласова комуникация през
Интернет протокол (VoIP), като поддържа до
16 000 връзки.
Технологията виртуален компютърен център е
изключително подходяща за големи и средни организации. На първо място, това е решение, което
осигурява сигурност за съхранението и използването на информацията. Всички приложни програми и
данни се съхраняват на сървъра на центъра, докато
терминалният клиент не разполага с такива възможности, включително на него няма и USB порт.
Това силно ограничава риска от нежелано проникване в системата, от вирусни атаки и друга злонамерена намеса, многократно по-сигурна е защитата
срещу загубване на данни. Централизираното инсталиране и поддръжка на приложния софтуер също
има своите предимства, защото се подобрява контролът. Достъпът до клиентския терминал също
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е ограничен чрез използване на идентификационна
карта.
Виртуалният компютърен център е не само сигурно, но и изгодно от икономическа гледна точка
решение, защото за тригодишен период общите разходи за притежание се намаляват с 1/4 спрямо разходите при използване на традиционни персонални компютри. Терминалът US100 има жизнен цикъл 5–6 години и на практика обслужването на място става ненужно. Всеки терминал консумира само 13 W електрическа енергия, като общата консумация в мрежата,
включително на сървърите, се намалява наполовина
в сравнение с традиционните персонални компютри.
Не на последно място по важност е, че терминалът
не се нуждае от енергично охлаждане, поради което
няма и вентилатор. Затова той е напълно безшумен,
нещо, което е от голямо значение за комфорта при
работи и опазване здравето на хората. Вместо обемистия и шумен компютър на работната маса има
терминал US100 с големина само 155х104х34 mm, монитор, клавиатура, мишка, слушалки с микрофон. За
отбелязване е също, че US100 има много добри мултимедийни възможности, съответно качество на
изображението и звука, които не са достигнати от
други подобни терминални устройства.
Новата технология VPCC несъмнено ще спомогне за увеличаване дела на NEC на световния пазар
в сектора на клиент терминалите. Според данни на
IDC този пазар се развива с годишни темпове над
22% и към 2010 г. се очаква да достигне около 12%
от европейския пазар на работни станции.
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Dell
СЕМИНАР „СТРАТЕГИИ, РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ“
На 25 април „Индекс-България“ ООД проведе поредния, станал вече традиционен, семинар, посветен на стратегията, най-новите решения и продукти на Dell за корпоративни клиенти.
Г-н Любомир Атанасов, управител на „ИндексБългария“, оторизиран дистрибутор и сертифициран сервиз на Dell за България – Dell Authorized
Distributor, Authorized Service Provider (DASP), Dell
EMC Gold Partner, Gold Premier Enterprise Support
Services, откри семинара с преглед на резултатите от партньорството между двете фирми и на
резултатите през миналата 2006 г. Отчетено
бе, че последните две години са особено успешни в усилията на фирмата да налага продуктите
на Dell на нашия пазар, като постигнатите резултати са я направили дистрибутор №1 на Dell
за България. Така например през 2005 г. ръстът
на оборота на „Индекс-България“ към Dell за тези
продукти е бил 49%, а през 2006 г. – 81%. Общият
оборот на „Индекс-България“ към Dell възлиза на
5294 хил. USD. Очаква се тази тенденция да бъде
още по-силно изразена през тази година, за което
свидетелстват резултатите от продажбите за
първото тримесечие. С общ обем 1780 хил. USD
те надхвърлят с 2,6 пъти постигнатото за същия
пред през 2006 г. и с 3,42 пъти и 6,25 пъти постиженията, съответно през 2005 и 2004 г. Продажбите за корпоративни клиенти през 2006 г. възлизат на 1150 хил. USD и на този пазарен сегмент се
пада 22% от общия им дял. Сред по-големите нови
клиенти са Министерството на земеделието и горите, Агенция „Митници“, Алфа Банк, „Хигия“, Интертръст Холдинг БГ ЕАД, БНТ и др.
Около 7 пъти са се увеличили продажбите на
крайни клиенти чрез дилъри, които вече формират около 10% от оборота на „Индекс-България“.
През миналата година са нараснали и продажбите
за малки и средни предприятия. Макар тези понятия да се разминават с общоприетите норми в
развитите държави, явлението е факт и говори
за едно по-равномерно и цялостно развитие на
икономиката на страната. Всичко това е довело
до необходимостта от увеличаване на складовите
наличности, които „Индекс-България“ поддържа от
продукти на Dell, на 130 хил. USD през 2006 г. и на
почти 200 хил. USD през първите четири месеца
на тази година.
Успехите на „Индекс-България“ се дължат не
толкова на естественото развитие на пазара,
колкото на усилията на фирмата все по-добре и
по-качествено да предлага, инсталира и поддържа продуктите на Dell. През 2006 г. например тя
е подновила сертификата си по ISO 9001:2000 за
всички извършвани дейности (включително търговия, системно и сервизно поддържане на продуктите на Dell), получила е сертификатите DASP (Dell
Authorized Service Provider) и Enterprise Gold Service
Provider) и вече е сертифицирана за достъп до класифицирана информация по стандартите на НАТО.
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Любомир Атанасов (вляво)
и Александър Александров (вдясно)

Според г-н Атанасов досегашната съвместна
работа и особено резултатите през последните
две години дават увереност, че постигнатите
темпове не само ще се запазят, но и ще бъдат
увеличени, като вниманието основно ще продължи да се фокусира върху големите проекти и корпоративни клиенти. Същевременно ще продължи
разширяването на мрежата и обема на продажби
чрез дилъри, които трябва да достигнат 25–30%
от общия оборот. Същото важи и за продажбите
сред малките и средно големи клиенти.
Макар че на семинара това бе съвсем бегло маркирано, „Индекс-България“ е измежду фирмите,
създали и успешно внедряващи от години свои
собствени продукти. Основната сила и компетенция на фирмата е разработването на интегрирани
информационни и управленски системи, сред които
се открояват Автоматизирана информационна
система „Български документи за самоличност“,
Информационна система „Бюра съдимост“, Национална информационна система КАТ, Специализирана автоматизирана информационна технология за
издирвани моторни превозни средства (МПС), Мобилна полицейска система, Национална информационна система „Класификации и номенклатури“,
информационната система „Статистически инструментариум“, системите „Документооборот“,
„Класифицирана информация“, „Персонална и индустриална сигурност“, „Медия“ и др. Нови разработки са „Интегрираната система“ на Народното
събрание, „Електронно правосъдие“, „Електронни
услуги“ на МВР, „Електронни услуги“ на Националната агенция по приходите, „Статистически изследвания“ на Националния статистически институт и др.
Дългогодишното партньорство с Dell и опитът
в разработка на оригинални софтуерни продукти поставят „Индекс-България“ на челни позиции
сред системните интегратори при внедряване на
комплексни решения за държавната администрация и други големи организации. При това не бива
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да се забравя, че работейки съвместно с „Лирекс
БГ“, двете фирми образуват мощен тандем. Не
случайно сред клиентите на „Индекс-България“ са
Министерският съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите,
Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието, Министерството на земеделието и горите, Министерството на здравеопазването, Националният статистически институт,
АЕЦ „Козлодуй“, НЕК, Солвей-Соди, Алианц-България, БМВ ЕООД, „Идеал Стандарт“, „Моторола
България“, Parsons E&C Bulgaria, в-к „Стандарт“,
Пресгрупа „Монитор“, в-к „Сега“, Златна Панега
(Хайделберг) Цимент АД, БТА, ДЗИ Банк, „Алфа
Банк“, „Информационно обслужване“, Интертръст
(ОЦЗ Кърджали), ЛП Консулт и др.
До известна степен изненада за участниците в семинара бе представянето на г-н Александър Александров в качеството му на мениджър за
корпоративния и малък бизнес в България на Dell
Emerging Markets EMEA. От няколко месеца вече
се бе прокраднала информация, че след повече от
година търсене на подходящ човек изборът се е
спрял именно на него. Тъй като тази негова първа
публична проява изпревари с около 2 седмици официалното му представяне, само ще споменем, че
макар и млад, г-н Александров е добре познат сред
бранша от работата му във водещи български ИТ
фирми. Сега на него се пада отговорността да
постави основите на представителството на Dell
Computers Corp. в нашата страна.
Тема на неговия доклад бе състоянието и перспективите за развитие на продажбите в България. Dell е фирма, чиято продукция основно е
насочена към корпоративните клиенти и големи
организации – около 77%. На американския пазар се
реализира 64% от оборота на компанията, като с
дял от 33% фирмата заема първо място на пазара
в САЩ. На държавите от Европа, Близкия изток и
Африка (EMEA) се пада около 22%, където Dell е на
втора позиция с 12% пазарен дял. По видове продукти на настолните компютри се падат 37%, на
преносимите компютри – 23% и на корпоративните продукти – 23%.
В компанията работят около 64 000 служители,
които през 2006 г. са създали и продали продукти
за 55,9 млрд. USD. За страните от Източна Европа продуктите на Dell се предлагат изключително
чрез подбрани партньорски фирми. За двете новоприсъединили се към Европейския съюз държави България и Румъния в направлението за развитие на
нови пазари Dell Emerging Markets EMEA е формиран
нов сектор, като за всяка държава ще има съответен мениджър за развитие на бизнеса (Business
Development Managers), а за двете едновременно
и мениджър за корпоративния бизнес (Enterprise
Business Manager). Първата длъжност се изпълнява
от г-н Александър Александров, а втората от г-н
Шърбан Зирован. Отделно има системни консултанти, които се ползват при необходимост, а други специалисти (Internal sales) оказват техническа
и логистична подкрепа.
По предварителни данни на IDC за първото
тримесечие на 2007 г. при настолните компютри Dell заема втора позиция на българския пазар с
дял от 8,8%. С пазарен дял 4,3% при преносимите
компютри компанията се нарежда на осма позиция
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или общо по продадени от двата вида компютри е
на четвърто място със 7% пазарен дял. От Dell са
набелязали специални мерки в помощ на партньорите си, чрез които ще направят възможното, за да
наваксат изоставането си в продажбите на преносими компютри.
Според г-н Александров, независимо от възникналите в края на миналата година търговски
проблеми, марката е изключително силна и продължава да бъде №1 в света. Една от причините за
това Dell да бъде най-бързо развиващата се компютърна фирма в света е възприетият модел на
производство, при който поръчката като правило
изпреварва производството на съответния продукт. При производствен цикъл от средно два дни,
клиентът винаги получава продукт, произведен с
най-новите и на най-високо технологично ниво за
момента компоненти. Успехите на Dell се дължат и
на това, че компанията предлага пълна гама от решения във всички пазарни сегменти – особено внимание се отделя на малкия бизнес, който е най-бързо развиващият се сегмент в българската икономика, достатъчно добри предложения има и за големите търговски вериги и техния масов клиент.
За отбелязване е, че българският пазар бързо се
преориентира към все по-качествени продукти и
търси продукти с гарантирано добър сервиз. Партньорите на Dell са сертифицирани и много добре
се справят с поддръжката на техниката. Една от
задачите за тази година ще бъде и създаването на
програма за лоялни клиенти.
Развитието на пазара на информационни и комуникационни технологии в страната в голяма
степен ще се определя от нивото на чуждестранните инвестиции и особено от умението на българските фирми да се ползват от възможностите
за финансиране от европейските фондове. Тук се
забелязват съществени проблеми, поради неумението това да се прави, затова г-н Александров
специално препоръча опита на „Индекс-България“ в
тази насока. Сътресения на пазара ще възникнат
и поради очакваното в бъдеще директно участие
на чуждестранни фирми при търговете за обществени поръчки в страната ни.
Г-н Шърбан Зирован разгледа възможностите,
които Dell предлага на корпоративните си клиенти
за развитие на гъвкави решения за техния бизнес,
г-н Борислав Арсов от „Индекс-България“ се спря на
основните характеристики на някои от най-новите продукти на фирмата, а г-н Николай Дойчев –
на няколко типични проекта, реализирани в големи
информационни системи.
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На 10 и 11 май в хотел „Хилтън“, София за седма
поредна година се провеждат „Дни на Майкрософт“.
Партньорите, разработчиците и клиентите на компанията имат възможност да се запознаят с нейните нови продукти и да видят на практика как те променят начина, по който хората общуват и работят
заедно.
 Longhorn – следващата версия на Windows Server
и гръбнакът на всяка инфраструктура, който ще
се появи в началото на следващата година заедно
с SQL Katmai.
 Windows Mobile 6 – новата операционна система
за мобилни устройства, която покрива всички аспекти на мобилната комуникация: видеоконферентни връзки, чат и разговор, електронна поща и
VoIP свързаност.
 Office Comunication Server – основата за осъществяване на вътрешнофирмен чат, VoIP и видеоконферентни връзки.
 SQL Katmai – предстоящата версия на Microsoft
SQL Server.
 Performance Point Server (PPS) – продукт за анализ на данни и интегрирането им с SharePoint и
Excel, който ще бъде наличен през второто полугодие на тази година.
 System Center – гама от продукти, включително
средства за управление на инфраструктурите:
 System Center Operations Manager – управление
на инфраструктури.
 System Center Configurations Manager (новото
име на SMS) – управление на конфигурациите
на компютрите в инфраструктурата (автоматична инсталация на нови версии, цели приложения и др.)
 System Center Essentials – предложение за средни по големина фирми, което е комбинация
от System Center Operations Manager и System
Center Configurations Manager.
 System Center Data Protection Manager – първото
предложение на „Майкрософт“ за мрежово архивиране.
 System Center Virtual Machine Manager – мениджър за управление на виртуални сървъри.
 ForeFront security – гама от продукти, насочена
към бизнес клиентите. Осигурява цялостна защита – антивирусна, антифишинг и защита от шпионски софтуер и спам. Предлага се във версии за

най-популярните сървърни приложения на „Майкрософт“ – Exchange, SharePoint, ISA.
 Microsoft Desktop Optimization Pack – комплект от
4 ключови продукта за улесняване на управлението на настолните компютри за фирмите, които
имат сключена софтуерна осигуровка. Включва
управление на софтуерните активи, надстройка
към груповите политики, софтуер за диагностика
и възстановяване на неработещи компютърни системи, виртуализация на приложенията (позволява да се избегнат проблеми със съвместимостта
между приложенията и операционните системи).
Разработчиците имат възможност да научат за:
 Новия .NET Framework 3.0, включен в Windows
Vista.
 Разработване на приложения за най-новия потребителски интерфейс на 2007 Microsoft Office с
Visual Studio 2005 Tools for Office.
 Създаване на код за различни платформи – Pocket
PC, Smartphone и PC платформа с .NET Framework
и .NET Compact Framework.
 Методите за интегриране на работните процеси
на програмисти и дизайнери.
 Автоматизиране на процеса на компилация при
софтуерната разработка с Team Foundation
Server.
 Новите средства на платформата за разработка на приложения с потребителски интерфейс –
Windows Presentation Foundation.
„Дни на Майкрософт 2007“ се провеждат в нов
формат. Макар миналата година събитието да събра
голям брой посетители, тази година организаторите имат желание да достигнат до още повече хора
от всички краища на България. Ето защо част от сесиите се предават онлайн. Защото кой друг, ако не
Майкрософт трябва да е лидер в популяризирането
на новите технологии и в превръщането им в част
от общото ни ежедневие? Компанията има ресурсите и знанието за осъществяване на тази идея.
Новост е и това, че тази година участието в конференцията е платено и местата са ограничени. Целта е участниците да са високо мотивирани, да имат
възможност да зададат въпросите си и да получат
отговори от утвърдени специалисти в сферата на
информационните технологии. А гости са повече от
30 лектори от България и света.

Windows Vista и 2007 Office system
НА БЪЛГАРСКИ
На 8 и 9 май в открит демонстрационен център в шатра пред Народния театър Майкрософт България представи българските версии на Windows Vista и 2007 Office system. Като създател на операционна система и приложения, които се използват от хиляди хора навсякъде по света, компанията разбира голямата си отговорност както към развитието на иновациите, така и към запазването на уникалната идентичност на общностите, в които оперира, и се ангажира да локализира
продуктите си на съответните езици.
Новото е, че само три месеца след официалното пускане на продуктите за крайни потребители те вече са преведени
на български език. За пръв път е преведена цялата операционна система, докато за Windows XP беше преведена само част
от нея (Language Interface Package). В Office 2003 бяха преведени най-често използваните приложения Word, Excel, PowerPoint и
Outlook. Сега са преведени всички бизнес приложения.
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Cisco Expo 2007
WELCOME TO THE HUMAN NETWORK
Петото издание на единствения по рода си у нас
телекомуникационен форум – Cisco Expo 2007, ще се
проведе на 21 и 22 май 2007 година в кино „Арена Младост“. Очаква се и тази година изложението да събере
над 700 водещи специалисти и мениджъри от големи и
средни компании, както и Интернет и мрежови специалисти, представители на държавната администрация,
медии, търговски партньори на Cisco и курсисти и инструктори от мрежовите академии.
Мотото на Cisco Expo 2007 съвпада с мотото на
Cisco – Welcome to the Human Network. То е отражение
на новата роля на Интернет и мрежовите комуникации – да свързва хората в социални мрежи.
„Ние вярваме, че Интернет променя начина на живот на всеки от нас – начина, по който учим, работим
и се забавляваме – каза Петър Иванов, управляващ директор на Cisco България. – Решенията, които Cisco
предлага днес, създават социални мрежи и разширяват
възможностите за комуникация между хората. Сайтове като YouTube и Second Life показват как мрежата
променя живота ни. Днес всичко е в ръцете на крайния
потребител, той определя правилата, като създава
сайтове, блогове, смесва съдържание и заявява какво
очаква от бизнеса утре.“
Акценти в двудневната семинарна програма са
мобилните комуникации, безжичните интелигентни
мрежи и сигурността – т.нар. самозащитаващи се
мрежи. Предвидени са изключително много демонстрации на действащи решения. Отделено е специално
внимание и на публичния сектор – образованието,
електронното здравеопазване, държавните инфраструктурни мрежи.
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Петър Иванов, управляващ директор на Cisco България
и Нели Вачева, управител на IDC България
Партньори на Cisco Expo 2007 са:

 БТК и vivatel – Платинен партньор.
 CNsys, TeleLink и Orbitel – Златни партньори.
 Solytron, Intracom, Paraflow и Panduit – Сребърни пар-

тньори.

 eFellows,

Comelsoft, Stemo, Logicom и Zoom
International – Бронзови партньори.
Регистрацията за участие в Cisco Expo 2007 става на специално създадения сайт www.cisco.bg/expo.
На този адрес ще намерите и пълна информация за
програмата на форума, за партньорите и основните
лектори.
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11,7% ОТ ДОМАКИНСТВАТА У НАС
С ДОСТЪП ДО ВИСОКОСКОРОСТЕН ИНТЕРНЕТ
По време на пресконференцията за анонсиране на старта на регистрацията за Cisco Expo 2007 бяха представени и данните от направеното от IDC по
поръчка на Cisco проучване „Барометър на пазара на високоскоростен Интернет в България“. Изследването обхваща още шест страни от Централна и
Източна Европа – Унгария, Полша, Чехия, Румъния, Украйна и Русия, както и
региона на Близкия изток и Африка. Направени са две „снимки“ на пазара –
през юни и в края на декември 2006 г., за да отчетат:
 Степента на ползване на различните широколентови технологии: xDSL
(ADSL, SDSL, HDSL и други разновидности на DSL), достъп през кабелен
модем, фиксиран безжичен достъп (WiMAX, LMDS, MMDS), LAN, Metro
Ethernet, наети линии и пр.
 Динамиката на тяхното навлизане в различните пазарни сегменти: домакинства, фирми, правителствения сектор и образованието.
Изследването не е обхванало мобилните високоскоростни услуги
HSDPA, UMTS и Wi-Fi, но по-странното е това, че дефиницията на IDC за
високоскоростен Интернет достъп се базира на използваната технология и
не зависи от минималната скорост на връзката.
„Проникването на високоскоростен Интернет в България достигна 6% в
края на 2006 г., – съобщи Нели Вачева, управител на IDC България. – Нивото
на проникване сред населението е близко до това в Полша и е по-високо от
нивата в съседна Румъния, Русия и Украйна. Пазарът расте с подобен темп
на този в централноевропейските държави. Най-бързо се увеличават високоскоростните връзки сред домакинствата и малките фирми. Към края на
2006 г. 11,7% от домакинствата имат достъп до високоскоростен Интернет. Ниските нива на използване на услугата в двете потребителски групи
и атрактивните промоции са основната причина за тази тенденция.“
 Пазарът на високоскоростен Интернет за периода е нараснал с почти
19,6%.
 Най-динамично развиващата се технология за домашните потребители
е ADSL, а за фирмите – Metro Ethernet, като ADSL се превръща в популярен начин на връзка сред домакинствата поради многобройните ценови
и продуктови промоции на БТК, растящите скорости и високата телефонна плътност в страната.
 Ръстът при LAN и кабелния Интернет е по-нисък, а при наетите линии
дори има спад за сметка на ADSL и Metro Ethernet.
 Националната мрежа на държавната администрация (НАМДА) продължава да се развива. В част от офисите се въвежда ADSL. Проектът за високоскоростен Интернет в училищата е подновен през ноември 2006 г.
след почти едногодишно прекъсване. Свързването на над 2000 училища
се планира да приключи до средата на тази година.
 Доставчиците на високоскоростен Интернет предлагат все по-високи
скорости, често без да увеличават цената. С най-голям ръст са пакетите между 512 Кбита/s и 1 Мбит/s, което е резултат от офертите за ADSL
достъп на БТК.
 Основни движещи фактори на пазара на високоскоростен Интернет са
търсенето на съдържание и услуги, които обхващат VoIP, предлагането на
тройна услуга (телевизия, телефония и Интернет), IP телевизия, IP базирана комуникация, P2P обмен, развлечение по поръчка, дистанционни работа и образование, електронни услуги за обществото, електронна търговия
и онлайн банкиране.
Проникване на високоскоростния Интернет сред домакинствата в избрани
държави от района на Централна и Източна Европа, юни – декември, 2006 г.

Източник: IDC, 2007
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Adobe Creative Day 2007
На 24 април 2007 г. в Театъра на Българската армия се
проведе третото издание на
Adobe Creative Day – официалното представяне на новите
графични пакети Creative Suite
в България. Събитието бе организирано от Adobe Systems Inc.
и официалните й дистрибутори
за България – BMG и BBS. Тази
година под светлините на прожекторите беше Adobe Creative
Suite CS3 – най-значимият комплект от решения за работа във
всякаква среда – печат, видео- и
постпродукция, Интернет и мобилно съдържание.
Официални гости и презентатори бяха Кристофър Занер,
главен PR мениджър на Adobe за
Централна и Източна Европа,
Магдалена Неагу, мениджър на
Adobe за България и Румъния и
Иван Нейчев – сертифициран
лектор на Adobe. Пръв на сцената излезе Кристофър Занер,
който изложи концепцията на
Adobe Creative Suite CS3 – да
направи революция в начина на
работа с идеите и информацията – винаги, навсякъде и във
всяка среда. Независимо дали се
подготвят изображения за печат, или се обработват снимки
за Интернет, дали се създават
Flash анимации, или се оформят
издания, монтират се видеофилми или се създават картинки и анимации за мобилен телефон, Adobe има съответния
продукт, подходящ за тази дейност. Adobe Creative Suite CS3 се
предлага в различни варианти на
окомплектовка, които може да
видите в таблицата, а тук само
ще споменем разликата между
двата варианта на Photoshop.
В сравнение с Photoshop CS3,
разширената версия Photoshop
CS3 Extended съдържа в повече
всичко необходимо за работа с
3D обекти, поддържа 32-битови
HDR изображения и разполага с
допълнителни функции за анализ
и подобряване на изображенията като Image Stack например.
Всички програми от пакета работят безпроблемно както на
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От ляво на дясно – Иван Нейчев, сертифициран лектор на Adobe, Николай Савов, Управител на BBS, Кристофър Занер, Главен PR мениджър на Adobe за Централна и Източна Европа, Боян Бойчев, Управител на BMG, Магдалена Неагу,
Мениджър на Adobe за България и Румъния

PC, така и на Mac компютри и са
съвместим с последната версия
на операционната система на
Microsoft – Windows Vista (засега
за 32-битови приложения).
Мениджърът за България и
Румъния – Магдалена Неагу информира посетителите за условията, при които могат да
бъдат закупени всички разновидности на Creative Suite CS3.
Голямата новина е, че клиентите, закупили от BMG някой от

Adobe InDesign CS3

продуктите на Adobe в периода
27 март – 25 юни 2007 г., получават правото за безплатен
ъпгрейд към версия CS3 на съответния продукт или пакет
(за повече информация – www.
bmg.bg).
Близо двучасовата демонстрацията на водещите продукти, включени в Creative Suite
CS3, беше проведена от сертифицирания лектор на Adobe
Иван Нейчев.
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Медиен център
СЪВРЕМЕННО РЕШЕНИЕ ОТ РИСК ЕЛЕКТРОНИК
Радиото, стерео уредбата, цветният телевизор
и домашното видео са неразделни спътници в живота
ни. Едва ли има дом, който да не разполага с подобна
техника. С навлизането на Интернет персоналните
компютри, които отдавна са завладели офисите на
фирмите, се настаняват и в бита. Домашният компютър вече не е лукс, а необходимост. Без него децата не
могат не само да играят, а и да получат добро образование, а родителите не могат да работят вкъщи. Дори бабите и дядовците прибягват до техните услуги,
за да направят някоя и друга справка в Интернет.

Домашният компютър

В сравнение със своите офис събратя, домашните
компютри трябва да отговарят на по-различни функционални изисквания, което се отразява на тяхната
конфигурация. Характерно за офис компютъра е, че:
 Задължително се използва в мрежа, което означава, че не му е необходимо голямо дисково пространство поради наличието на сървър.
 Не се поставят сериозни изисквания по отношение на неговите графични възможности, така че
интегрираният на дъното видео контролер е повече от достатъчен.
 Не се нуждае от CD или DVD записващи устройства, нито от четец на карти памет.
Обратно, всички тези изисквания са задължителни за домашния компютър. Той трябва да има:
 Процесор от среден до висок клас.
 Оперативна памет, не по-малка от 1 Гбайт.
 Дискретен, а не интегриран видео контролер, който да е с PCI-E интерфейс, поне 256 Мбайта видео
памет и 128-битова шина за връзка с нея и DVI или
HDMI изход.
 Относително голям твърд диск – над 200 Гбайта.
 DVD записващо устройство и евентуално второ
(DVD ROM) за бързо копиране.
 Четец на карти памет за различни цифрови устройства като фотоапарати, камери, системи за
навигация и др.
 TV+RF тунер с дистанционно управление.
 Ергономично издържани мишка и клавиатура (евентуално безжични).
Така окомплектованият домашен компютър е универсален – той може да задоволи всички нужди на семейството – от игрите и записите на децата, през
фотографските заниманията на всички, до гледане
на телевизия и домашно видео, слушане на радио,
както и гледане и слушане на компресирани файлове от диска. Естествено, необходим е и плосък
монитор. По възможност той трябва да е с по-голям размер и да има цифров интерфейс: DVI (Digital
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Visual Interface), а още по-добре – HDMI (High-Definition
Multimedia Interface), който да осигури качествено
прехвърляне на видеосигнала от компютъра към монитора, както и съвместимост с източниците на
сигнал с висока разделителна способност (HD камери,
Blu-ray и HD DVD дискове).

Медийният център

Добре конфигурираният домашен компютър без
съмнение може да изпълнява както компютърни, така
и всички аудио и видео функции в едно домакинство.
Има и пречки, но те не са от техническо естество. За
работата с него се изискват поне минимални компютърни умения, необходими за стартирането на програмата, обслужваща желаната функция. Това всъщност е и единственият недостатък на компютъра в
ролята му на универсално мултимедийно устройство
за дома, когато го сравним с комплект стандартни
аудио/видео устройства. Именно този тип потребители, които имат ограничени компютърни познания
и за които компютърът е преди всичко средство за
забавление, предявиха нови изисквания към домашния
компютър. И той се премени... Появи се медийният
център.
Медийният център представлява универсален
компютър с разширени мултимедийни възможности,
който освен по конвенционалния начин (с мишка и клавиатура), може да бъде управляван и от разстояние
(с дистанционно управление). Той не само успешно
замества всички домашни аудио/видео устройства,
като запазва и компютърните си възможности, но
позволява непрекъснато добавяне на нови функции,
стига те да могат да се интегрират в съвременен
персонален компютър. На пръв поглед медийният
център е по-скъп от домашния компютър. Ако обаче
се пресметне стойността на устройствата, които
той ефективно замества, и се отчете удобството
цялостното управление на системата да се извършва дистанционно, и то от едно място, това решение
става изключително изгодно.
Пръв в България Риск Електроник започна производство на компютри с разширени мултимедийни
възможности, предназначени за използване в домашни условия. Те съответстват напълно на съвременната концепция за цифров дом и интегрират в себе
си освен универсален персонален компютър с добра
графика, стерео уредба, DVD устройство за възпроизвеждане и запис, TV и УКВ радио тунер и много други. Системата работи под управлението на Windows
XP или Windows Vista Mediacenter, като клавиатурата
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и мишката са заменени с дистанционно управление.
Предлагат се различни конструктивни решения. Някои от тях са оформени на външен вид като стандартна аудио/видео техника и се интегрират безпроблемно с уредите на потребителската електроника, други
запазват вида на стандартния компютър. Кутията и
ресурсите на системата могат да се специфицират
от клиента в зависимост от неговите желания, нужди и финансови възможности. Освен външния вид, производителността на компютъра, на графичната му
система и пр., клиентът има възможност да избира и
типа на дистанционното управление: инфрачервено
с обхват до 15 m при пряка видимост или радио (2,4
GHz), което има два пъти по-голям обхват.
По отношение на възможностите за конфигуриране предлаганите системи са изключително гъвкави. В
тях може да се интегрира всичко, което е достъпно
за персонален компютър. Единствените ограничения
са свързани с размерите на кутията и мощността на
захранващия блок. Системите са с 3 години гаранция
и носят запазената марка на фирмата.

Моделите

Фирмата предлага различни конструктивни решения. Едно от тях е медиен център стил „старо
видео“ (фиг. 1), който успешно се интегрира визуално с всякаква съвременна аудио/видео техника. Друго подобно решение, да го наречем, медиен център в
стил „по-старо видео“ (фиг. 2) ползва по-голяма кутия
и дава повече възможности за разширение. В него на
практика може да се вгради произволен компютър.
И двата модела се предлагат в черен или сребрист
вариант. На фиг. 3 е представен медиен център в
стандартна компютърна кутия. Макар и стилен, той
трудно се интегрира визуално със съществуващата
аудио/видео техника, но пък позволява всякакви конфигурации и е по-евтин, тъй като „видео“ моделите
са с кутии с алуминиев челен панел, т.е. по-скъпи.

Фиг. 3
Освен по кутията, респективно възможните конфигурации, предлаганите медийни центрове се различават по индикацията на работните състояния.
Специализираните кутии имат вградена индикация,
както и софтуер който я поддържа. Както казахме,
тяхното качество до голяма степен определя повисоката цена. В „стандартно изпълнение“ (компютърна кутия) също са възможни различни варианти –
от такъв без индикация, през индикация в рамките на
една 5,25-инчова позиция, до най-луксозна индикация
върху две 5,25-инчови позиции.

РИСК ЕЛЕКТРОНИК С НОВ ОФИС
На 24 април т.г. фирма „Риск
Електроник“ откри официално
новия си офис. Вместо да се занимава със строителство, фирмата е
избрала по-практично решение,
като е закупила част от търговския комплекс „Боила“, намиращ се
на „Цариградско шосе“ при отклонението към Горубляне. На откриването присъстваха много клиенти, партньори и сътрудници на
фирмата. Тържеството зачетоха
и ветераните на българската ИТ
наука и индустрия академиците
Ангел Ангелов, Кирил Боянов и
Васил Сгурев. Не бе пропуснато
да се отбележи, че корените на
„Риск Електроник“, една от първите компютърни фирми с утвърдено през годините име и собствени маркови продукти, започват
от Института по техническа кибернетика и роботика при БАН.
Специалистите, основали фирмата, са сред тези, записали името
си като създатели на българския
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компютър, изпратен на работа в
Космоса.
Офисът разполага с голяма зала, в която ще бъдат демонстрирани най-новите продукти, които
фирмата предлага. Гостите проявиха голям интерес към най-новата
разработка на „Риск Електроник“ –
първият, произведен в България
медиен център, който се очаква да
стане един от най-успешно продаваните продукти за „цифровия
дом“ на българина. Тук са още помещенията за администрацията на
фирмата, цехът за сглобяване на
компютри и магазин за консумативи и аксесоари. Допълнителен
плюс е обширният паркинг, който е несъмнено удобство за клиентите.
Същевременно „Риск Електроник“ запазва и досегашния си
офис до комплекса на БАН на 4-ти
километър. Той е по-близо до центъра на града и за удобство на клиентите в него ще функционират

двете сервизни бази на фирмата:
техническата – за поддръжка и ремонт на всякаква компютърна техника, и системната – за поддръжка
на мрежи и системи. Тук остава
и звеното за работа с дилърската
мрежа.

23

КОЙ КОЙ Е

Сирма
ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ VOIP И CRM РЕШЕНИЯ
В началото на май Сирма Груп – една от най-големите ИТ компании в България, наброяваща 15 фирми,
бизнес звена и съвместни предприятия с над 220 човека персонал в България и с офиси в България, Канада и
Бразилия, чества 15-та годишнина от основаването си. Със силните си позиции в бранша и качеството на
предлаганите услуги тя е предпочитан доставчик на водещи банки и застрахователни компании в България
и партньор на правителствени и корпоративни клиенти в Европа, САЩ, Канада и България. Компанията
е новатор в областта на проектирането и разработката на Интернет базирани приложения за е-бизнес
и е-правителство. С нейното име се свързва първото българско издателство на мултимедийни електронни
знания – енциклопедии, речници, игри и инструменти за работа на български език. В Сирма Груп е и единствената развойно–изследователска лаборатория в България за разработка на семантични технологии – следващо поколение интелигентни бази от данни и машини за търсене.
Опитът, който „Сирма“ натрупа в областта на
телекомуникациите с EyeBill1 и СЕП2, както и този,
придобит при разработката на проекти с различни
софтуерни системи, мотивира екипа на компанията да предложи решения на базата на отворен код,
които в момента липсват на българския корпоративен пазар. Паралелно с това „Сирма“ ще предлага допълнително разработени модули и решения,
отговарящи на специфични бизнес изисквания на
клиента.
Според Антон Гавраилов, мениджър на екипа за
„Бизнес развитие“ на „Сирма Солюшънс“, съществуват редица предимства за фирмите при миграцията
към вътрешнофирмен VoIP и IP телефонна централа,
както и неизмерими преимущества за обществото
и държавата при внедряване на IP телефонията в
държавната администрация:
 Снижаване на разходите за телекомуникации –
разговорите между офисите стават на практика безплатни и се оптимизират разходите към
фиксираните и мобилните оператори.
 Ниски капиталови разходи – инвестициите за IP
централа са по-ниски.
 Гъвкавост – добавянето, преместването или премахването на нови офиси или потребители е лесно и не изисква нови инвестиции.
За потребителите този преход означава: удобство (директен персонален номер за всеки, безплатен достъп до широк набор от услуги), мобилност
(възможност за ползване от всяка точка, където
има осигурена постоянна Интернет връзка) и гъвкавост (ползват се безплатни софтуерни клиенти).
VoIP решенията, които „Сирма“ предлага, са базирани на платформата с отворен код Asterisk. Asterisk
е познат като IP телефонна централа, но всъщност
по-скоро става дума за платформа за разработка на
гласови приложения, само едно от които е вътрешна

телефонна централа. На негова основа може да се
изгради Callcenter за малки и средни фирми, могат да
се реализират услуги като гласова поща, конферентни мостове, IVR (Interactive Voice Response) базирани центрове за поддръжка на клиенти.
Сред предимствата на платформата е, че Asterisk
е IP телефонна централа, която се реализира изцяло
на софтуерна основа. Поддържа почти всяко стандартно оборудване, ползвайки сравнително евтин
хардуер. Работи под различни операционни системи,
включително Linux, Mac OS X, OpenBSD, FreeBSD и
Sun Solaris, и осигурява всички необходими функции,
типични за една телефонна централа, в това число
и някои, които са характерни предимно за централите от висок клас. Широкото си разпространение
дължи и на поддръжката на най-разпространените
сигнализационни протоколи SIP (Session Initiation
Protocol), H.323, MGCP (Media Gateway Control Protocol)
и SCCP (Skinny Client Control Protocol); най-използваните аудио кодеци (G.711, G.729); връзката с всички
типове телекомуникационни оператори (PSTN, VoIP,
GSM, WiMax), както и на това, че е възможно да се
използва старата телефонна инфраструктура на
фирмата, без да се правят допълнителни инвестиции в нови телефонни апарати.
„Сирма“ интегрира платформата Asterisk с наличните във фирмата системи, в това число със системата за управление на контактите с клиенти, с колцентъра, с тарифиращата система, както и с някои
по-специализирани бизнес приложения като например логистичен софтуер. Asterisk използва собствен протокол IAX (Inter-Asterisk eXchange) за връзка
с други централи от същия тип. По този начин има
възможност централният и отдалечените офиси на
фирмата, както и някои от основните Ӝ партньори,
да се обедният в обща мрежа за обмен на безплатен
телефонен трафик.

EyeBill VoIP Billing Platform е многофункционално софтуерно приложение, което освен отчитането и фактурирането на
разговори поддържа всички основни аспекти на фирмено управление: „Клиенти“, „Услуги“, „Разпространение на услуги“,
„Отчети“, „Трафик“, „Права на потребителите“. Уеб базираният интерфейс позволява системата да се използва от компании с офиси в различни географски региони без нужда да се инсталира допълнителен софтуер. Решението е подходящо
за всички видове телекомуникационни услуги: Call Shop, „Предплатени карти“, „Корпоративни клиенти“, „Индивидуални
клиенти“, „Продажби на едро“.

1

Консорциумът „Система за електронни плащания“ – СЕП България АД, има за цел да реализира национална система
за разплащания на основата на мобилни телефони и GPRS терминали. Предлаганият бизнес модел предполага изграждането на уникално партньорство между банките, мобилните оператори и търговците за реализацията на обща и
отворена система за мобилни разплащания, която да се превърне в стандарт за страната. Системата поддържа множество стандарти и протоколи за мобилна комуникация (SMS, USSD, GPRS, J2ME, SIM Toolkit), реализира криптиране,
идентификация и авторизация, междубанково разплащане, специфични разплащателни операции като сторниране и
възвръщане на плащания (charge-back). Разработен е и специален интерфейс за включване на банки и търговци.

2
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ТЕRACOMM
С НОВИ ПРОДУКТИ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО NAB2007 В ЛАС ВЕГАС
TERACOMM е първата българска фирма, която се представи на най-голямото световно изложение за електронни медии NAB2007 в Лас Вегас,
САЩ, което тази година се проведе от 16 до 19
април. Това е безспорен връх в десетгодишното
развитие на тази сравнително млада фирма, специализирала се в създаването, развитието и разпространяването на нови технологии в областта
на комуникациите и развлекателния бизнес. Създадена през 1997 г., тя осигурява широка гама от
услуги чрез мобилни телефони като билинг системи, системи за пренос на данни, гласови, видео и
текстови съобщения. Това са модерни, ефективни
и бързо развиващи се технологии за провеждане на
развлекателни рекламни и промоционални кампании сред широк кръг потребители, за информационно осигуряване с бизнес, спортни и всякакъв род
новини, за извършване на разплащания по електронен път чрез SMS банкиране и др. Базирана в София, ТЕRACOMM има широка партньорска мрежа,
обхващаща Австрия, Великобритания, Германия,
Гърция, Македония, Румъния, САЩ, Унгария, Швейцария, Сърбия, Чехия, страните от Латинска Америка и др., което позволява нейните услуги да достигат до около 382 млн. крайни потребители.
Главният акцент в представянето на ТЕRACOMM в Лас Вегас бе технологичната услуга, която фирмата предлага към момента – Interactive
Solutions Machine (ISM). Тя предизвика много силен
интерес у посетителите на щанда и особено сред
специалистите, защото представлява съвременна, мощна и гъвкава MOBILE2TV платформа, която
позволява взаимодействие между потребителя
и телевизионната програма в реално време чрез
изпращане по мобилния телефон на SMS/MMS съобщения. Всяко съобщение, въведено в системата,
се отчита в резултатите на интерактивното
приложение, което се изобразява на телевизионния екран. По този начин зрителите получават
възможност директно да участват и влияят на
резултатите при провеждането на различни игри, дискусии, да участват в гласуване по определени въпроси и т.н. ISM е хардуерен и софтуерен
продукт, целящ не само повишаване на интереса
у зрителите, но и създаване на нови източници
за генериране на приходи за телевизионните компании. Технологията ISM вече се прилага широко в
едни от най-големите студия в Европа и Северна
Америка. В момента ТЕRACOMM предлага около 40
интерактивни приложения, като количеството на
този вид услуги тепърва бързо ще се увеличава.
Макар и водещ за момента, ISM не е единственият продукт на ТЕRACOMM. Въз основа на
идеята за взаимодействие между потребители и
интерактивна среда, специалистите на фирмата
са създали широка гама от услуги, които намират
приложение в различни области на развлекателния
бизнес, медиите и маркетинга.
Основните групи услуги, които ТЕRACOMM
предлага, са:

26

 Интерактивни










услуги като SMS2TV и
SMS2RADIO.
Gateway услуги, чрез които могат да се изпращат SMS и MMS съобщения до над 30 мобилни
оператори в цял свят. Услугата е много примамлива поради оптимално ниските цени, постигнати в резултат на добре структурираната система и доброто партньорство с операторите. Позволява изпращане на SMS/MMS съобщения към номер с добавена стойност, като
заплащането на таксата за услугата се извършва в момента на изпращане на съобщението.
Услуги за мобилен маркетинг, които включват стратегическо планиране, рекламиране и
информиране посредством мобилен телефон,
изпращане на поздравителни съобщения в текстова или гласова форма, резервиране и/или купуване на билети, маркетингови проучвания на
пазара, гласуване чрез SMS/MMS и др.
Мобилно съдържание – включва богат набор от
продукти за мобилни телефони, като:
 изображения – лога, фонове, анимации, MMS
поздравителни картички, ММS информационни канали;
 игри – освен игри за телефони, ТЕRACOMM,
предлага и по-иновационни формати като
iTV игри, които вече се използват от големи
телевизионни компании.
 видео – MMS поздравления, кратки видеоклипове, пълнометражни видео продукти, клипове със спортно съдържание и др.
 музика – богата гама от моно- и полифонични мелодии, най-различни звуци, както и обширен каталог с музикални изпълнения, който непрекъснато се обогатява благодарение
на сътрудничеството между ТЕRACOMM и
големи музикални компании.
Изпрати SMS и спечели – включва различни развлекателни игри, чат, запознанства, викторини, състезания.
SMS базирани услуги – оповестяване на банкови и застрахователни операции, микро плащания, информационни услуги, продажба на билети, защита на кредитни карти срещу неправомерно използване и др.
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Cisco
UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER 6.0
Cisco представи най-новото си решение за бизнес комуникации Unified Communications Manager 6.0
на демонстрация, която се състоя в хотел „Арена ди
Сердика“ в София. Сред руините на уникалния римски
амфитеатър, върху който е изграден хотелът, компанията показа как общува бизнесът от бъдещето.
„Днес потребителите имат нужда от достъп до
всички комуникационни услуги в мрежа – пренос на
глас, видео и данни, виртуални конферентни срещи –
от всяко място и по всяко време – каза при откриването Петър Иванов, директор на Cisco България. –
Всеки от нас използва в личния си живот мултимедийните комуникации – Skype, блогове, сайтове с видео формати като YouТube – и за бизнеса става все
по-важно да предложи същите възможности за комуникация и в бизнес среда“, обясни той.
Факт е, че бизнесът ползва огромен брой устройства за комуникация – телефони, гласова поща,
електронна поща, факс, различни типове конферентни връзки, включително и видео. IP телефонията и
решенията за IP комуникация доказаха възможностите си за решаване на проблеми като рационализиране
и опростяване на бизнес процесите и намаляване на
оперативните разходи. Без обща IP инфраструктура за пренос на глас, данни и видео, без унифицирани
и обединени комуникации обаче всички тези инструменти често не се използват максимално ефективно.
Резултатът е претоварване с информация и неправилна употреба, което води до забавяне на важни
решения, спъване на целия бизнес процес и намалена
продуктивност на служителите.

когато и където е необходима. Предлаганите технологии дават възможност на компаниите да намаляват оперативните си разходи и разходите за администриране на системата и на хардуера и да опростяват бизнес процесите. Обединените комуникации
увеличават производителността на мрежата, като
оптимизират приложенията, процесите и ресурсите,
в резултат на което се постига опростена бизнес комуникация. Благодарение на тях всеки в офиса може
да получи информация в реално време, да се свърже
със съответния си колега и да има достъп до необходимите данни и ресурси.
България не изостава от тенденциите за ръст на
базираните на Интернет решения за комуникация,
което се потвърждава и от проведеното през миналата година международно изследване „Предизвикателства пред малките и средни фирми“. Данните от
това изследване доказват, че българските компании
са значително напреднали по отношение на приемането на най-модерните комуникационни технологии и

Cisco Unified Communications

е цялостна IP комуникационна система за пренос
на глас, видео, данни, мобилни услуги и приложения,
която е предназначена да отговори на нарастващата нужда на бизнеса от мобилни технологии. Тя позволява по-ефективни, по-сигурни и по-персонализирани контакти и комуникации, при които сигурността е
навсякъде и информацията е винаги на разположение,
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Петър Иванов, директор на Cisco България, представя
Cisco Unified Communications Manager 6.0
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дори изпреварват западноевропейските малки и средни фирми.

Cisco Unified Communications Manager 6.0

(известен доскоро като Cisco Unified CallManager)
е част от Cisco Unified Communications. Представлява
IP базирано комуникационно решение за обработка на
повиквания, което включва следните компоненти:
 Cisco Unified Communications Manager Business
Edition комбинира основни приложения за обединени комуникации за бизнеса (фирми с до 500 служители) на една хардуерна платформа с общо осигуряване и управление. Включва унифицирани инструменти за управление на системите и услугите,
които са приложими и за всички останали продукти от Cisco Unified Communications. Предлага лесно
инсталиране, поддръжка и управление на системата и пълния пакет от възможности за пренос на
глас, видео, мобилност и обработка на съобщения
и елиминира нуждата от поддръжка на множество
продукти, обслужващи различни приложения.
 IP базирана аудио и видео телефония.
 IP базирана система за обработка на гласови
съобщения.
 IP базирана услуга „един номер“, която позволява връзка с потребителя независимо къде се
намира и какъв тип телефон използва.
 Улеснено инсталиране, поддръжка и управление
на системата.
 Cisco Unified Mobile Communicator е софтуерно
приложение за мобилни апарати. То дава възможност за използване на услугите, предлагани от
Cisco Unified Communications за мобилни служители, в това число и за разширяване на приложенията и услугите към мобилни телефони и смарт
телефони. Съвместим е с различни GSM апарати и
с всички основни операционни системи. Използвайки Cisco Unified Mobile Communicator, служителите
имат възможност за:
 Достъп в реално време до корпоративната и
персоналната адресна книга.
 Провеждане на виртуални конферентни срещи
и конферентни разговори с помощта на Cisco
Unified MeetingPlace.
 Сигурен начин за изпращане на IM (Instant
Messaging) съобщения, които достигат до реципиента дори когато линията му е заета.
 Преглед на списъка с гласови съобщения от дисплея на мобилния телефон – кой се е обаждал и
кога. Услугата дава възможност за проверка на
пропуснати обаждания дори на стационарния
телефон в офиса.
 Информация за статуса на всички потребители на системата и техните телефонни апара-

ти в реално време – „зает“, „свободен“, „недостъпен“ и др.
 Cisco Unified Personal Communicator 1.2 е PC базирано софтуерно приложение, което предоставя
възможности за:
 Провеждане на аудио и видео разговори.
 Достъп до корпоративната и персоналната адресна книга.
 Възможност за провеждане на виртуални конферентни и видео конферентни срещи и разговори с помощта на Cisco Unified MeetingPlace.
 Размяна на съобщения в реално време чрез IM
(Instant Messaging) съобщения между персоналния компютър и IP телефон.
 Преглед на списъка с гласови съобщения от дисплея на мобилния телефон.
 Споделяне на информация за статуса на всички потребители на системата и техните телефонни апарати в реално време – „зает“, „свободен“, „недостъпен“ и др.
 Интеграция с Microsoft Outlook, която позволява на потребителя да набира или изпраща с едно кликване съобщения или електронна поща до
лица от списъка с контакти на Outlook.
 Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G предлага
гласова комуникация през безжична Wi-Fi мрежа на
базата на безжичния стандарт 802.11 a/b/g. Той е
един от първите безжични IP телефони, поддържащ 802.11a стандарт, както и Quality-of-Services
(QоS) за гарантиране високо качество на разговорите. Телефонът има цветен дисплей с висока разделителна способност, както и последните енергоспестяващи технологии, които му позволяват
многочасова работа.
 Услуги и поддръжка – широкият набор от услуги,
които Cisco и неговите партньори предлагат, са
базирани на доказали се методологии за внедряване, използване и оптимизиране на мрежовите решения и могат да помогнат на фирмите да създадат и поддържат гъвкава мрежа, която интегрира
глас и данни и отговаря на нуждите на бизнеса.
Решението се допълва с възможности като сервизна поддръжка и опция за изкупуване на остарялото оборудване.

Cisco

на пазара за мобилни комуникации
 Cisco е доставчик №1 в света на услуги и решения за пренос на глас за бизнес цели.
 Cisco е абсолютен лидер в предлагането на IP телефони. Компанията е доставила над 11 млн. IP телефона и продъл-

жава да доставя по 1 млн. всяко тримесечие.

 Всеки ден IP телефоните на Cisco заместват по 15 000 класически цифрови телефони по цял свят.
 Cisco има над 48 000 клиенти, използващи Обединените комуникации навсякъде по света.
 Повече от 70% от компаниите в престижната класация Fortune 500 използват решенията за Обединени комуникации

на Cisco.

 От 1996 г. до днес Cisco е изкупил 26 компании за Обединени комуникации.
 Според Synergy Research IP телефонията държи дял от 58% от общите разходи за комуникация на корпоративните

клиенти през 2006 г., докато през 2005 г. делът на IP телефонията е бил 46%.

 Според най-новите данни на Synergy Research Cisco е на първа позиция в света в областта на IP телефонията с годи-

шен ръст от 37%.
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MobiGater
SKYPE ПРЕЗ ВСИЧКИ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ
МАРТИН ДИМИТРОВ
С нарастването на броя на потребителите и
разширяването на предлаганите услуги от световно признатия продукт за безплатни Интернет разговори и платени разговори към мобилни
и стационарни телефони Skype все повече компании и фирми насочват своето внимание в посока
създаването на модерни и съвместими продукти, които експлоатират неговите възможности.
Първи бяха USB и Bluetooth Skype телефоните,
последваха ги по-сложните устройства, които
обединиха в един апарат разговорите през Skype
и през стационарната мрежа, сега Skype завладява и мобилната телефония.
В настоящия материал ще ви запозная с
MobiGater – едно интересно предложение на Евродизайн БГ ЕООД – българска компания за разработване на нови дигитални продукти и решения и
внедряването им в потребителската електроника, търговия и VoIP.

Какво представлява MobiGater?

Казано накратко, MobiGater е устройство, което прехвърля вашите Skype разговори към мобилния ви телефон, без да изразходва SkypeOut кредити. Удобството на този продукт е мобилността. Където и да се намирате, винаги имате връзка със Skype благодарение на възможността
на MobiGater за пренасочване на разговора
към вашия мобилен телефон и обратното.

Механизъм на работа

Устройството представлява GSM апарат, който посредством USB интерфейс се
свръзва към настолни или преносими компютри. Поставената в MobiGater SIM карта се ползва от интегрирания GSM модул
за осъществяване на връзка с посочения от
потребителя мобилен телефон. Приетият
в компютъра Skype разговор не излиза през
SkypeOut към мобилната мрежа, а се прехвърля между двете SIM карти – от устройството към мобилния телефон и обратното, като прехвърлянето на връзката се таксува по тарифния план
на съответния мобилен оператор. Ето защо специалистите от Евродизайн БГ ЕООД
препоръчват да се ползват SIM карти, които
имат безплатни минути, или такива, разговорите между които са
или безплатни, или ниско тарифни.
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Какво ви е необходимо?

За да ползвате MobiGater, са ви необходими поне една свободна SIM карта (която да поставите
в устройството и да бъде ползвана за пренасочване на разговорите), както и включен непрекъснато към Интернет компютър, на който е инсталиран Skype.

Модели

MobiGater се предлага в два варианта:
 MobiGater Plus е насочен към индивидуалните
потребители от малкия и среден бизнес, които искат да поддържат евтина Skype връзка
със своите приятели и/или бизнес партньори.
Устройството поддържа една SIM карта и позволява Skype разговорите да се пренасочват
към един мобилен телефон. Естествено, като
всеки телефон и то може да се избира от неограничен брой потребители, но във всеки един
момент през Skype може да говори само един
от тях.
 MobiGater Pro е създаден специално за големите корпоративни клиенти, които искат да си
изградят Skype централа. Самото устройство
поддържа една SIM карта, но при него разговорите могат да бъдат пренасочени не към един,
а към пет различни GSM апарата. Наред с това
посредством гласова навигация IVR (Interactive
Voice Response) клиентите и партньорите могат да се свържат и с различни отдели или служители в структурата на компанията.

Заключение

MobiGate е достъпно за всяко VoIP решение. Не
изисква големи инвестиции и при определен тип
потребители може не само да предложи значителни бизнес предимства, но и да доведе до намаляване на разходите за комуникации. Плюс е и
това, че фирмата разработва и гейт между SIP и
GSM, който ще позволи устройството да покрие
цялата Интернет телефония.
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NVIDIA GeForce 8600 GTS, 8600 GT и 8500 GT
DIRECTX 10 ВЪВ ВСИЧКИ ЦЕНОВИ СЕГМЕНТИ
В края на миналата година NVIDIA разбуни
пазара на видеокарти с анонса на първите две
предложения от новата си осма серия контролери: GeForce 8800 GTX и GeForce 8800 GTS (виж
Computer 1/2007). Освен че бяха първите видеокарти с поддръжка на DirectX 10, те се отличаваха с
невиждана производителност, впечатляващ набор
от иновативни технологии за ускоряването на
процесите по рендирането на полигонни и пикселни изображения и зашеметяваща цена, която ги
направи недостъпни за преобладаващата част от
геймърите. Сега, около половин година по-късно,
тези две карти продължават да са недостижими
като производителност, а бих казал, и като цена.
Не ми се ще да правя аналогии, но те се налагат
от само себе си. Трудно ми е да приема, че една
графична карта за настолен компютър, повтарям,
настолен компютър, а не работна станция, може
да има цена, сравнима с цената на Sony Playstation 3
например. Това може би е отчетено от NVIDIA, а
може би в компанията са решили, че е крайно време да осребрят преднината, която имат пред ATI,
и ето че на пазара са пуснати три нови модела от
тази серия, които хем ще запълнят празнината
в ценовата гама на производителя, хем ще предложат липсващата междинна производителност
между предишната седма и новата осма серия видеокарти на компанията. Откъдето и да се погледне, ходът на NVIDIA идва в подходящия момент. Новите предложения ще освежат пазара и определено ще привлекат играчите с по-ограничен бюджет,

GeForce 8600 GTS

Шейдърни процесори
Честота на ядрото (MHz)
Честота на рендиране на цветове (Shader) (MHz)
Честота на паметта (MHz)
Обем на паметта (Мбайта)
Интерфейс на паметта (бита)
Пропускателна способност на шината на паметта (Гбайта/s)
Скорост на текстуриране (млрд. пиксела/s)
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които все пак искат да закупят продукт, който
няма да е морално остарял в рамките на няколко
месеца и който, макар и по-ниско производителен,
поддържа пълния набор мултимедийни технологии,
които и топ моделите афишират. А това наистина е така – и трите нови графични процесора поддържат не само технологията PureVideo HD, която позволява да се получава кристален образ при
възпроизвеждане на HD-DVD и Blu-Ray дискове, но
и NVIDIA Quantum Effects за ефекти в игрална среда. Ако това не е достатъчно, то поддръжката на
Shader Model 4 трябва да наклони везните в полза
не тези карти дори потребителят да не се доверява на технологии с гръмки имена.
Ако класираме по производителност новите
графични контролери:
 На първо място е GeForce 8600 GTS. И като производителност, и като архитектура този модел е най-близък до GeForce 8800 GTX и GeForce
8800 GTS, но се предлага на значително по-ниска цена (според някои онлайн магазини между
200 и 230 USD). Картата има 32 шейдърни процесора, което е три пъти по-малко от GeForce
8800 GTS и 4 пъти – от GeForce 8800 GTX. Паметта също е по-малко, стеснена е и ширината на шината за връзка с нея (виж таблицата).
Това донякъде се компенсира със завишаване на
тактовите честоти на ядрото и паметта –
съответно 675 MHz и 1 GHz, които са по-високи
от тези на стандартна 8800 GTX карта.
 Втора по производителност от новите предложения е GeForce 8600 GT. И тя също има 32 шейдърни процесора, 256 Мбайта DDR3 RAM и 128битова шина за връзка с паметта, но честотите на ядрото и паметта са по-ниски – 540 и
700 MHz съответно. По-ниска е и цената, която
гравитира около примамливите 150–170 USD.
 На последно място е GeForce 8500 GT с едва 16
шейдърни процесора. Честотите на ядрото и
паметта са доста скромни – съответно 400 и
450 MHz, а цената, според слухове, може да падне и под магическата граница от 100 USD. Това,
естествено, е за сметка на параметрите: ядрото е G86, а не G84, а паметта – DDR2, а не
DDR3.
GeForce
8800 GTX
128
575
1350
900
768
384
86,4
36,8

GeForce
8800 GTS
96
500
1200
800
640 / 320
320
64
24

GeForce
8600 GTS
32
675
1450
1000
256
128
32
10,8

GeForce
8600 GT
32
540
1190
700
256
128
22,4
8,64

GeForce
8500 GT
16
450
900
400
256
128
12,8
3,6
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Samsung Super-WriteMaster SH-S203
НАЙ-БЪРЗАТА DVD ЗАПИСВАЧКА
Южнокорейският гигант Samsung представи на
CeBIT 2007 четири от най-новите си оптични записващи устройства. Моделите SH-S203 и SE-S204
работят с все още класическите CD и DVD дискове,
докато SE-B046 и SH-B043 засилват редиците на все
по-успешно воюващите на страната на формата BluRay в още нерешената окончателно епическа битка с
конкурентния HD DVD формат.
За масовия потребител все още по-голям интерес
представлява моделът Super-WriteMaster SH-S203, защото работи с масово разпространените и евтини
DVD и CD дискове, пък и вносителят К енд K Електроникс обещава да го пусне до месец на българския пазар.
Това, с което SH-S203 най-силно впечатлява, е, че според Samsung за момента то е най-бързото DVD записващо устройство в света, защото не само по каталожни данни, а в действителност е в състояние да записва еднослойни дискове DVD±R с 20-кратна скорост.
Двуслойните дискове DVD+R DL записва със скорост
16х, а останалите скорости на запис са: DVD+RW – 8x,
DVD-RW – 6x, DVD-RAM – 12x и DVD-R DL – 12x.
Super-WriteMaster SH-S203 използва по-съвременния, по-бърз и по-удобен за монтиране интерфейс SATA. Устройството има и функцията LightScribe, с която може да гравира надписи и други изображения с
лазерен лъч директно върху лицевата повърхност на
специално произведени за целта дискове. Комплектува се с една от последните версии на популярния продукт за записване на оптични дискове Nero.
В резултат от използването на авангардни технологии Super-WriteMaster SH-S203 е в състояние да
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записва с 20-кратна скорост и върху качествени дискове за 16-кратна скорост, както и със скорост 16х
дискове, предназначени за 12-кратна скорост.
Подобно на останалите модели от серията
WriteMaster, и новото устройство поддържа разработените от Samsung технологии:
 SAT (Speed Adjustment Technology) – автоматично настройване на оптималната за постигане на
максимално качествен запис и четене скорост с
оглед характеристиките на диска, като се отчитат влиянието на евентуалния дисбаланс и предизвиканите поради това вибрации.
 TAC (Tilt Actuator Compensation) – подобрява качеството на записа върху носители с деформирана
повърхност, като автоматично променя ъгъла на
наклона на фокусиращата лазерния лъч леща.
 Double OPC (Optimum Power Control) – повишава качеството на записа чрез оптимално калибриране
на лазерния прожектор по външната и по вътрешната периферия на диска.
 Buffer Under Run Free Technology – предотвратява
изпразването на буфера за данни, а оттук и прекъсването на записа, с което се поддържа висока
скорост на запис дори и при компютри с недостатъчно висока скорост на подаване на данните към
записващото устройство.
 Magic Speed – избор на режима на запис с оглед постигане на максимална скорост или минимален шум,
издаван от устройството по време на работа.
 Automatic Ball Balancing System – автоматичен контрол на нивото на вибрациите при използване на
дискове с изместен център на тежестта.
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Penryn и Nehalem
НОВОТО В ПРОЦЕСОРНИТЕ АРХИТЕКТУРИ НА INTEL

В края на март Intel съобщи подробности за
45-nm си фамилии процесори от ново поколение, известни с кодовите си имена Penryn и Nehalem, чието производство се планира да започне съответно
през втората половина на тази и на следващата
година. Общото между двете фамилии е, че те ще
се произвеждат по 45 nm технологичен процес, ще
използват транзистори с метален гейт и т.нар.
High-k диелектрик (материали с висока диелектрична константа). В Intel вече се разработват 15
различни процесора по тази технология, а опитните образци на първите 5 от тях бяха демонстрирани още на 25 януари (виж Computer 3/2007).
Компанията разполага с два завода, способни да
произвеждат 45 nm процесори, а през втората половина на следващата година в експлоатация ще
влязат още два.
Разликите между Penryn и Nehalem са в архитектурата. Penryn е последната фамилия на основата на сега използваната Core Microarchitecture и
на нейната актуална версия Core 2, а Nehalem ще
се основава на нова архитектура, която ще позволява да се произвеждат процесори с 1 до 8 ядра.
Преди да преминем към новините около двете
фамилии, нека обърнем малко повече внимание на
фиг. 1. На нея много ясно се вижда как се преплитат жизнените цикли на съответните технологични процеси с тези на процесорните архитектури. И едните, и другите имат продължителност по
около 2 години, но са разместени във времето, като водещ е технологичният процес, а производна –
процесорната архитектура. В резултат компанията на практика е в състояние всяка година да
предлага нова или разширена архитектура. Обикновено първите процесори след усвояването на
новата технология се разработват на базата на
съществуващите, грубо казано, чрез намаляване
на размерите на изграждащите ги транзистори.
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Естествено, те са с по-малки геометрични размери, по-ниско захранване, по-малка консумация и това дава възможност да се увеличат тяхната кеш
памет и тяхната работна честота, както и да се
направят някои промени. Чак тогава следва разработката на нова архитектура и на свързаните с
нея качествено нови процесори, в които оптимално се реализират възможностите на съответния
технологичен процес.
Къде сме сега? Възможностите на 65 nm технологичен процес по отношение на повишаването на производителността на процесорите са на
изчерпване. Не така стои въпросът с текущата
процесорна архитектура (Core 2 Microarchitecture).
Нейният потенциал ще продължи да се използва
докъм края на следващата година (Penryn ще замени Conroe), когато с Nehalem ще се извърши преходът към нова архитектура.

Фиг. 1. Жизнен цикъл на технологичните процеси и на процесорните архитектури
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PENRYN
Според Intel основните задачи, които компанията си е поставила с разработването на Penryn, са:
 Да се увеличи производителността за един
такт.
 Да се увеличи тактовата честота на процесора.
 Да се увеличи енергийната ефективност.
 Да се създадат оптимизирани процесори за всеки сегмент и всяка категория на консумираната мощност.
Както вече казахме, тези цели се реализират с
използване на 45 nm технология и транзистори с
метален гейт и High-k диелектрик, които осигуряват редица теоретични предимства:
 Над 2 пъти по-малките геометрични размери на транзисторите позволяват за сметка
на увеличаване на техния брой да се разшири
функционалността и да се повиши производителността на ядрото, както и да се намалят
размерите, а оттам и цената на подложките.
Така например четириядреният Penryn ще има
820 млн. транзистора на две подложки с обща
площ 107 mm2 (за сравнение площта на днешните Intel Quad Core е 143 mm2). Освен всичко
друго, това е дало възможност неговата кеш
памет да се увеличи с 50% – от 4 на 6 Мбайта.

Фиг. 2. Penryn (две процесорни ядра със споделена кеш памет)
 С повече от 20% по-високата скорост на прев-

ключване на транзисторите осигурява по-висока скорост на ядрото като цяло и позволява
да се увеличи броят на инструкциите, които се
изпълняват за един такт.
 По-малките токове на утечка на транзисторите намаляват консумираната мощност и позволяват да се постигне по-висока производителност при по-малка консумация в сравнение с
65 nm процесори.
Естествен е въпросът кои от тези предимства и под каква форма са реализирани в Penryn, така
че да видим какво точно разкрива Intel на своята
пресконференция. Сумирани накратко, акцентите са два: по-висока производителност и по-добра
енергийна ефективност. Това се постига с обогатяване на функционалността на архитектурата
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Фиг. 3. Сравнение на транзистор със силициев гейт и такъв с метален гейт и High-k диелектрик

Intel Core Microarchitecture, с добавянето на нови
SSE4 инструкции за мултимедия, игри и графика, с увеличаване на кеш паметта и ускоряване
на процесорната шина, с увеличаването както на
производителността за един такт, така и на тактовата честота. Точните цифри все още не са известни, но на слайдовете в презентацията ясно е
посочено, че става дума за тактови честоти над
3 GHz и за честота на системната шина до 1600
MHz. Очаква се процесорите да са съвместими като цокъл със сега съществуващите (LGA 775), но
при тази честота на системната шина явно ще
има нужда от нови схемни набори.
Естествено, покрива се целият спектър от
приложения. Процесорите ще бъдат с 2 и 4 ядра,
като и при двуядрените, и при четириядрените
две ядра ползват един общ кеш. На първо време под
съществуващите търговски марки Core 2 и Xeon
ще бъдат пуснати шест серии.
 Сървърни процесори с тактова честота над
3 GHz, честота на системната шина до 1600 MHz,
обем на кеш буфера, съответно до 6 и до
12 Мбайта, и разсейвана мощност (TDP), съответно 40/65/80 и 50/80/120 W.
 UP Intel Xeon Processor (дву- и четириядрени
процесори за изграждане на еднопроцесорни
системи)
 DP Intel Xeon Processor (дву- и четириядрени
за изграждане на двупроцесорни системи).
 MP Intel Xeon Processor (дву- и четириядрени
за изграждане на многопроцесорни системи).
 Настолни:
 Intel Core 2 Extreme Edition (четириядрен).
 Intel Core 2 Processor Family – дву- и четириядрени процесори с тактова честота над
3 GHz, споделен кеш с обем, съответно до 6 и
до 12 Мбайта, и разсейвана мощност (TDP),
съответно 65 и 95/130 W.
 Мобилни:
 Intel Core 2 Processor Family: двуядрени процесори със споделен кеш с обем до 6 Мбайта и
поддръжка на технологиите Deep Power Down
Technology и Enhanced Dynamic Acceleration
Technology.
По-интересни са подобренията в архитектурата, в това число и добавените инструкции,
защото повечето от останалите подобрения са
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директно следствие от преминаването към 45 nm
процес.
 Новите инструкции от т.нар. набор разширения Intel Streaming SIMD Extensions 4 (SSE4)
са насочени към ускоряване на обработката на
видео и изображения и към т.нар. високопроизводителен софтуер. Точният брой на SSE4 инструкциите не се съобщава, но според Intel това
е най-голямото досега разширение след оригиналната SSE Instruction Set Architecture (ISA). За
тяхното значение говорят резултатите от
проведените в компанията тестове, при които
Penryn с тактова честота 3,2 GHz и честота
на системната шина 1,6 GHz е показал в сравнение с Conroe с тактова честота 3,0 GHz и
честoта на системната шина 1,33 GHz по-висока производителност с около 20% при игри и
с над 40% при кодиране на видео.
Към подобренията в архитектурата спадат и
ред нови технологии:
 Deep Power Down Technology е технология за
намаляване на консумацията на мобилни процесори. С нея се въвежда нов режим на работа на
процесора, при който захранващото напрежение на ядрото се намалява до минимум, а това
на тактовия генератор на ядрото и на L1 и L2
кеш паметта се изключва напълно (виж фиг. 4).
Така значително се намалява консумацията на
енергия в режим Idle и се увеличава животът на
батерията.
 Enhanced Dynamic Acceleration Technology е
технология, която дава възможност да се увеличи производителността на едно от ядрата,
когато другото е в състояние Idle. Идеята е, че
тъй като при това положение бездействащото
ядро не консумира мощност и отделя по-малко
топлина, честотата, а оттам консумацията и
отделяната топлина на активното ядро могат
да се увеличат, без процесорът да прегрее (виж

Фиг. 4. Намаляване на консумацията в състояние Idle с
Deep Power Down Technology

фиг. 5). Допълнително условие е активното ядро да изпълнява еднопоточна задача, т.е. бездействащото ядро да не променя състоянието
си. В резултат се повишава ефективността на
използването на ресурсите на процесора, когато се работи с приложения, оптимизирани за
обработка на един поток, и се елиминират предимствата от по-високата работна честота
на едноядрените процесори при този тип задачи.
 Fast Radix-16 Divider е иновативна архитектура на блока за делене, която позволява скоростта на операциите средно да се удвои (виж фиг.
6), като вместо 2, се обработват 4 бита на
цикъл. Методът се прилага и при операциите с
целочислена аритметика, и при тези с плаваща
запетая.
 Super Shuffle Engine – подобрен алгоритъм за
преместване на данни, който не изисква промени в приложния и системен софтуер и позволява за един цикъл да се изпълняват 128-битови

Фиг. 5. Динамичен контрол на тактовата честота на ядрата с Enhanced Dynamic Acceleration Technology
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Фиг. 6. Ускоряване на операциите „Делене“ и „Коренуване“ с
Fast Radix-16 Divider

Фиг. 7. Ускоряване на операциите по обработка на данни
със Super Shuffle Engine

операции. Води до съществено повишаване на
производителността при изпълнение на SSE
операции за форматиране на данни като разпакетиране (Unpacking), пакетиране (Packing), подравняване на низове (Align concatenated sources),
преместване (Wide shifts), вмъкване и измъкване
(Insertion and extraction), настройка на хоризонтални аритметични функции (Setup for horizontal
arithmetic functions) – виж фиг. 7. Предимствата
му са значителни при обработка на изображения, на видео и мултимедийно съдържание.

За две от подобренията в архитектурата на
ядрото не се дават почти никакви подробности:
 Split Load Cache Enhancement Technology –
технология за подобряване на работата с кеш
паметта чрез динамично разпределение на данните в свободния кеш.
 Enhanced Intel Virtualization Technology – на
апаратно ниво, без необходимост от промяна
на софтуера, с 25–75% е повишена скоростта
на преход (влизане и излизане) към виртуалната
машина.

NEHALEM
През втората половина на 2008 г. ще започне
преходът към нова процесорна фамилия, наречена Nehalem. По същество това ще бъде и първата
разработка, която оптимално ще използва възможностите на 45 nm технологичен процес и транзисторите с метален затвор и High-k диелектрик. Конкретните данни, които Intel изнася за тези процесори, са доста оскъдни, но все пак позволяват да се
направят някои изводи. Основният е, че архитектурните промени ще са сериозни и че с Nehalem ще
се търси решение на тесните места в използваната сега от компанията процесорна архитектура
Core Microarchitecture. В частност, за решаването
на проблемите с FSB шината контролерът на паметта ще се вгради в процесора и ще се използва
нова серийна шина. Не е ясно обаче дали става дума за DDR2 или DDR3 памет. Впрочем подобно решение AMD използва още от 2003 г. и отдавна за
никого не е тайна, че шината FSB е непреодолима
пречка за по-нататъшно развитие на многоядрените процесори и основна причина за ограничаване на тяхната производителност. Не могат да се
отрекат обаче и нейните достойнства, които в
известна степен обясняват защо Intel въпреки технологичното си предимство и досега използва тази
архитектура (не че преходът от една към друга архитектура е толкова лесен). Вярно е, че FSB шината ограничава скоростта на обмен на данни между
отделните ядра и паметта, както е вярно и това, че тя няма потенциал за развитие. Не по-мал-
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ко вярно е и това обаче, че по един или друг начин
тя „развързва“ дизайна на процесора от дизайна
на дънната платка и по-специално от този на системната памет и позволява те да се развиват до
известна степен самостоятелно. Спомнете си колко време бе необходимо, преди процесорите на AMD
да заработят с DDR2 памети и как незабележимо
стана това при процесорите на Intel.
И така, процесорите Nehalem ще са изградени
на базата на т.нар. динамична скалируема архитектура, която предполага динамично управление
на ядрата, потоците, кеш паметта, интерфейса и
консумацията, т.е. на производителността, в зависимост от изпълняваната задача. Ще имат от
1 до 8 ядра, всяко от които ще може да обработва
по два потока благодарение на технологията SMT
(Simultaneous multi-threading), която наподобява познатата ни Hyper-threading Technology, но може да се
адаптира към изпълняваното приложение. Ще ползват кеш памет на много нива, най-високото от
които ще бъде общо (не е ясно дали това ще бъде
L2, или ще има и L3 кеш). Тази памет ще се управлява чрез нова технология, наречена Smart Cache
Technology. Освен с вграден контролер на паметта отделни модели ще имат и вграден високопроизводителен графичен контролер (не е ясно дали
графичното ядро ще бъде част от процесора, или
просто ще бъде пакетирано в един чип с него). Не
на последно място, в новата архитектура ще се
ползва и изцяло нов набор от SSE4 и ATA команди.
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Plustek OpticFilm 7200i
ДОБЪР ПОМОЩНИК НА ФОТОГРАФА
В Computer 3/2007 ви запознахме по-подробно
с Epson Perfection 4490 Photo и HP ScanJet G4050
Photo – два добри универсални плоски скенера, които сканират безупречно непрозрачни оригинали, а
с известни малки ограничения и негативни и диапозитивни филми с напълно приемливо качество за
масовия любител. Въпросът обаче е кой е по-ефективният начин за цифровизиране на архивите от
хиляди снимки, направени на филм – с универсални
плоски или със специализирани филмови скенери.
За да си отговоря на този въпрос, тествах новия
филмов скенер OpticFilm 7200i за малкоформатни
филми (24х36 mm) на Plustek – една от водещите
фирми производители на скенери. Благодаря на
официалния вносител на Plustek за България – „Адком“, който ми предостави OpticFilm 7200i за тестване.
Първото, което прави впечатление от техническите му характеристики, е високата му оптична разделителна способност – 7200x7200 dpi.
Това означава, че един малкоформатен негатив
или диапозитив може да се увеличи до размер
57х86 cm при разделителна способност 300 dpi,
без загуба в качеството – напълно достатъчно
дори за професионалната практика! Изображението може да се сканира и с интерполирана разделителна способност до 14 400 dpi, което без съмнение разширява забележително възможностите на
OpticFilm 7200i. Нещо повече, Plustek предоставя
ефикасно решение за коригиране на механичните недостатъци на диапозитивите и негативи-
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те. Скенерът не ползва широко разпространения
софтуерен ретуш, а работи със специална технология, наречена iSRD (Infrared Smart Removal of
Defect), разработена от LaserSoft Imaging – фирмата, на която принадлежи един от най-добрите
софтуери за сканиране SilverFast. При тази технология инфрачервен лъч „чете“ филма под определен
ъгъл, осигуряващ проникването му в емулсионния
слой. Там, където открие дефекти, лъчът се разсейва, а получените данни се записват в отделен
канал (маска), наречен канал на дефектите. В хода
на сканирането тази маска се прибавя към основното изображение, а дефектите се заменят с интерполирани данни.
Дълбочината на цвета е 48-битова, което е
важна предпоставка за пълноценно и висококачествено цветовъзпроизвеждане. И още нещо, максималната плътност, която може да се сканира, е
D 3,3 – добра величина за класа, в който е позициониран OpticFilm 7200i. Стандартните 35 mm филми
могат да се сканират, нарязани на ленти от 6 кадъра, както и на отделни кадри, поставени в рамки –
решение, категорично улесняващо технологичния
процес.
В комплекта на OpticFilm 7200i влизат всички
софтуерни продукти, осигуряващи безпроблемната работа с него – SilverFast AI 6.0, NewSoft Prest!,
PageManager, ImageFolio 6 и Mr. Photo.
Ето че стигнахме до резултатите от теста.
OpticFilm 7200i се оказа доста бърз. Времето, необходимо за предварителното сканиране, е от поряМай 2007
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дъка на 5,2 s, а за сканиране на 35 mm диапозитив или
негатив до формат 30х40 cm с разделителна способност 225 ppi, каквото е минималното изискване за офсетов печат, е само около 2 min, без да се използва технологията за отстраняване на механичните дефекти и
прашинките върху филма. Естествено, при използването на този режим времето за сканиране се увеличава –
за същия формат и разделителна способност то на-

раства до 3 min и 30 s. Това обаче съвсем не е
драма, защото времето за необходимия допълнителен ретуш във Photoshop би било много подълго, изморително и досадно.
Другото важно качество за един скенер е
неговата разделителна способност. На илюстрацията на стр. 40 може да видите резултата от теста. Методиката на изследване
не позволява получаване на оценка в цифрови стойности, но от визуалното сравнение с
изображението на същата скала, сканирано с
висококачествен плосък скенер, се налага безспорният извод, че като типичен филмов скенер
OpticFilm 7200i има по-висока разделителна способност от настолен плосък скенер, работещ и
с непрозрачни оригинали, т.е. това е по-доброто решение за сканиране на филми.
От важно значение за практиката е и възможността за премахване на механични дефекти върху филмите. Те са неизбежно следствие от дългото им съхраняване, което често става при не особено подходящи условия.
OpticFilm 7200i се справя много добре с този
проблем. Вижте илюстрацията на стр. 39 –
отгоре е целият диапозитивен кадър, а под него – детайл от сканираното изображение без
и със корекция. Да, не можем да имаме никакви
претенции към степента на отстраняването
на ясно видимите дефекти в диапозитива!
На илюстрацията на стр. 39 може да видите добрите резултати и при сканирането
на цветни негативни филми. Радостно е, че и
филмов скенер от този ценови клас осигурява
високо, професионално ниво на цветовъзпроизвеждане.
Снимката на стр. 41 пък е истинско доказателство за доброкачественото и сигурно сканиране на недоекспонирани цветни диапозитиви. В случая е сканиран „сандвич“ от два диапозитива, а резулатът е отличен!
Не по-лоши са и резултатите от сканирането на черно-бели негативи. Снимката на стр.
41 е от 20-годишен негатив, заснет на филм
ORWO. И като градация, и като тоналност, и
по отношение на остротата полученото изображение е много добро.
И така обобщението:
Предимства:
 Висока оптична разделителна способност.
 Много добро отстраняване на механичните
недостатъци.
 Добра скорост на сканиране.
 Максимална плътност D 3,3.
 48-битова дълбочина.
 В комплекта влиза софтуерът за сканиране
SilverFast AI 6.0.
 Добро съотношение цена–качество.
Недостатъци:
 Забавяне при сканиране с корекция на механичните недостатъци.
Категоричният ми извод от проведения
тест е, че OpticFilm 7200i има много добри технически качества, които го правят подходящ
Разделителна способност. Горе – целият кадър, в средата – не само за цифровизиране на филмите на шидетайл от сканиране с OpticFilm 7200i, долу – детайл от изобра- роката любителска аудитория, но и за изпълнение на определени професионални задачи.
жение, сканирано с настолен плосък скенер
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PIXI Awards
THE PRINTING INNOVATION WITH XEROX IMAGING
Поредното, шесто издание на международния
конкурс Printing Innovation with Xerox Imaging (PIXI), чиято цел е да открива и показва най-иновативните
и ефективни печатни материали, произведени на
дигиталните преси на Xerox, ще обедини отделните
конкурси за Европа и Северна и Южна Америка и ще
бъде общо за целия свят. Заявки за участие ще се
приемат онлайн от 23 април до полунощ на 22 юни на
адрес www.xerox.com/pixi.
„През последните пет години с PIXI Awards Xerox
демонстрира докъде се простират възможностите
на дигиталния печат, споделя Валери Томасин, вицепрезидент на направление „Производствени системи в Xerox DMO“. – Когато вдъхновението се комбинира с точната технология и работен процес, това води до успех на фирмите, оборудвани с дигитални системи Xerox, и техните клиенти. Голяма част
от заявките от минали години включват материали
от кампании за директен маркетинг, поздравителни
картички и персонализирани календари.“
Тази година състезанието има четири категории:
 Информационни и промоционални материали
(Collateral) – дигитално отпечатани материали,
създадени за промоция на продукти или услуги.
Чрез използването на разнообразие от довършителни техники материалите могат да бъдат под
формата на брошури, календари, картички, постери, визитни картички, каталози и могат да
включват персонализирани и индивидуални послания, изработени по конкретна клиентска заявка.
 Книги и ръководства – черно-бели, цветни или
комбинирани книги и продукти като: малотиражни и образователни издания; материали за обучение; продуктови ръководства; брошури; презентации; годишни отчети.
 Директна поща – материали за директен маркетинг, създадени и персонализирани за специфична целева аудитория или индивидуални послания,
които попадат в тази категория: пощенски картички; промоционални материали; пакети от материали за директна поща; етикети и пликове;
материали, съдържащи няколко различни видове
медии; персонализирани или отпечатани при поискване (Print-on-Demand) материали.
 Промоционални материали, свързани с транзакции – всички видове клиентски материали, свързани с транзакции, и особено такива, които се
използват за стимулиране на лоялността на
клиентите: извлечения за кредитни карти с персонализирани продуктови оферти; банкови извлечения, които съдържат допълнителни финансови
услуги; извлечения от взаимни фондове, които
графично представят инвестиционния микс и
ръста на възвръщаемост; ютилити извлечения.
Експертното жури, което ще оценява предложените материали, е съставено от представители на
ключовите сегменти от международната графична
индустрия. Критериите за оценка отчитат цялостната визия, ефективността за бизнеса, използването на възможностите на дигиталния печат с Xerox
и степента на иновация. Ще се оценяват също и екипите, създали и работили заедно за въвеждането на
дигитално отпечатаните произведения на пазара –
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креативни специалисти, печатари и техните клиенти.
„Наградите Xerox PIXI са повече от конкурс, целящ да открие най-иновативното използване на дигиталната технология на печат – споделя Маршал
Перкинс, президент на The Print Network, победител
в състезанието през миналата година. – Конкурсът
предлага възможност да се види какво правят лидерите на пазара за своите клиенти и е платформа,
чрез която клиентите на Xerox могат да споделят
най-добрите си продукти с международна аудитория.“
Участия ще се приемат до полунощ на 22 юни и
е задължително те да бъдат произведени на дигитална печатна машина на Xerox. Подаването на заявките е безплатно и участия ще се приемат от 50
страни, в това число и от България. Форматът за
онлайн заявка ще бъде наличен на шест езика на посочения уеб сайт. Победителите ще бъдат обявени
по време на Graph Expo – водещо търговско изложение за печат, което ще се проведе от 9 до 12 септември т.г. в Чикаго.
Наградният фонд на PIXI Awards възлиза на повече от 40 000 USD, които ще се раздадат под формата на туристически ваучери:
 Голямата награда – Best of Show, се равнява на
10 000 USD и се съпътства от допълнителни награди, еквивалентни на 2000 USD, за ключовите
партньори, помогнали за реализирането на проекта, както и кристални плакети за всички.
 Първо място във всяка категория – 2000 USD. По
1000 USD за ключовите партньори. Плакети за
всички.
 Второ и трето място във всяка категория – плакети.
 Най-добро в региона – 2000 USD. По 1000 USD за
ключовите партньори.
 Допълнителна награда – 1000 USD за най-оригинално приложение на хартия Xerox за дигитален
печат или друга медия.
За онлайн регистрация, информация за критериите на журито, биографиите на неговите членове,
списък с държавите, от които се приемат участия,
и информация за миналите издания вижте www.
xerox.com/pixi.

Май 2007

Pages

Windows Server 2003 Service Pack 2
Както и се очаква от пакетите за актуализация
на Microsoft, Windows Server 2003 SP2 e комбинация от
операционна система, актуализация на защитата и
нова функционалност.

Какво е SP2 и какво не е?

Използване на SP2

Обновленията, новите свойства и подобренията
на операционната система превръщат SP2 в задължителен елемент на всеки голям бизнес. По отношение
на софтуерните обновявания, задължително тествайте SP2 преди да започнете да го използвате, за да
сте сигурни, че няма да има проблеми при прилагането
му във вашето конкретно обкръжение.

Издава се със съдействието
на Майкрософт България

http://www.microsoft.com/bulgaria

Чрез SP2 Microsoft се завръща към един по-типичен пакет за актуализация, като предлага пач,
включващ предишните актуализации и допълнителна
функционалност, без да се правят промени в ядрото.
За разлика от Windows 2003 SP1, който се появи като
резултат от усилията на Microsoft за повишаване на
защитата и включваше известни промени в ядрото
на Windows, довели до проблеми със съвместимостта
на някои приложения, SP2 не внася такива промени и
при него не се очакват подобни проблеми.
Service Pack 2 е предназначен за Windows XP
Professional x64 Edition, както и за всички версии на
Windows 2003, Windows 2003 Release 2 (R2) и Windows
Small Business Server 2003. Всъщност това е първият
пакет за актуализация на x64 версиите на Windows
2003 и на Windows XP Professional x64. На пръв поглед
включването на Windows XP Professional x64 в тази
група изглежда странно, но трябва да се знае, че ядрото на тази операционна система съдържа същия
основен код, както и x64 версията на Windows 2003.
Както обикновено, новият SP2 включва всички
обновявания и оперативни корекции (hotfixes), публикувани в Security Bulletin. Добавени са и нови.
t Windows Deployment Services. Като допълнение към
основните обновявания на операционната система,
SP2 съдържа известен брой нови функции, някои от
които са проектирани с идеята за съвместимост
с Windows Vista и Longhorn Server. Най-важната от
тях са средства за автоматизирана инсталация
по мрежата – Windows Deployment Services (WDS),
която замества услугите за дистанционно инсталиране – Remote Installation Services (RIS), тъй
като те поддържат новия Windows Imaging Format.
WDS поддържа инсталирането на Windows Imaging
Format и предлага подобрена защита и висока производителност през мултикастинг и 32-битови
драйвери за мрежовите карти и достъп до диска.
t Microsoft Management Console 3.0 (MMC 3.0) има
за цел да опрости управлението на системата от
ИТ специалисти с общ профил. Тази конзола е създадена с Microsoft .NET Framework 2.0 и комбинира
опциите от контекстното меню или от менюто
за действие със съответните им управленчески
конзолни добавки (snap-ins).
Други новости, включени в SP2, са поддръжката на
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) и обновената версия
на Calc tools.
t Wi-Fi Protected Access 2 е стандарт за сигурност на Wi-Fi комуникацията, поддръжката на
който се инсталира по подразбиране. Той отговаря
на федералния стандарт FIPS (Federal Information

Processing Standard) 140-2 и подобрява сигурността
на Wi-Fi комуникацията, като добавя поддръжката
на стандарта AES (Advanced Encryption Standard)
за криптиране и автентикация по 802.1х.
t Icalcs е обновената версия на Calc инструментите. Предназначени са за запазване и възстановяване на списъците за управление на достъпа – Access
Control List (ACL) до файловете елиминират, съществуващите проблеми с обработката на наследените права и тяхното пренасяне.
В SP2 са включени и някои разширения на операционната система. Едно от най-удобните е XML базираният Tools tab, който е добавен към интерфейса
на Msconfig и дава възможност лесно да изпълнявате
любимите си диагностични програми направо от
Msconfig.
За да отговори на изискванията на свръхбързите,
SP2 съдържа нов Scalable Networking Pack. Той позволява в мрежовата среда на Windows да се използват
предимствата на многопроцесорната работа, независимо че стекът на Windows TCP/IP е създаден за
работа само с един процесор. Scalable Networking Pack
също така поддържа технологията TCP Offload Engine,
която прехвърля част от отговорностите за обработка на TCP/IP пакета от процесора към мрежовата
карта.
Средствата за автентикация на защитната стена са подсилени за постигане на сигурни Интернет
комуникации. За разлика от оригиналния Windows 2003
Firewall, който поддържаше автентикация само по IP
адрес, защитната стена на SP2 поддържа автентикация по порт, осигурявайки автентикационен контрол по по-основни елементи.
Важно подобрение на IPsec засяга възможността
за изолиране на сървъри и домейни, което подпомага
задоволяването на изискванията на Sartabanes-Oxley
Act. Докато предишните версии на Windows 2003
изискваха около 400 филтъра за изолиране на домейн
и сървър, SP2 изисква само два филтъра, което прави
много по-лесно изпълнението на изолацията.
SP2 повишава производителността на Microsoft
SQL Server при извънредни натоварвания и ускорява
Windows 2003, когато работи като мултипроцесорен
гост, докато APIC (Advanced Programming Interrupt
Controller) обработва големия обем заявки. В отговор
на исканията на клиентите SP2 също така увеличава
обема на основната памет за Microsoft Message Queue
Services (MSMQ) на 1 Гбайт.

Цветът
ВАША ГРИЖА, НАШЕ РЕШЕНИЕ
Пазарът на цветни устройства се разраства. С
повишаването на интереса към цвета се увеличават и грижите ви, но бъдете сигурни, че за тях има
решение.
Като потребител на
черно-бяло устройство
вие може би преценявате как да преминете към
цветно устройство, а може би вече сте купили първото си цветно устройство. На какъвто и етап да
Маки Нагао,
сте в движението си към
продуктов мениджър
цвета, вие вероятно имав Kyocera Mita
те някои безпокойства,
които ви възпират или да купите, или да използвате пълния потенциал на своето ново устройство.
Като най-голямо притеснение на потребителя на цветно устройство се очертава високата
стойност на печата. Вие може би вече сте забелязали увеличените разходи за консумативи. Може би
сте загрижени от самоцелното печатане в цвят –
изведнъж всеки във фирмата ще започне да печата цветно само защото има възможност за това.
Допълнителен повод за притеснение е фактът, че
може би повечето от служителите ще започнат
да ползват цветния печат за лични нужди, защото
отпечатаните материали са по-привлекателни, не-

зависимо дали става въпрос за уеб страници, снимки, карта на маршрута за почивните дни или друг
документ с висок коефициент на цветно покритие. Всички потребители са единодушни в едно –
въпреки че изходният документ изглежда прекрасно, разходите се вдигат до небесата.
Проблемът, свързан с високите разходи за консумативи, може да се реши сравнително по-лесно от
онези потребители, които все още не са си купили
устройство. Устройствата на Kyocera са проектирани с идеята да предлагат евтин, надежден печат
и това се отнася за всички техни машини, били те
черно-бели или цветни, а ниската им експлоатационна цена ги прави достъпни за всеки бизнес потребител.
Тези ниски експлоатационни разходи се постигат с технологията ECOSYS, която се основава на
използването на дълготрайни материали. И това
не е само технология, а концепция, която оформя
всеки елемент от устройството. Макар залегналите в нея принципи да са разработени за нуждите на
монохромните устройства, те са точно толкова
валидни и за цветните, защото позволяват да се
намалят иначе високите разходи за печат.
ECOSYS има три компонента:
 ECOnomy, което означава по-голяма печалба от
намаляването на общата цена на притежание.
 ECOlogy, което означава много по-малка степен
на замърсяване на околната среда.
 SYStem, което означава, че цветните устройства Kyocera са комбинирани с ефективни (соф-

туерни) решения за вашия бизнес, т.е. потребителите могат да се радват както на цвят,
така и на решения, без да се налага да правят
компромиси.
Опасението, че цветът се използва твърде много, защото е много популярен, и така разходите,
макар и относително ниски, нарастват спираловидно и излизат извън контрол, може лесно да се опровергае. Kyocera предлага друго просто решение –
да се използва управление и контрол на достъпа до
устройството, за да се избегне неоторизирано или
твърде често ползване на цветния печат. Има различни системи за мениджмънт, които използват
редица процедури – от ограничаването на броя на
цветните копия, които даден отдел може да отпечата, до идентификационни карти за достъп до
устройствата. Скъпият мениджмънт може да доведе до същия резултат – разходите да се разпределят върху потребителите и отделите и така да се
обуздае безразборното използване на цвят. Струва
си да се консултирате с доверен дистрибутор, който да препоръча най-доброто решение за вас.
Опасенията на тези, които вече ползват цветни устройства, най-често са свързани с управлението на доставките на консумативи. Цветните
консумативи са постоянният спорен въпрос просто защото трябва да има повече консумативи на
склад – не само черно, но четири различни цвята.
Потребителите си представят тонер касети,
натрупани до тавана, и свързаните с това сметки за плащане. Системните администратори също
имат грижи, защото постоянно трябва да са нащрек с всички тези намаляващи или свършващи цветни тонери. Те трябва по-често да проверяват машините, за да са наясно със състоянието на всяка
от касетите, защото дори една от тях да свърши,
принтерът ще престане да работи.
Софтуерът за системен мениджмънт позволява
на потребителите да проверяват и да наблюдават
мрежовите устройства както на място, така и дистанционно. Тези решения са съществени за големи
мрежи, които трудно се управляват персонално, и
премахват всички проблеми, свързани с нуждата от
допълнителен контрол на цветните устройства.
Kyocera предлага редица софтуерни продукти
за ефективен мениджмънт на доставките, който
ще ви предпази от грижите, които цветът може
да навлече на този елемент от вашия бизнес. И
KYOcount 4.0, и KMnet Admin могат лесно да се конфигурират, така че да изпращат по електронна поща съобщения до различни служители от фирмата.

Така тези съобщения ще попадат при точните хора по-бързо, с което ще се избегне престоят на устройствата поради недоставени консумативи.
Цветът е важен инструмент в бизнеса и нещо,
от което потребителят не бива да се отказва само
заради разходите. Най-важното, разбира се, е да се
започне с устройство с ниска обща цена на притежание, което да има цялата функционалност, от която
се нуждаете, и което да се предлага със съответните решения за мениджмънт. След това не ви остава
нищо друго, освен да се настаните удобно и безгрижно да се наслаждавате на ползата от цвета.

Софтуер за мениджмънт
Kyocera KMnet Admin

KMnet Admin е новият софтуер на Kyocera за мениджмънт, който използва уеб базирана платформа, за да даде на мрежовия администратор пълен
контрол върху всички включени в мрежата принтери. Това решение поддържа не само принтерите и
многофункционалните устройства на Kyocera, но и
повечето от мрежовите устройства на други производители. Програмата съхранява информацията
за физическото разположение на всяко от устройствата от мрежата и ги логва в базата данни, така
че те могат да се организират по техните функции, статус или описание, автоматично или ръчно.
След като устройствата се локализират, тяхната
поддръжка и ремонт се организират лесно. Съобщенията за грешка и предупрежденията се изпращат
на съответните хора без забавяне, а системният
администратор може да проверява текущия им
статус по всяко време.
KMnet Admin предлага не само управление и генериране на отчети, но и позволява на потребителите да добавят нови функции чрез инсталиране
на допълнителен софтуер за управление на опашките и за прецизно отчитане на разходите по устройства, потребители или групи. Това пък ще ви
позволи да въведете цялостна система за квоти и
отчети и така да оптимизирате използването на
устройствата в мрежата, да намалите загубите и
да контролирате разходите.
Друга полезна функция на KMnet Admin е възможността да активира доставката на консумативи
или да предупреди сервиза веднага щом консумативите почнат да намаляват или наближи датата за
сервизна проверка. Това ви позволява да зареждате
консумативи и да планирате сервизното обслужване в зависимост от нуждите, така че устройството и потребителите му да не страдат от ненужни престои.
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Системни процеси в Windows XP
В настоящата статия ще ви представя основните системни процеси на Windows XP. Целта
на този материал е, в качеството ви на потребители, да натрупате познание относно това кои
системни процеси за какво служат, коя програма
работи с тях, кога да им обръщате внимание и за
какво да следите, особено когато една повишена
или съмнителна активност може да издаде загнездилата се във вашата система кибер заплаха.
Често този род вредители се прикрепят към някой системен процес, като допълнителен параметър, или го подменят изцяло и по този начин се
зареждат винаги при стартиране на операционната система. Другият вариант е стартиране
на изцяло нов системен процес със сходно наименование или близко до това на легитимния процес.
Надявам се с тази статия да помогна при борбата с тези кибер заплахи.
Предполагам, всеки един от вас по един или
друг повод е отварял Task Manager (администратор на задача) – виж фигурата. Той се стартира
като прозорец, показващ активните в момента
системни процеси. При някои системи тези процеси могат да бъдат двайсетина, при други могат да варират между 30 и 40, а при трети дори
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и повече от 50. Това може да се дължи както на допълнително инсталирани приложения (Photoshop,
Acrobat Reader и други), така и на устройства,
включени към компютъра (принтери, Bluetooth
адаптери, уеб камери и прочие).

alg.exe
Application-level gateway (alg) е защитен компонент, който подобрява мрежовите функции на
системата, в това число и на „защитната стена“ (firewall) и транслацията на мрежовите адреси (NAT – Network Address Translation). Позволява
на легитимните пакети от данни да преминават
проверката за сигурност на „защитната стена“,
която иначе би ограничила или дори не би позволила трансфера на тези данни. От съществено
значение е за сигурността и правилното функциониране на мрежовите връзки и затова не трябва
да се изключва.

csrrs.exe
Client/Server Runtime Subsystem Service е съществен компонент от операционната система. Той
се грижи за правилното изпълнение на графичните функции и команди и неговото прекратяване
може да доведе до настъпване на критична нестабилност на системата.

ctfmon.exe
Използва се от Microsoft Office, за да се активират и управляват Alternative User Input Text Process
и Microsoft Office Language Bar. Целта на процеса е
да помага при разпознаването от системата на
текст, въведен чрез гласови команди, посредством периферия или по друг алтернативен начин
(чрез виртуална клавиатура например). Спирането му може да доведе до невъзможност от страна на Microsoft Office да възпроизведе визуално или
дори да запомни въведения текст. Важното за
ctfmon е мястото на неговото стартиране. Ако
процесът се стартира не от папката, където се
намират файловете на Windows, има голяма вероятност това да е троянски кон. В такива случаи
е препоръчително да извършите проверка с антивирусен софтуер за отстраняване на евентуалния вредител.

cmd.exe

Task Manager показва всички активни към момента системни процеси
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Команден интерпретатор, който е съществен
за операционните системи Windows NT, 2000 и XP.
Целта на процеса е да осигури достъп до Windows
Command Prompt (аналога на command.com от MSDOS).
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iexplore.exe
Главният изпълним файл на Интернет браузъра
Internet Explorer. Спирането на този процес води до
невъзможност за навигиране в глобалната мрежа.

explorer.exe
Главният изпълним файл на Windows Explorer –
основния мениджър на програмите в средата на
Windows. Грижи се за множество неща, включително за Start менюто, лентата със задачите и
десктопа. Спирането на този процес води до сериозни сътресения в системата.

lsass.exe
Local Security Authority Subsystems Service (lsass)
отговаря за правилното прилагане на механизмите, свързани със сигурността на операционната
система. Целта на този процес е да проверява
валидността и автентичността на акаунта, с
който потребителят се идентифицира пред системата. Прекратяването му задейства брояч,
който ще подкани потребителя да затвори всички активни програми, за да може да се запази информацията преди изключването (или рестартирането) на системата.

msconfig.exe
Инструмент, с чиято помощ лесно могат да се
редактират конфигурационни файлове.

regsvr32.exe
Системен процес, занимаващ се с регистрацията на DLL библиотеките и ActiveX в регистрите на системата. От съществено значение е
не само за стабилността, но и за сигурността
на системата, затова изключването му е строго
забранено.

rundll32.exe
Процесът, който се грижи за стартирането
и зареждането на динамичните DLL библиотеки
в паметта на системата. След като бъдат заредени, библиотеките могат да бъдат ползвани
както от останалите приложения, така и от самата операционна система. Този системен процес
също е много важен за целостта и стабилността
на системата.

services.exe
Приложение, което стартира и спира процеси
и услуги. Отговаря и за автоматично зареждащите се системни процеси при стартиране на
Windows, както и за тяхното прекратяване при
изключване на системата. Част е от операционната система.

smss.exe
Компонент от Windows. Зарежда се при стартиране на операционната система и се използва
за активиране, управление и изтриване на потребителски или клиентски сесии.

spoolsv.exe
Системен процес, който управлява принтерите и отговаря за задачите за отпечатване,
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като ги придвижва от паметта към активния
принтер.

svchost.exe
Услугите, които се зареждат от динамичните DLL библиотеки. При стартиране на операционната система svchost проверява заредените в
регистрите услуги и създава списък с всички услуги, които трябва да бъдат заредени. Множество копия на svchost могат да бъдат стартирани
едновременно, като всяко едно от тях придобива
различни параметри и се грижи за определени отделни услуги. Групирането на услугите позволява
постигането на по-добър контрол и по-лесно оправяне на грешките.

System Idle Process
Процес, който измерва свободните ресурси
на системата във всеки един момент. Самият
процес протича на заден план и постоянно следи за извършени операции, заета памет и други
ресурси.

taskmgr.exe
Програма, която предоставя информация за
работата на компютъра, като показва детайли относно протичащите процеси и приложения,
мрежова активност, състоянието на потребителите (logon или logoff), както и системните услуги. Най-лесният (и популярен) начин за отваряне
на администратора на задачи (Task Manager) е
чрез едновременното натискане на клавишите
Ctrl+Alt+Del, но може да стане и с комбинацията
Ctrl+Shift+Esc. Самият администратор на задачи
е сред целите на зловредните приложения. Доста често кибер заплахите автоматично затварят прозореца, само и само за да се прикрият от
потребителя. Подобно поведение е сигурен знак,
че трябва да проверите системата си с антивирусен софтуер.

winlogon
Компонент от операционната система, който отговаря за управлението на процедурите
и идентификационната политика на системата
по време на регистрирането или отписването
на потребителите във и от системата (logon и
logoff).
Описаните по-горе системни процеси са найчесто ползвани от операционната система. Доброто им познаване е важно, ако искате бързо и
ефективно да действате при евентуална заплаха. Така например, ако забележите заредени
процеси с наименования, които се различават
дори с една буква от наименованията, упоменати в настоящата статия, това е сигурен знак,
че системата ви е жертва на вирус или друг вид
кибер заплаха. В такъв случай най-добре е да проверите цялостно системата чрез антивирусен
софтуер.

47

ПРАКТИКА

TechSmith SnagIt
ПРОФЕСИОНАЛЕН СОФТУЕР ЗА „СНИМАНЕ“ НА ЕКРАНИ
Един от най-рядко използваните клавиши на
клавиатурата е PrintScrn. При натискането му това, което се вижда на монитора, се запаметява
в клипборда (clipboard) и по този начин можем да
получим „снимка“ на екрана (screenshot). Подобни
„снимки“ са неизменна част от различни учебници,
техническа документация, ръководства и упътвания за работа с даден софтуерен продукт, използват се в уеб дизайна и рекламата, вмъкват се и
в мултимедийни презентации… Дори настоящата
статия съдържа такива изображения.
SnagIt е професионален софтуер за „снимане“ и
обработка на екрани. Тъй като напоследък прилагателното „професионален“ се използва за щяло и
нещяло, може би е редно да подчертаем, че SnagIt е
наистина професионален софтуер и това личи още
от самото инсталиране. Програмата се инсталира без нужда от рестартиране и хиляди настройки. Въпреки че е интегрирана с Internet Explorer, MS
Office и др., вместо ултимативното „затворете
всички програми и стартирайте инсталирането
отново“ тя посочва точно кое приложение трябва
да се затвори и търпеливо изчаква, докато приключите с работата си.
След като завършите инсталирането, SnagIt се
зарежда при всяко стартиране на компютъра. До
часовника се появява симпатична иконка, чието
натискане отваря главното меню на програмата
(фиг. 1). От него можете да изберете някой от
готовите профили или да си направите собствен,
като просто зададете: вход, изход и използвани
ефекти.
Входните данни могат да бъдат както целият
екран, така и част от него (регион), прозорец на
дадено приложение, обект, меню и др. Има и опция
за „снимане“ на регион, който трябва да се скролира – нещо изключително полезно например при уеб

Фиг. 2. Меню за обработка на полученото изображение
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Фиг. 1. Главното меню на SnagIt

страници, текстови документи и електронни таблици. Можете да уточните и геометричната форма на изображението – правоъгълник, елипса, триъгълник, многоъгълник. Допълнително се предлагат
и специални възможности за четене от клипборда,
от графичен и дори от изпълним (!) файл, скенер,
камера, DOS или DirectX приложение и пр. Възможно
е да изберете и дали показалецът на мишката да
бъде включен в изображението.
SnagIt предлага четири различни режима на „снимане“: изображения, видео, текст и уеб страници.
Това на практика са и четири различни продукта,
макар че специално за видео от TechSmith предлагат отделен софтуер, наречен Camtasia Studio. И
ако „снимането“ на изображения говори само за
себе си, следва да опишем накратко и останалите

Фиг. 3. Част от възможните обозначения, които могат да
се добавят към изображенията
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Фиг. 4. Някои ефекти при оформяне на граница (от ляво на дясно и от горе на долу): оригинално изображение, замъгляване,
разкъсване, вълнообразна граница, сянка, трион, зъби на хищник, бутон

два режима. Разпознаването на текст работи на
комбиниран принцип: взима системна информация
от операционната система и същевременно се използва софтуер за разпознаване на текст (OCR),
подобно на скенер. Колкото до режима с уеб страници, в тази ситуация SnagIt запазва всички графични изображения при зададен URL адрес.
След като получите дадено изображение, изскача прозорец (фиг. 2), от който можете допълнително да добавите специални обозначения (фиг. 3), да
оформите границите на изображението (фиг. 4),
да приложите редица ефекти (фиг. 5), да го осветите, завъртите, изрежете и мащабирате по ваш
избор.
Когато дойде време да запишете резултата
от вашата работа, ще се изненадате от огром-

ното разнообразие при изходните данни – взетото изображение можете да изпратите към принтер, към клипборда или към файл с BMP, CUR, GIF,
ICO, JPG, MHT, PDF, PNG, SWF, TIF и дори специален .SNAG формат. Можете също така да добавите графиката в архив, да я изпратите към Word,
Excel, PowerPoint или друга програма, както и да я
публикувате в Интернет чрез FTP, e-mail или програма за незабавни съобщения (Instant Messenger).
SnagIt е продукт със статут на Shareware, т.е.
можете да го изпробвате и ако ви допадне, да си го
закупите. А инвестицията определено си струва,
особено ако често използвате клавиша PrintScrn.
Пробна версия може да си изтеглите както от
адрес http://www.techsmith.com/snagit.asp, така и от
диска към списанието.

Фиг. 5. Някои специални ефекти (от ляво на дясно и от горе на долу): постеризация, пикселизиране, замъгляване, изостряне, релеф, соларизация, откриване на контур, разширен контур
Май 2007
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Form Auto Fill
АВТОМАТИЧНО ПОПЪЛВАНЕ НА УЕБ ФОРМИ
С развитието на модерните кибер заплахи и
особено логърите, употребата на автоматично
попълващ софтуер се превърна в основна част от
сигурността на всяка компютърна система. В настоящия материал ще ви запозная с едно такова
приложение – програмата Form Auto Fill (версия 1.7)
на компанията MoRUN.net, която поддържа както
Windows XP, така и Windows Vista.
Продуктът намира широко приложение при автоматичното попълване на разнообразни уеб форми (фиг. 1), без да е необходимо механично да се
набират посредством клавиатурата пароли или
потребителски имена. Това не само пести време,
но и гарантира сигурността на записите и вашата лична информация.

МАРТИН ДИМИТРОВ

вдясно – работният екран, на който тя извежда
цялата информация и предприетите действия. В
случай че все пак се затрудните някъде, функцията Help ще ви помогне с изчерпателна информация
за разрешаване на всеки един проблем.

Настройки

За разлика от други продукти и за удобство
на потребителите Form Auto Fill е предварително
конфигурирана по възможно най-добрия начин. Или
с други думи, след инсталирането на програмата
веднага започвате работа с нея, без да е необходима фина настройка. В случай обаче, че желаете
да настроите програмата по свой собствен вкус,
от иконата Tools избирате функцията Settings и
всичко остава във ваши ръце (фиг. 3). Възможните
опции са следните:

Фиг. 1. Страницата на безплатна поща изисква попълването на определени полета, за да се осъществи достъпът
до потребителския акаунт

Работата с Form Auto Fill е изключително лесна.
Програмата предлага приятелски и интуитивен
интерфейс, с който всеки потребител ще свикне
за броени минути. Работното поле е организирано
изключително удобно. Всички основни функции се
стартират от подредените в горната лента икони (фиг. 2). Вляво под нея са разположени в дървовидна структура всички функции на програмата, а
Лента с основни функции

Подфункциите
на програмата
Работно поле
Фиг. 2. Организация на работното поле
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Фиг. 3. Прозорец с настройки
 Start with Windows – ако желаете програмата да

се стартира при зареждане на Windows, сложете отметка. Тази функция е активирана по подразбиране.
 Fill only empty fields – когато тази настройка е
избрана, програмата ще запълва само празните полета. Ако е изключена, Form Auto Fill ще
запълва всички полета независимо дали са пълни, или не.
 Delay between form filling and submitting – позволява да разделите във времето попълване на
формата и подаване на заявката от страна на
програмата към уеб страницата.
 Fill form action – от това падащо меню се избира
какви действия ще предприеме продуктът при
автоматичното попълване на определените
форми – No default action (програмата ще се съобразява с „горещите клавиши“), Fill form (софтуерът само ще попълва определените полета,
без значение кои „горещи клавиши“ ще ползва-
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те) или Fill & Submit form (продуктът ще попълва формите и ще ги предава за изпълнение от
страна на уеб сайта).
 Form fields linking – падащото меню предлага два
избора – by field name and field type (позволява
попълването на форми, при които всяко поле си
има определено име и определени параметри)
или by field order number and field type (позволява
попълването на форми, при които полетата не
са уникални, а се генерират случайно всеки път,
когато посещавате сайта).
 Protect Form Auto Fill with password – защитава
програмата от неоторизиран достъп до нея.
Препоръчително е паролата да включва комбинация от букви, числа и символи (фиг. 4).

Фиг. 4. Прозорец, изискващ парола за достъп до програмата

Ползване на формата

След като вече имате готова форма, ползването е още по-лесно. Зареждате желаната страница
и натискате комбинацията от „горещи клавиши“
за попълване (Fill web form) или за попълване и заявка (Fill & submit web form). Отваря се прозорец, от
който ще трябва да изберете съответната форма (фиг. 6). Интересното тук е, че когато съществуват повече форми за един уеб адрес, тогава се
появява бутон, от който могат да се изберат или
само формите за съответния адреси, или всички
запаметени форми (фиг. 7). След като направите
избора си, програмата автоматично я попълва и
ако е избрано едновременно с това да се извърши
заявка към съответния сайт, тя извършва и нея.
Всичко е максимално улеснено.

Наименованията на
съхранените файлове

 Forms Encryption – позволява криптирането на

вашата база от данни с форми. Ползва криптиращ стандарт AES 256-bit. За да я защитите,
трябва да изберете Lock, а когато искате да
ползвате формите, избирате Unlock и въвеждате паролата за достъп. Криптирането гарантира неприкосновеност на въведените в базата данни.
 Hot keys – или т.нар. „горещи клавиши“, които
се ползват за: Save web form (за съхранение на
въведената информация и форма), Fill web form
(за попълване на заредената уеб страница) и Fill
& submit web form (за попълване на заредената
форма и заявка за потвърждение от страна на
уеб сайта). По всяко време, можете да променяте комбинацията от „горещи клавиши“.

Фиг. 6. От падащото меню избирате съответната форма
а.

Създаване на форма

Най-лесният и удобен начин за създаване на определена форма е, като заредите съответния уеб
адрес и попълните празните полета. След това избирате комбинацията от „горещи клавиши“ за съхранение на въведената информация и форма (Save
web form), при което се появява диалогов прозорец
(фиг. 5). Въвеждате наименование по ваше усмотрение и формата е готова.

Фиг. 5. Диалогов прозорец за създаване на нова форма
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Фиг. 7. Когато е избрана опцията Show all forms (а), програмата показва всички запаметени до момента форми,
а когато е избрана Show only corresponding forms (б), тя
позволява да се избере само форма, която отговаря на текущия мрежов адрес
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Spybot – Search & Destroy
БОРБА С ШПИОНСКИТЕ ПРОГРАМИ
Шпионските програми все по-упорито се превръщат в основен инструмент на хакерите за проникване в дадена система. Ако забележите лента с
инструменти, която не сте инсталирали на вашия
Internet Explorer, ако браузърът ви забие неочаквано
или ако той стартира страници, които не сте заявили да бъдат заредени, тогава със сигурност сте
жертва на шпионска програма. Но дори и да няма
някакви видими следи от този вредител, това не
гарантира, че вашата система не е заразена. Найлесният начин да разберете дали имате „неканен
гост“ на компютъра си е като администрирате
системата си със специализиран противошпионски
софтуер или със съответния модул от антивирусен пакет. Разбира се, на пазара се предлагат множество решения на този проблем, но повечето от
тях струват пари и невинаги са по джоба на средния потребител. В случая най-добре е да ползвате
безплатен софтуер с подобна насоченост – борба
с шпионските програми. В настоящия материал
ще разгледаме едно такова предложение – Spybot –
Search & Destroy (версия 1.4).
Целта на програмата е да намира и премахва
всякакви спайуер приложения. За целта тя разполага с база от данни с повече от 58 000 сигнатури
на известни и не чак толкова популярни вредители, разделени в 20 категории.
Интерфейсът на Spybot е в типичния стил „ала
Windows“ (фиг. 1). В горната част на прозореца има
лента с няколко падащи менюта, вляво под тях

МАРТИН ДИМИТРОВ

са подредени функционалните инструменти на
продукта, а вдясно е работното поле. Възможни
са два начина на работа – с фабрични настройки
(Default mode) и с лични настройки (Advanced mode) –
фиг. 2. Първите са препоръчителни за всеки „начинаещ в занаята“. При тях системата е конфигурирана автоматично, а намесата от страна на
потребителя е сведена до минимум. Във втория
случай имате пълната свобода да настройвате
продукта съобразно вашите нужди и предпочитания, но се препоръчва този режим да се ползва от
опитни потребители. В противен случай рискувате да нанесете щети на системата си, вместо да
Ӝ помогнете.
При работа с фабричните настройки имате
достъп до всички функции на програмата посредством функционалните инструменти от лентата
вляво:
 Search & Destroy – сканира системата за проблеми и ги премахва.
 Recovery – възстановява направени от софтуера
промени. Тази функция е полезна, ако програмата
унищожи нещо, което не би трябвало, или ако
вие не желаете да се разделите с него (фиг. 3).
 Immunize – предприема няколко превантивни
мерки за защита на системата от зарази, които могат да проникнат в компютъра ви през
Интернет (фиг. 4).
 Update – инструменти за обновяване на продукта.

Лента с падащи менюта

Работно поле

Лента с
инструменти
Фиг. 1. Работният прозорец на Spybot

52

Май 2007

ПРАКТИКА

Фиг. 2. От меню Mode можете да изберете един от двата
начина на работа

Фиг. 3. Автоматичен бекъп на данните, които с лекота
могат да бъдат възстановени (Recover selected items) или
изтрити окончателно (Purge selected items)

Фиг. 4. Програмата блокира всички познати зарази, както
и функциите на уеб браузъра да сваля и инсталира файлове
без знанието на потребителя

Фиг. 5. Прозорец с опции за конфигуриране

 Donations – ако решите да дарите някой и друг

как да изглежда прозорецът на продукта и пр.
(фиг. 5).
 Tools – с тази съвкупност от инструменти можете да преглеждате доклади за извършени от
страна на Spybot действия, да определяте кога
да стартира програмата, да задавате кои мрежови протоколи да наблюдава и пр. (фиг. 6).
 Info & License – тази част е изцяло посветена
на тема информация за продукта и дарение на
създателите на софтуера (фиг. 7).

Фиг. 6. Инструменти, позволяващи на потребителите да
търсят зарази, които не са открити от програмата

Фиг. 7. Информативен прозорец

лев на създателите на продукта, този инструмент е точно за вас!
При персоналните настройки отново имате пълен достъп до всички функции на продукта, както
и достъп до конфигурационното меню:
 Settings – от това меню можете да променяте
езика, да посочвате къде „да пипа“ и къде „да
не пипа“ програмата, как да действа при определени условия, кои вредители да пренебрегва,
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YouTube
ВСЕКИ МОЖЕ ДА БЪДЕ МЕДИЯ
„Измина една интересна година за високите технологии. От Nintendo изобретиха видео игра, която
се контролира с „магическа пръчка“. Нов вид автомобил измина 1337 km само с един литър бензин. Робот
се научи да кара велосипед. Открит бе нанотехнологичен чадър, който въобще не се мокри. Но само
YouTube създаде нови възможности за милиони хора
да се забавляват, образоват, шокират, рокират и
разбират помежду си в невиждан досега мащаб.“
С тези аргументи сп. TIME присъди наградата
за изобретение на 2006 г. на популярния сайт за видеоклипове www.youtube.com. А за да разберем как
скромният проект, чиято първоначална идея бе споделянето на туристически видеозаписи, се превърна
в бизнес за милиарди долари, ще трябва да се върнем
две години назад.

Историята

Създателите на YouTube са трима американски
младежи, бивши служители в PayPal: Чад Хърли, Стивън Чен и Джод Карим. На едно парти тримата провеждат разговор относно това колко лесно е да се
качат цифрови снимки в Интернет, но колко сложни
изглеждат нещата, когато стане въпрос за видео
файлове. И решават да променят този факт.
Тримата създават малка компания и в началото
на 2005 г. регистрират домейна youtube.com. Основната им задача през следващата година е да привлекат инвестиции. И тъй като услугата е добра и
лесна за ползване, от Sequoia Capital решават да
вложат над 10 млн. USD. Това дава възможност на
сайтa да стане един от най-бързо развиващите се
през лятото на 2006 г. Интересен факт е, че по-голямата част от тези пари са инвестирани в подобряване на инфраструктурата и осъществяване на
потребителски идеи. Средства за промотиране на
сайта почти не са вложени, тъй като славата му
бързо се пренася от потребител на потребител. Основна причина за това са многото възможности за
разпространение от типа „кажи на приятел“, „прикачи видеото към блога си“ и др. Така или иначе, през лятото на 2006 г. посещенията започват да се измерват в милиони, публикуваните клипове нарастват
главоломно, a YouTube се превръща в медия от ново
поколение. Това е и причината на 13 ноември 2006 г.
Google Inc. да закупи YouTube за 1,65 млрд USD.
Днес YouTube обхваща широк спектър от обществено значими теми: от автомобилни състезания до

Основателите на YouTube – от ляво на дясно Чад Хърли,
Стивън Чен и Джод Карим
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последните музикални концерти; от реклами на големи компании до политическите избори в САЩ; от
комедийни скечове до смразяващи кръвта клипове.
Но за да разберем, че сайтът е нещо много повече
от телевизия или радио, трябва да представим поподробно

Услугата

Всичко, което ви е необходимо, за да разглеждате милиардите видео материали на сайта, е свободно време и браузър, поддържащ Flash Player. Можете
във всеки един момент да търсите даден клип чрез
въвеждане на ключови думи (тагове) или да изберете някое от подбраните филмчета (featured videos).
Всички елементи в списъка съдържат заглавие,
кратко текстово описание, характерен кадър от
клипа, ключови думи, категория, име на автора, рейтинг, брой разглеждания и времетраене. Ако натиснете малкия бутон със знак „+“ (плюс) в долния ляв
ъгъл на изображението, клипът се добавя към „бърз
списък“ (quicklist) с избрани от вас заглавия.

Началната страница на YouTube

Май 2007

ИНТЕРНЕТ
Когато изберете даден клип, се отваря нова
страница, в която се зарежда и самият видео файл.
По време на възпроизвеждането можете да спирате
клипа на пауза, да го превъртите до избран от вас
момент, да регулирате силата на звука, както и да
го пуснете на цял екран (fullscreen). Но от YouTube не
спират дотук и именно това различава услугата от
останалите медии.

Регистрацията

в сайта отнема около минута и ви дава куп допълнителни възможности. След като влезете в профила си, можете да гласувате за дадено филмче,
да го добавите към списъка с любимите си клипове
(favorites), да се абонирате за всички клипове на даден автор или да коментирате както с текст, така
и с видео. Естествено, за регистрирани потребители е налично и

Качването на собствени клипове

Можете да сложите неограничен брой видео файлове, но всеки от тях трябва да е не по-голям от 100
Мбайта и не по-дълъг от 10 min. Поддържат се разширенията .AVI, .WMV, .MOV и .MPG, като за най-добро качество се препоръчва кодиране с MPEG4 (DivX
320x240 @ 30fps).

Свалянето на клипове

умишлено не е позволено от YouTube заради проблеми с авторските права. Въпреки това лесно можете да откриете заобиколен начин да сторите това –
като се поровите в кеша на вашия браузър или просто посетите услуга, подобна на www.savetube.com.
Всички клипове в YouTube участват в

Класациите

за най-нови, най-разглеждани, най-високо оценени, най-дискутирани, най-често добавяни в „любими“
и пр. Тези класации се определят както за конкретен
период от време (дневна, седмична, месечна и цялостна) или даден език, така и според

Категориите,

които са обозначени с характерни иконки. Те са
дванайсет на брой: автомобили, комедия, забавления, филми и анимация, игри и джунджурии, „как
да…“, музика, новини и политика, хора и блогове, домашни любимци, спорт, пътувания и туризъм.

Каналите

са друга важна част от YouTube и ви дават възможност да изберете начина, по който ще изглежда
профилът ви за останалите посетители. Можете
да уточните структурата, дизайна и цветовете,
а също така и кои от личните ви данни да са видими за останалите. Допълнително се задава и типът
на канала, според вашето амплоа – комик, режисьор,
гуру, музикант, политик… И тъй като YouTube е общност, постоянно се добавят и нови възможности
за комуникацията ви с останалите потребители –
списък с приятели, групи по интереси, влог (съкратено от „видео блог“), чат за хората, гледащи един
и същ клип, и др.

Новите функционалности

обикновено се подлагат на бета тестване, преди да бъдат официално добавени, така че ако се интересувате какво предстои, можете да посетите
TestTube (www.youtube.com/testtube) или да хвърлите
око на YouTube-блога (www.youtube.com/blog).
Ако пък се интересувате от
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Звездите на YouTube

10 ПРИМЕРА КАК ДА СТАНЕМ ИЗВЕСТНИ
1. Brooke „Brookers“ Brodack
Не случайно Брукърс е на първо място в списъка.
Тя е първата изпълнителка, забелязана чрез YouTube.
Нейните нестандартни комедийни клипчета са видени
милиони пъти. В момента има договор с ТВ шоута по
NBC и MTV.
2. Juddson Laipply
Танцьор, хуморист и оратор. Създава 6-минутен
клип, наречен „Еволюция на танца“ (Evolution of Dance),
съчетаващ музикални парчета от различни стилове. И
до ден-днешен изпълнението на Лайпли е номер едно в
класацията за най-гледани и най-любими видеоклипове
за всички времена.
3. Esmée Denters
Холандска певица, която от август 2006 г. публикува свои авторски поп песни в YouTube, записани с уеб
камерата на сестра ù. В началото на 2007 г. заминава за
САЩ, където сключва договор с голяма звукозаписна
компания, а малко по-късно снимката ù се появява на
корицата на сп. Billboard.
4. Juan Mann
Хуан Ман публикува музикален видеоклип, в който
непознати хора се прегръщат на обществени места. Дава се началото на кампания „безплатни прегръдки“, която намира последователи по цял свят, а Ман се появява
по Fox News и в шоуто на Опра Уинфри.
5. Andy McKee
Музикант от САЩ, известен с интересната си техника при свирене на акустична китара. Седмица преди
Коледа 2006 г. публикува свое изпълнение в YouTube,
след което придобива огромна популярност и подписва
договор с CANdYRAT Records.
6. Smosh
Комедиен дует на две момчета (Антъни и Иън), приятели от детинство. Видеоклиповете им са видени от
милиони потребители по цял свят, каналът им е на второ място по посещаемост, а произведенията им бързо
се пренасят от YouTube в телевизията.
7. Lisa Donovan
Актриса, писател и режисьор, по-известна в YouTube
като LisaNova. След като нейните клипове са забелязани, тя подписва договор с MADtv, едно от най-успешните комедийни предавания в САЩ.
8. Luke Johnson
На 18 септември 2006 г. Люк решава да проведе интересен експеримент. Чрез YouTube публикува номера
на мобилния си телефон и решава да постави рекорд за
най-много обадили му се напълно непознати хора. Още
на 16 февруари 2007 г. тези обаждания достигат 100 000.
9. Noah Kalina
Калина е фотограф, който в продължение на шест
години всеки ден се снима по веднъж. След това комбинира тези над 2000 снимки във видеоклип и ги публикува на YouTube, с което получава огромна популярност
и значителни приходи от реклами, в които проектът му
е включен.
10. Riven Phoenix
Художник и биолог, който публикува 227 видеоклипчета с обща дължина от 43 часа. Всички те съдържат
информация как да се рисуват различни части от човешкото тяло на базата на техники на Леонардо да Винчи и Микеланджело. Трудът му се появява на кориците
на известни списания и е използван при направата на
последните епизоди от „Междузвездни войни“.
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ИНТЕРНЕТ
Технологиите,

използвани в YouTube, можете да надникнете в
специално посветения раздел за разработчици, откъдето да научите за полезни API функции на любимия си програмен език.
Макар че не е публикуван официално на сайта,
изключително интересен е подходът за съхранение
и възпроизвеждане на клиповете. Видео форматът
е базиран на Macromedia Flash 7 и използва кодека
Sorenson H.263, проектиран за видео конферентни
разговори. Тази технология позволява възпроизвеждане на видео с малък размер при сравнително добро
качество. И тъй като над 90% от потребителите
разполагат с Flash Player в браузърите си, в повечето случаи няма нужда от инсталиране на допълнителни компоненти.
Но съвместимостта далеч не е най-големият
проблем, стоящ пред разработчиците в YouTube.

Контролът на съдържанието

Всеки видео файл има отделна страница, съдържаща както самия клип, така и описание, подробна статистика,
коментари и др.

YouTube в цифри
Дата на създаване: 15.02.2005 г.
Цената, на която YouTube е продаден на Google:
1,65 млрд. USD
Брой клипове на сайта: над 2,5 млрд.
Брой клипове, гледани на ден: над 100 млн.
Брой клипове, добавяни на ден: над 65 000
Обща големина на файловете: над 50 Тбайта
Брой посещения на ден: над 20 млн.
Процентно съотношение мъже–жени: 56–44 %.
Възраст на по-голямата част от посетителите:
12–17 г.
Общото време, прекарано в гледане на видеоклипове: над 10 000 години
Средното време, което всеки потребител прекарва на сайта: 28 min
Ръст на трафика през януари 2007 г.: 297%
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е истинско предизвикателство, когато става
въпрос за милиарди файлове и едва 70-ина души персонал. Чарът на YouTube е в това, че макар повечето
записи да са аматьорски, с лошо качество, без точен
фокус и достатъчно осветление, те са автентични
и върху тях не е наложена цензура. Но в свободното
публикуване се крият редица подводни камъни, свързани с неправомерно публикуване на материали със
запазени авторски права (например видеоклипове на
известни изпълнители и трейлъри на нови филми),
порнография, насилие и др.
Като че ли най-много шум се вдига именно около
авторските права, като отделните продуцентски
компании реагират по различен начин. Докато някои
водят съдебни дела за милиарди долари, други просто сключват договор с YouTube за поделяне на приходите и увеличават печалбите си многократно. И
тъй като от YouTube премахват файлове от сайта
само когато постъпи информация за нередно съдържание, доста големи компании назначиха служители, които се занимават единствено с изпращане на
хиляди сигнали за нарушаване на авторските права.
От екипа на YouTube също не стоят със скръстени
ръце и влагат огромни средства и непрестанни усилия в разработване на нови и нови алгоритми за автоматично разпознаване на защитени материали.
Видео записите нерядко се превръщат и в политически проблем. Свободното видео съдържание принуди Иран и Тайланд да забранят достъпа до сайта, а
потребители от южните ни съседки Турция и Гърция
си обявиха „виртуална война“, вследствие на което
YouTube беше блокиран и в Турция на 6 март 2007 г.
Популярността на YouTube по случайност донесе
както слава, така и сериозни проблеми с натоварването в сървърите на американската корпорация
Universal Tube & Rollform Equipment, тъй като техният сайт www.utube.com често е бъркан с популярната услуга за видеофайлове.
Примерите, свързани с YouTube, са многобройни и
необхватни, но резултатът е ясен: поредната огромна революция в Интернет и технологиите. Какво е

Бъдещето

на сайта и компанията можем само да гадаем.
Един от най-популярните слухове е свързан с идеята да се даде възможност за парична печалба на
всеки потребител според гледаемостта на публикуваните от него клипове. Дали това ще се случи,
предстои да разберем, а дотогава остава да се възползваме от възможностите, синтезирани в слогана на YouTube – „Broadcast Yourself“.
Май 2007

5/2007
месечно приложение за игри
Command & Conquer 3:
Tiberium Wars
EA Los Angeles / Electronic Arts

Иван Димитров очакваше с нетърпение да излезе третата
част от Command & Conquer – Tiberium Wars. Прочетете в
ревюто дали си е заслужавало чакането.

S.T.A.L.K.E.R.:
Shadow of Chernobyl
GSC Game World / THQ

Най-сетне излезе дългоочакваният 3D шутър – S.T.A.L.K.E.R.:
Shadow of Chernobyl. Дали играта има почва у нас? Отговора на този въпрос ще намерите в статията на Мартин Димитров за тази 3D пуцавица.

The City of Metronome
Team Tarsier

В света на Metronome загадките и геймплеят са стъпили не
върху физиката или образите, а върху звука. Вижте и ЧУЙТЕ
този мрачен, странен свят на механизирана експлоатация,
в който нещо изначално, нещо много надълбоко не е наред.
Как да не се развълнува Веселин Жилов от това какво го
очаква в него?

Silverfall

Monte Cristo / Atari
Silverfall – поредният безинтересен клонинг на легендарното
Diablo или нещо повече? Владимир Милчевски премина през
зловещи блата и китни долинки, преследвайки с моторна резачка застрашени (главно от въпросната резачка) митологични видове в търсене на отговора.

The Sacred Rings

Streko Graphics / The Adventure Company
Спомняте ли си Aura: Fate of the Ages? Уманг спаси древните пръстени на пазителите и ги отнесе в друг свят, далеч от алчния Дурад. Нима сте мислели, че това е краят на
историята? Има други зловещи сили, в чиито ръце Дурад е
бил просто пионка, която е изпълнила своята цел – довела
е Уманг в техния свят. Но дали пръстените ще попаднат в
техните ръце? Научете от материала на Иван Димитров.

Titan Quest: Immortal Throne
Iron Lore / THQ

Експанжънът на Titan Quest излезе и Владимир Милчевски
веднага се „гмурна“ в добре познатия му митологичен свят
на древна Гърция, за да прецени (и оцени) достойнствата
му. С брадва в ръка ;)

Guild Wars 2

С продажби, надхвърлящи 3 милиона копия, Guild Wars безспорно е сред най-популярните онлайн игри. Феновете на поредицата ще могат отново да се впуснат в приключения в
новото допълнение Guild Wars: Eye of the North, а през 2009 г.
ще очакваме и втората част на играта – Guild Wars 2.

Drawn To Be Alive
Limbo

Веселин Жилов ще ви разкаже за две игри с необичаен замисъл, в които поемате ролята на крехък и беззащитен герой,
озовал се в огромен, враждебен и загадъчен свят.
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Тест

TG

Иван Димитров

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium 4 на 2 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
256 Мбайта
Дисково пространство:
6 Гбайта
Първият C&C излезе преди повече от десетилетие и
доразви по уникален за времето си начин идеите, заложени
в първата стратегия в реално време – Dune 2. Това беше
първата игра, която заемаше колосалните за онези години
2 диска и предлагаше на играча късометражни филми и анимации. Последва я Red Alert, която не є отстъпваше по нищо и добавяше някои нови елементи (като битки по вода).
Истинското продължение излезе през 1999 г. под заглавие
Tiberium Sun, а малко по-късно се появи и Red Alert 2. Бяха
издадени още две интересни игри от серията – Renegade,
която бе екшън от първо лице, и Generals – първата триизмерна RTS стратегия с марка C&C.
Мина време и ето че излезе дългоочакваната трета част от сагата –
Tiberium Wars.

Историята

Годината е 2047. Земята е на ръба
на екологична катастрофа. Изминали са няколко десетилетия от появата на зелените кристали „тибериум“.
Дошли от дълбините на космоса, те
попадат на Земята и бързо покриват огромни
площи от сушата на планетата. Заради високата си енергийна стойност се превръщат
в безценна, макар и смъртоносна суровина,
за която двете основни групировки, GDI и
Brotherhood of Nod, дълги години водят борба
помежду си.
Сега обаче „тибериум“-ът се е превърнал
в глобален проблем. Докато преди не
е бил толкова разпространен и не е
обръщано достатъчно внимание на
пагубното му влияние върху живата
природа, сега необратимият катаклизъм е налице. Повече от 2/3 от земната повърхност е покрита със зелени
кристали. Планетата е разделена на
три зони. 30% са „червените“, представляващи огромни полета с „тибериум“ – необитаеми за хората, в тях
живеят единствено мутантите. 50% са „жълтите“ зони,
където все още концентрацията на зелените кристали не
е стигнала критичния максимум и условията са сравнително поносими, но не и безопасни. Те са приютили по-голямата
част от населението на Земята. Останалите 20% от повърхността на планетата са „сини“ зони, останали незасегнати от чумата на „тибериум“-а и са „последната крепост“
на цивилизования свят.
През изминалите десетилетия ролята на двете групировки е претърпяла сериозна промяна. GDI, която е създа-

EA LOS ANGELES / ELECTRONIC ARTS
дена да защитава населението на планетата от „терористичната“ организация Brotherhood of Nod, сега се е изродила
в потисническа сила, репресираща населението в „жълтите“ зони и държаща го чрез военна сила далеч от „сините“.
Братството пък е приело ролята на закрилник на отритнатите, намерили убежище в „жълтите“ зони. Предлагайки им
безплатно лечение, храна и дом – към редиците им непрекъснато се присъединяват нови последователи, изповядващи
идеите на водача им Кейн.
Съществували в кратко примирие, групировките отново
поемат на война, когато братството изстрелва ядрена ракета срещу космическата станция „Филаделфия“ на GDI и я взривява. Но този
път в битката им ще се намеси още една сила от далечния космос, привлечена
от „тибериум“-а.

Играта

Подобно на предходните части, и
Tiberium Wars залага на познатите ключови елементи – добив на ресурси, изграждане на инфраструктура и бързи военни схватки
между разнообразни бойни единици. Мисиите варират от стандартната за RTS жанра „изгради
база, произведи армия и унищожи
противника“ до такива, в които
сте ограничени по отношение
на ресурси, нямате възможност
да добивате такива, имате само
няколко постройки или просто не разполагате с база. За да преминете всяка
една от тях, е нужно да изпълните последователност от основни и бонус задачи (последните ви носят бонус точки
или благинки).
Бях приятно изненадан от наличието на ъпгрейди. Макар да е запазена
старата система на технологичното
дърво, при което строежът на дадена
сграда отключва нови постройки или единици, тук е възможно да подобрите тези, с които разполагате. Основно те се правят във вашия research center (или аналогична сграда), като са достъпни от 3 до 4 нови технологии.
Целта на откритията е да подобрят наличните ви бойни
единици, като ефектът е налице както при новите, така и при вече произведените части. Пример за това са
railgun на mammoth tank или специалният режим на летене
на firehawk, посредством който самолетите могат да се
придвижат светкавично до всяко едно място от картата.

Графика, звук и музика

Визуално Tiberium Wars изглежда
великолепно. Графичната машина е
оптимизирана, поради което играта
върви перфектно дори при последна
степен на anti-alias. Напълно в традициите на серията, заглавието изобилства от къси филмчета. В заснемането им са участвали известни
имена като Джош Холоуей („Изгубени“), Майкъл Айрънсайд („Зов за завръщане“, „Сий куест“ и „Звездните
рейнджъри“), Били Дий Уилямс („Междузвездни войни“), Джоузеф Кукан (в
ролята на Кейн) и други. Звуковите
ефекти и музикалното оформление
са перфектни.

Заключение

Tiberium Wars прави сериозна заявка за RTS стратегия на годината.
Не я пропускайте! Това е хитът на
сезона ☺

Тест

ра в религиозна секта, грижеща се
за прокудените и изоставени от GDI
хора. Наред с познатите ни мотори,
бъгита, танкове с лазерно оръдие, огнехвъргачка и невидими танкове, арсеналът на братството е обогатен
с уникалната mech единица – avatar
mech. Производственият є модел не
представлява сериозна заплаха за
врага. Това, което я прави могъща,
е фактът, че добавя компоненти от
други единици, като ги унищожава
(трите вида танкове го снабдяват
съответно с лазерно оръдие, огнехвъргачка и го правят невидим, а моторът му позволява да засича невидими части). Инженерите вече са наричат саботьори (макар да изпълняват
аналогични функции), а към пехотата
са добавени две интересни части –
фанатици (използват се за взривяване на сгради, стени и какво ли още не)
и shadow team, които могат да летят
с нещо като делтаплани.
Scrin – извънземна раса от инсектоподобни същества, организираща нашествие на Земята. Използват технологии, подобни на Protosите от StarCraft за телепортиране
на части от техния свят, но изграждат постройките си подобно
на горните две фракции. Бойните
им единици са биомеханични. Не са
универсални като при GDI и подобно на Brotherhood of Nod е нужно да
ги комбинирате. Почти към всички
наземни части може да се добави
единицата buzzers, която увеличава защитата им и ефективността срещу противниковата пехота.
А освен това най-силната им част
annihilator tripod притежава енергиен
щит и има осезаемо преимущество
във въздушното пространство със
своите devаstator warship (летяща
артилерия, която няма нужда от това да се презарежда в летището) и
planetary assault carrier (пренасящ дузина малки изтребители).
Режимът на самостоятелна игра
предлага три кампании – по една за
всяка от фракциите, като тази на
Scrin е достъпна чак когато изиграете кампаниите на GDI и Brotherhood
of Nod.
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Новост са купищата спомагателни специални опции като парашутисти, десант от бронирани бойни
части, бомбардировка, разкриване на
регион от картата и краткотрайно
показване на сградите и единиците
във fog of war, артилерийски огън и
т.н. Разбира се, не са пропуснати
ядрената ракета на NOD (nuclear
missile) и енергийното оръдие на GDI
(ion cannon), което е доста разрушително в сравнение със старата си
версия. Всяка една от тези опции бива активирана, след като построите
(или превземете) съответната постройка, и изисква определено време,
за да се зареди (а след като бъде използвана, да се презареди).
Прогрес е обособяването на производствените обекти, в които се
изграждат сгради, тренират се единици или се правят открития напълно самостоятелно. Така вече, ако
имате две летища, във всяко едно
от тях може да строите едновременно по един летателен апарат.
По този начин става рентабилно да
имате по няколко производствени
обекта от един и същ тип, което ви
позволява да се развивате по-бързо и
прави играта по-динамична.
Интересно е реализиран елементът с добива от по-далечните полета с „тибериум“. За целта се изгражда outpost в близост до тях. Това
се прави от surveyor или nod emmisary
частите, които представляват мини версия на mcv. Реално оutpost-ът
не е производствен обект, но в близост до него може да изграждате
други постройки (като рафинерия и
защитни съоръжения). Друго добро
хрумване е възможността да извикате въздушен транспорт, чрез който
да пренесете дадена част от една
точка на картата до друга. Това,
разбира се, струва пари и винаги има
риск да свалят самолета ви заедно с
единицата, която носи.
Игралните фракции този път са
три, като разработчиците са добавили към познатите две и извънземната цивилизация Scrin.
Global Defense Initiative – някога създадена като противовес на
Brotherhood of Nod, сега тя защитава само населението в „сините“ зони
и се бори с тези в „жълтите“, които
третира като терористи. Познатите ни от първия C&C универсални mammoth tank-ове, са отново в
арсенала ви. Интересна придобивка са pitbull-ът, който след леко подобрение върши перфектна работа
срещу вражеската пехота, mechоподобната далекобойна артилерия
juggernaut, подвижната противовъздушна база RIG и изтребителят бомбардировач firehawk. Пехотата е „облагородена“ с елитните zone trooper
и sniper squad, които могат да насочват снарядите на артилерията от
единия до другия край на картата.
Brotherhood of Nod – първоначално позната като безскрупулна групировка с терористични методи, водена само от печалбата, носеща добива на „тибериум“, тя се трансформи-
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:

GSC GAME WORLD / THQ

Изви се силен вятър и заслепяваща светкавица разцепи намусилото се небе. Дърветата зашумоляха и капка след капка ознаменуваха прииждащата буря.
Изведнъж силен порой се изля над
низината.
В далечината се чу рев на двигател. С бясна скорост по напукания асфалт се движеше очукан
зил. На всяка бабуна или неравност руският камион изскърцваше измъчено, сякаш в протест
срещу некачествения път. Чистачките се щураха по предното
стъкло, белким успеят да изчистят изсипващата се върху него
вода. Шофьорът се бе умълчал.

Процесор:
Pentium 4 на 2,0 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство: 10 Гбайта

Знаеше, че отзад в каросерията
на машината има странен товар.
По принцип никой не би обърнал
внимание, но времената бяха други. Това не бе обикновена задача,
нито пък обикновено място. Това
бе Зоната. Територията на злокобните и смъртоносни аномалии. Територията на безмилост-

ните групи бандити и мародери,
готови на всичко (дори и да те
убият, докато спиш), само и само
да докопат някой уникален артефакт и бързо да забогатеят от
него и да заживеят угоден и спокоен живот, вместо да търпят
мизерия и лишения в това прокълнато място.

Това бе Зоната.
Изведнъж светкавица се стовари върху зила и той избухна в
пламъци. Машината се претърколи няколко пъти и остана да гори
като погребална клада…
Това е встъпителната анимация към най-дългоочаквания 3D шутър на всички времена, който между другото наскоро се появи с гръм
и трясък на пазара. Става дума за
новото отроче на GSC Game World
и по-точно компютърната игра
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl!

ФАБУЛАТА

Сигурно сте чували за небезизвестната атомна електроцентрала „Чернобил“ в Украйна. През 1986 г.
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тя аварира и районът около нея
става необитаем поради пагубно
високото ниво на радиация. Градовете Чернобил и Припят биват
евакуирани с цел населението да
се спаси от ужасяваща смърт. Играта експлоатира този злочест
факт, като доразвива случилото се
(заимствайки елементи от новелата на братя Стругацки – „Пикник
край пътя“) и разказва за втори инцидент с АЕЦ-а. Този път се случва
нещо странно – необясним взрив
обезлюдява цялата околия в радиус
от десетки километри от атомната електроцентрала. Според някои
това се дължи на проблем в електроцентралата, докато други са сигурни, че в района се е разбила летяща чиния. Естествено, властите отцепват района и го обграждат с висока ограда, за да не може
някой случайно да припари в опасната зона. Оказва се, че тези действия са продиктувани не само от
стремежа за защита на гражданите, но и от желанието на военните
да скрият от населението израждането на района и случващите се
в него странни и необясними явления (по-късно класифицирани като
аномалии). Въпреки взетите мерки
някои достатъчно дръзки и дори
неблагоразумни люде се промушват
в т.нар. Зона с цел да отмъкнат от
онези ценни образувания (артефакти), за които търговците, контрабандистите и дори нуждаещите се
от тях богаташи дават мило и драго да ги притежават. Тези дръзки
хора биват наречени сталкери.
Историята започва, когато друг
сталкер ви спасява след инцидента
с камиона и ви продава на един човек. За съжаление не си спомняте
нищичко преди инцидента. Единствената улика за миналото ви е татуировката S.T.A.L.K.E.R. и вашето
PDA, в което има една-единствена
задача – да убиете Strelok.

ИГРАТА

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
е типичният 3D шутър, който успешно съчетава брутални престрелки с ролеви елементи. Играта
не е праволинейна, както са например Half-Life или Call of Duty, където,

Самата игра ви запознава със
странностите на Зоната, където, ако не внимавате, ви чака или
светкавична, или бавна и агонизираща смърт. Въпрос на личен вкус.

ЕКИПИРОВКА

най-образно казано, сте ограничени от предначертан път, по който единствено може да достигнете заветната цел. В S.T.A.L.K.E.R.:
Shadow of Chernobyl всичко това
е минало. Продуктът предлага огромно пространство за развихряне.
Зоната е наблъскана с всевъзможни места за посещение – като се
започне с изоставени фабрики, лаборатории и други подобни масивни
сгради, премине се през руините на
разнообразни постройки и съоръжения и се стигне чак до подземни
тунели и галерии. Разбира се, не са
пропуснати и обширните гори, поля, блата и водни басейни (в случай,
че решите да си вземете баня). На
всичкото отгоре разпръснатите
(и за съжаление не функциониращи)
машини допринасят за създаването на усещането за обемност и
разнообразие в Зоната.

За да оцелеете сред негостоприемната обстановка в Зоната,
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
предлага голям набор от въоръжение, както и сандък с предмети.
На първо място е арсеналът. Той
включва пистолети (от всякакъв
калибър), пушки, щурмови карабини
и автомати. В духа на пълния реализъм играта предлага и цял куп
различни боеприпаси – от обикновените куршуми чак до бронебойните амуниции. За съжаление в
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
няма да може да носите много
оръжия. Всичко при екипировката
е свързано с теглото на предметите. Колкото повече тежи едно оръжие, толкова по-малко други
спомагателни предмети може да
притежавате. Така например един
автомат АК-47, един АК-74 и един
Viper-5 биха ви оставили с възможността да носите едва стотина
патрона, които, повярвайте ми, ще
свършат доста бързо.
Наред с пушкалата,
играта предлага и други предмети.
Сред тях се
открояват
аптечката,
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антирадиационните медикаменти, оптиката за прецизна стрелба, храната и, разбира се, водката.
Всъщност в S.T.A.L.K.E.R.: Shadow
of Chernobyl съществуването на
героя зависи много и от пълния
стомах на сталкера. Ако не успеете да намерите достатъчно храна, в един момент гладът си казва
думата и крайният резултат почти винаги е фатален.

Всъщност точно това поведение на пребиваващите в Зоната я
прави жива и реалистична, особено когато всяко едно създание се
стреми към постигане на своите
всекидневни задачи – ядене, спане,
грабеж, защита на територията
и т.н.

ГРАФИКА и ЗВУК

В това отношение играта е супер. Всичко е изпипано до невероятен реализъм, в това число и визуалните ефекти. Всъщност графиката е един от съществените
елементи, които оживяват играта
и є придават ненадмината атмосфера. Същото може да се каже и
относно озвучаването. То също е
на ниво, при това доста стряскащо, особено писъците на умиращите, картечните откоси и ревовете
на зверовете.

ПРЕПЪНИ КАМЪНИТЕ

За да оцелеете до самия край,
ще ви се наложи да се преборите с множество трудности. Някои
не представляват проблем, докато
други са адски опасни, дори смъртоносни. Бих ги разделил на две
групи – врагове и аномалии.
Първите са от плът и кръв. Това означава, че щом ги раниш, те
кървят и евентуално умират след
продължителен обстрел. Това са
всички обитатели на Зоната. Лоши чувства към вас могат да хранят военни спецчасти, враждебно
настроени сталкери, бандити, мародери и престъпници или тези, които просто бранят територията
си – мутирали изчадия, изродили се
животни, извънземни (?) и прочие.
Хубавото при тези противници е,
че от телата на убитите често
могат да се вземат разнообразни
полезни предмети – оръжия, боеприпаси, аптечки, храна или дори карантии (окото от Flesh се котира
доста добре при учените).
На второ място се нареждат
аномалиите. Те са най-страшният
кошмар за всеки сталкер. Разбира
се, с времето ще се научите да
ги разпознавате и избягвате, но в
началото може доста бързо да се
споминете. Особено ако попаднете на Месомелачката – ще ви раздроби на дребни парчета, или пък
някоя наелектризирана зона ще ви
изпържи с волтова дъга. Не трябва
да забравяте и силно радиационните зони. Ако гайгеровият ви брояч
започне да трака повече, най-добре
се омитайте от това място, иначе
ви чака бавна и мъчителна смърт.

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Изкуственият интелект (ИИ) в
играта е направо стряскащ. Явно

ФИНАЛ

Въпреки няколкото малки проблема, които се наблюдават, очевидно S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of
Chernobyl е игра, която има светло
бъдеще. Ако сте фен на 3D шутърите, задължително се сдобийте с
едно копие на продукта. Ако пък не
сте, не пречи да станете!
момчетата от GSC Game World са
се поизпотили, докато успеят да
го докарат толкова реалистичен.
По време на битка противниците ви са изключително хитри, стига да могат да маневрират. Например всички злонамерени хора ви
атакуват абсолютно интелигентно – прикриват се един друг, докато отстъпват, възползват се от
удобната си позиция, ползват предмети за прикритие и прочие. Чудовищата също са на ниво. Те действат интуитивно и реалистично,
както биха действали в реалния
свят. Така например глутница кучета биха се нахвърлили върху вас,
за да ви разкъсат, само ако са сигурни в своето числено превъзходство, но при първия откос се разбягват като плашливи дечица. Мутиралите прасета пък въобще няма
да се чудят силни ли са, или не –
просто ви стъпкват.
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Предварителен поглед

TEAM TARSIER
Историята

Действието в The City of Metronome
се развива в мрачен град, населен от
хора, чудати роботи и други същества. Машините имат много зъбни колела и използват въглища, изобщо като
цяло технологиите напомнят за XIX
век. Макар че голяма част от града в
началото е недостъпен, сте свободни да изследвате виещите се улички,
наклонените покриви и пренаселените
апартаменти.
Но какъв е този град? Кой сте вие?
Всъщност точно на тези въпроси ще
трябва да си отговорите по време на
играта. Героят среща момиче, наречено Нова. Тя го кара да се усъмни във
всичко. Да се запита какъв е смисълът
на живота в това място. Каква е целта
на самия град? Към какво е насочен целият робски труд, който всички са принудени да извършват? И най-накрая –
дали градът е истински? Какво всъщност представлява Корпорацията, която го притежава? И какво всъщност
са жителите му, един от които е самият той?
Играта има доста стилна графика. Тя с нещо ми напомня за триизмерния куест Normality, в който също
ставаше дума за антиутопичен свят,
в който системата държи всички; и за
Oddworld, в който животът на приятелите ви беше превърнат в суровина.
Трябва да видите и да ЧУЕТЕ този потискащ странен свят на механизирана
експлоатация, в който нещо изначално,
нещо много надълбоко не е наред. Всичко е изобразено по шантав и интересен начин и сякаш е излязло от страниците на комикс. Например много ми
харесаха самоходните камери, които
следят героя (напомням, че изглеждат
като извадени от XIX век).

Звукът

И така, какво е необичайното в замисъла на The City of Metronome? Като
за начало, в нея трябва да записвате
звуци, които героят чува по време на
игра, и да ги използвате по най-различни начини. Например с приятна увличаща мелодия може да промените настроението и поведението на героите в
играта. Шумовете могат да плашат,
заблуждават или успокояват враговете ви.
Звукът е и ключ за решаването на
загадки. Ако запишете нечий глас, мо-

же да успеете да излъжете гласова
ключалка. (Много устройства за разпознаване на личността в града работят на този принцип. Например пътниците имат „гласови билети“.) Друг
пример за загадка е да запишете нечий
разговор, който по-късно да използвате като компромат.
Ако не може да намерите някакъв
звук, може да си го създадете сами.
Например може да търкулнете боклукчийска кофа надолу по стълбище, създавайки ужасен шум. Или да ядосате някого, той да ви се разкрещи и вие да запишете крясъците му. След това може да
се вживеете в ролята на тонрежисьор.
Звуците могат да бъдат редактирани.
Ако запишете как малко кученце лае
и забавите звука, ще получите чудовищен лай. После само остава да изплашите някого с него. Редактираният
звук може и да разрушава – може да счупи стъклата на прозорците, да нарани
врагове и дори да събори цяла сграда.
В играта има и малки същества,
наречени Metrognomes. Подобно на механизираните полицаи, те може и някога да са били хора, чиито души са откраднати от Корпорацията. Сега обаче
метрогномчетата са просто лишени
от душа кукли, които приличат на Пинокио. Така те са нещо средно между
зомбита и роботчета и вършат черна
работа. Може чрез подходящи звуци да
ги накарате да свършат проста задача. Например да преместят предмет.
Или пък самоубийствено да се хвърлят
сред зъбни колела, по този начин задръствайки някаква машина.

Очаквания

The City of Metronome ме заплени с
концепцията на оригиналния си геймплей и с мрачната и интересна идея.
Затова вярвам, че тя ще бъде една
от малкото игри, които ще осмислят
живота ми като играч през тази или
следващата година.
В този ред на мисли, не мога да
посоча конкретни срокове за излизането на играта. Team Tarsier я започнаха
през 2005 г. и явно все още не са постигнали достатъчно напредък. Но няма
място за безпокойство. Междувременно те поемат работа от други фирми
(правят игри с нови физични модели,
нова графична технология и ефекти),
за да се издържат. Така че нещата
вървят.
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Минимални изисквания:
Процесор:
Intel Pentium 4 на 2 GHz
Памет:
512 Мбайта
(поне 768 Мбайта по лични наблюдения)
Видеокарта:
128 Мбайта
с поддръжка на DirectX 9.0c
Дисково пространство: 10 Гбайта

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие
Има някаква сезонност в излизането
на ролевите игри за PC. Сезонност, която никак не ме радва. Ето например покрай коледните празници, когато се бях отдал на мързеливо излежаване и бездействие, беше тотална суша, а сега, когато
имам спретната купчина работа за вършене – хоп, за месец,
месец и половина излязоха Jade Empire, Titan Quest: Immortal
Throne, S.T.A.L.K.E.R. и Silverfall. Да се чуди човек кое по-напред да играе и за кое да пише… В крайна сметка изборът
ми за този брой се спря на Silverfall – игра, за която не знаех
нищо допреди 3 месеца, но която очаквах с нетърпение, щом
научих за нея, и Immortal Throne – експанжъна на Titan Quest, с
който се чувствам емоционално ангажиран. Но да не се разсейваме, а да пристъпим към прегледа на първата игра.
Ако сте чели интервюта с авторите на играта (не че
е голям пропуск, ако не сте), няма как да не сте забелязали
постоянно набиващите се на очи пояснения за уникалността на графиката. Тази уникалност се състои в използването на силна стилизация на визията на героите наред с
някои комиксови похвати в изображението (най вече наличието на черен контур, подчертаващ/отделящ героя ви).
За съжаление уникално невинаги е равносилно на добро, та
доколко ще сте доволни от визуалните резултати, зависи
до голяма степен от любовта и толерантността, които
питаете към комиксовата стилизация. Иначе казано, ако не
харесвате комикси или просто по някаква причина не обичате да виждате контур, опасващ герои и предмети (последният може да се изключва всъщност), има много голяма
вероятност визията на играта да не ви хареса. Аз лично я
намирам за доста добра, особено във високите резолюции, с всички настройки на
максимум (въпреки някои графични
бъгове), но пък от коментарите по
форуми в Интернет се вижда, че
явно не всички споделят моето мнение. Ако се опитаме да погледнем на
нещата безпристрастно, истината
е, че моделите на някои от персонажите не изглеждат особено добре
(на моменти са си направо грозни),
но пък локациите (не всички) изглеждат неприлично добре. Същото важи

MONTE CRISTO / ATARI
и за ефектите от магиите и
специалните атаки, които са
едни от най-красивите, които
съм виждал.
Що се отнася до звуковото
оформление – там играта е твърде традиционна. Не чух нещо, което да ме изненада с качество, но
поне не ме и подразни. Озвучени
са само най-важните диалози, а
за игра, заемаща почти 10 Гбайта, това не е особено впечатляващо. Музиката е обичайната
поредица от фонови мелодии, сравнително трудно различими, но и досадни. За съжаление привидната повторяемост на мелодиите с нищо не спомага за
създаването на уникална атмосфера на всяка от локациите.
Добре, че поне графиката се справя с това.
Така неусетно стигнахме и до момента с геймплея. Авторите на Silverfall са се опитали да предложат в това отношение нещо, което да допадне и на феновете на Baldur’s
Gate, и на тези на Diablo. Иначе казано, да комбинира успешно характеристики от hardcore и hack & slash RPG-та.
Резултатите не са лоши, но за съжаление едва ли ще допаднат много на заклетите почитатели на тези игри. Причината е проста – в играта има доста странични мисии,
а и известно количество диалози, но те са твърде далеч
от това, на което са свикнали почитателите на hardcore
ролеви игри. Освен това има сериозна вероятност повечето от тях да бъдат отблъснати от големите количества
противници, които освен всичко друго, имат и дразнещия
навик да се появяват наново при рестартиране на играта –
нещо типично за повечето hack & slash RPG-та и MMORPGта, но крайно нетипично за игрите, базирани на Dungeons
& Dragons системата. Досадно е, когато вие умирате, а
противниците ви са неограничена бройка. Не стига това,
ами и нива вдигат. Някои биха казали, че това е хубаво, защото битките винаги са предизвикателни. Това донякъде
е така, но на практика след n-тото умиране, докато сте
се опитвали да достигнете до точка М, преследван по
петите от сюрия свръхестествена паплач, която не сте
изчистили от лицето на земята, защото отнема твър-
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де много време (а и, така или иначе,
следващия път като играете, ще е
живнала), започва да ви дразни. Аз лично с умиление си припомнях дните на
първото Diablo, когато всичко убито
си оставаше мъртво (дори и немъртвите, които представляваха значителен процент от местната враждебна
фауна J), а оцелелите по случайност
противници от горните етажи не
представляваха никаква пречка за качилия вече няколко нива герой, връщащ
се с пълни дисаги от долните етажи.
Ако и това не е достатъчно – присъства и типично Diablo-вският елемент
на възкресяване на убитите герои в
града по долни гащи, като за ядосаните геймъри остава удоволствието
да притичат през половината карта и
безчетните редици на противниците,
отговорни за тяхната гибел, за да си
приберат екипировката. В интерес на
истината последното е до време, защото скоро след началото имате възможност да закупите „Застраховка
Живот“, която при евентуален смъртен случай ви връща в най-близкото
населено място заедно с цялата ви
екипировка. Уловката тук е в цената
на въпросната застраховка, която нараства всеки път когато срещнете
печалния си край някъде из приказните
шубраци на играта.
Що се отнася до hack & slash феновете – играта има твърде много диалози за тях, а и те си имат Titan Quest,
а последната е равностойна, ако не и
по-добра от Silverfall във всяко отношение (има по-добър звук и по-смислена
история).
Ако не се числите към най-заклетите фенове на единия или другия геймплей и още се чудите дали си струва да
отделите 10 Гбайта от харддиска си,
за да се насладите на леко необичайната визия на Silverfall, краткият отговор
е „ДА, струва си“. Играта има какво да
предложи. Има си прилична система за
развитие на героите в 9 области, позволяваща достатъчна свобода на комбиниране. Има го и интересния (макар
и не особено новаторски) момент за
избора на страна в конфликта между

природа (магия) и технология (всяка от
които ви отваря различно технологично
дърво), а и в крайна сметка в колко заглавия имате възможността да колите
всякаква фентъзи паплач, търчаща наоколо с допотопните си оръжия, с помощта на моторна резачка. Сухоземната
пирана и дървото дракон са само двама
от представителите на животинския и
евентуално растителен свят, които попадат под ударите на последната (не че
нещо пречи да ползвате най-обикновена
брадва де). Да не говорим, че има и внушителни (главно като размери) босове,
които сякаш ви молят да отидете и да
ги смачкате от бой ☺ с технологични
или магически средства по ваш избор.
За съжаление, освен по отношение
на геймплей, играта има какво да покаже и по отношение на бъгове... Аз
лично не се натъкнах на нищо фатално
извън това, че играта ме изхвърляше
без предупреждение, когато се опитах
да я играя при минималното допустимо
количество RAM. Проблемът продължи,
докато не „забодох“ още 256 Мбайта
RAM в едната тестова конфигурация
(до общо 768). След това Silverfall се
играеше доста стабилно. На другата
машина с 1 Гбайт RAM всичко си беше добре. Останалите проблеми бяха
предимно от графично естество – нищо фатално за геймплея. За сметка на
това колеги от западни списания споделят за наличие на големи количества
бъгове, та явно съм извадил късмет.
Няма да навлизам в подробности, най
вече поради ограниченото място, но
ще препоръчам употребата на пачове
преди игра, ако наистина решите да
отделите време на Silverfall.
Ако трябва да обобщим казаното
дотук, играта е изключително приятна, почти задължителна за всеки фен
на ролевите игри с повечко екшън.
Silverfall има своите проблеми (откъдето и думичката „почти“ в горното
изречение), но ако издържите първите
2–3 часа игра, вероятно ще се зарибите достатъчно, за да я доиграете. В
крайна сметка 25 часа геймплей не е
толкова много. Особено когато се забавлява човек ☺
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium III на 1,2 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство: 3,5 Гбайта

STREKO GRAPHICS / THE ADVENTURE COMPANY
Мнозина си спомнят с умиление
първия MYST – уникална игра за времето си, която си заслужава да бъде
изиграна дори сега, повече от десет
години по-късно. Излязоха цели 5 части
на заглавието, обединени в една дълга
и интересна сага. Малко игри могат
да се похвалят с подобно постижение.
Това вдъхнови разработчиците и за
кратко време MYST-оподобните заглавия напълниха щандовете. През последните няколко години, като водещ разпространител на подобен род игри, се
утвърдиха The Adventure Company, които почти всеки месец пускат по някое
ново заглавие. Последната им игра се
нарича The Sacred Rings и е продължение на Aura: Fate of the Ages.
Историята ни връща в магическия
свят на пазителите. От древни времена те са съхранявали колекция от
свещени пръстени, за които се носят
легенди, че обединени с няколко могъщи артефакта в паралелните светове,
могат да донесат безгранична мощ и
безсмъртие на притежателя им. Това подмамва Дурад, водача на един от
клановете на пазителите, и с помощта на доверения си магьосник Гугон те
подклаждат бунт сред своите събратя. В настъпилите смутни времена
върховният водач на пазителите предава свещените пръстени на младия
ученик Уманг. Заръчва му да открие
артефактите, чиято сила, обединена с

тази на пръстените, би довела до нарушаване на равновесието, и да ги отнесе далеч от лапите на Дурад.
Първата част Aura: Fate of the Ages
завършва, когато Уманг събира артефактите и преминава през магически
портал, който трябва да го изведе в
друг свят, където Дурад няма да може
да го последва. Така обаче, без да знае,
попада в клопката, заложена му от истинския враг. Оказва се, че Дурад е бил
само „кукла“ в ръцете на магьосника Гугон, чийто зъл господар го е използвал,
за да доведе Уманг и пръстените при
него. Чрез тяхната сила той се готви
да унищожи пазителите и да завземе
техния свят.
Преминал през портала, Уманг бива
пренесен в друг паралелен свят. Магията го изхвърля отвисоко, а при падането той се удря и губи съзнание. Междувременно, привлечен от проблесналата
за миг ярка светлина, един от местните жители се доближава към мястото,
където се е отворил порталът. Там
открива лежащия в безсъзнание Уманг.
Вдига го на рамо и го отнася в странната постройка, която нарича свой дом.
Играта започва, когато героят ви
(Уманг) идва на себе си и установява,
че се намира в някаква стая, а срещу
него е застанал неговият спасител,
представящ се като Никифор. Последният изглежда адски странно – нахлузил пилотска кожена шапка и носи очи-
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ла с бинокуляри вместо лупи. От него
получавате първата задача, която бавно ще ви въведе в историята на играта. Никифор иска от вас да отключите
входната врата на „къщата“. Казва ви,
че е забравил как може да го направи и
това трябва да ви е достатъчно. Няма защо да се чудите „как, по дяволите, може да забрави как да отключва
вратата за своя дом“ (всъщност той
просто е намерил „къщата“ и е заживял
в нея). Началото изглежда глупаво, но с
развитието на сюжета играта става
доста интересна.
Първото нещо, което ще научите за
„къщата“ на Никифор, е, че тя всъщност
е някакъв вид превозно средство. Интериорът є напомня на романите на Жул
Верн и несъмнено, ако сте ги чели, ще
направите асоциация с подводницата
„Наутилус“. Повечето помещения съдържат различни механизми. Те се захранват от енергията на кристалите, поставени в огромен генератор, намиращ
се на приземния етаж. Всеки един от
механизмите изисква определено количество енергия, което зависи от броя
на заредените в момента кристали.
За да разберете какво е то, е нужно да
обърнете внимание на правоъгълните
икони, които са поставени в съответните помещения (където се намират
съоръженията). В кабинета на предишния собственик на „къщата“ ще откриете един панел (security box), на който
след като въведете кода за активация
(съответно VI, II, V), имате възможност
да проверявате на всяка икона колко
кристала съответстват. Когато няма
достатъчно енергия – механизмите не
работят, поради което трябва да слезете до генератора и да промените конфигурацията на кристалите.
Първоначално вратата за генератора е заключена, а достъпът до част
от помещенията в „къщата“ е забранен.
Преди да се опитате да я отворите, се
нуждаете от четири лоста, които се
намират в глобуса в кабинета на предишния собственик на съоръжението
(за да се снабдите с тях, първо трябва
да решите един пъзел). Когато ги поставите, ще трябва да конфигурирате
четирите елемента на вратата (става с метода на пробите и грешките) и
едва след това тя се отключва. Генераторът има вместимост от шест кристала. Когато за пръв път слезете до
него, там има само два. Това означава,
че получавате достъп до помещенията
и механизмите, изискващи един или два
кристала. Останалите са недостъпни,
докато не намерите и другите четири.
За да задействате дадена секция от
„къщата“, първо трябва да активирате
толкова кристали, колкото изисква, и да
натиснете един от шестте цветни бу-

тона на таблото (горен ред ляв бутон е
1, горен ред десен бутон е 2, среден ред
ляв бутон е 3 и т.н.). Кристалите се
поставят посредством специализиран
уред, който ще откриете в складовото
помещение.
Когато се снабдите с третия кристал и получите достъп до обсерваторията, ще бъдете обсадени от войниците на вашия враг. През нощта ще
трябва да се промъкнете до техните
возила (нещо като колата на Фред
Флинтстоун, но механизирана и задвижвана от магическа сила) и да откраднете кристалите, от които черпят енергия. Това става по тъмно и
за целта ще трябва да си осветявате
пътя с фенер. а на определени места
да го изгасвате, за да не ви видят. Този елемент в играта ми допадна много,
защото разнообразява стандартизирания геймплей в жанра и добавя доза
динамика сред сравнително статичния
начин на игра.
Направи ми впечатление, че тук
може да загинете (нещо, което през
последните години не се ползваше в
приключенските игри). Например, когато се промъквате до возилата на
обсадилите ви войници и не загасите
фенера навреме, те ще ви забележат
и застрелят. Или ако решите да отворите капаците за резервоарите, в
които са поставени кристалите, без
да ги смажете – те ще изскърцат и
ще събудите пазачите. При повторен
опит, без да ги смажете, ще ви видят и
убият. Интересно е, че сюжетът не се
развива в някакъв статичен отрязък
от време (както е в повечето подобни
заглавия). Така например, когато ви обсадят, е ден, но Уманг решава да изчака
падането на нощта, за да се промъкне
при всъдеходите на неприятеля. После,
когато завършва успешно мисията си,
ляга да поспи и действието продължава чак на сутринта.
Характерна черта на The Sacred
Rings са пъзелите, които изобилстват
за сметка на чисто приключенския
елемент. Повечето предмети, които
намирате, са поставени в близост до
мястото, където могат да бъдат използвани, поради което не се задържат
дълго в инвентара ви. Подсказките от

книгите и пергаментите се отбелязват в дневника ви, откъдето винаги
може да ги прегледате и да се възползвате от тях. Освен долината, в която
започвате първоначално, ще се пренесете на още две места – Манула и
древната кула на Пазителите.
Начинът на управление е аналогичен на повечето MYST-оподобни заглавия. Изгледът е от първо лице – през
погледа на героя. Особеното е, че не
може да се въртите напълно свободно
на 360 градуса, а сте ограничени от
реалното движение на главата си (т.е.
когато погледнете нагоре, в един момент не може да местите ъгъла си на
виждане, защото иначе трябва да изкривите врата си повече от 180 градуса
и реално бихте си го скършили, освен
ако не е гумен – тогава може само да
се въртите). Ограничението е както при гледане нагоре, така и надолу.
Движите се от екран на екран посредством преливане от единия в другия.
Когато отваряте врати, има кратка анимация. Всичко това е прекрасно, ако не ви подразни при поредното
повторение. За съжаление не може да
изключите анимациите, нито преливането между екраните. Инвентарът се
активира след натискане на десния бутон на мишката, като в долната част
се появява лента с всички предмети,
които притежавате. Щом попаднете
на активна зона, курсорът веднага ви
подсказва, че може да направите нещо
на даденото място. Пъзелите са посложни от тези в Aura: Fate of the Ages,
като при някои от тях отделните елементи са разположени на разстояние
един от друг.
Графиката е красива и богата на
множество дребни елементи. Обстановката около вас не е напълно статична, като някои обекти са динамични. Огромна част от специфичните
действия са анимирани, а освен тях
има около 40 минути филмчета. За съжаление обаче и тук персонажите не
са добре направени, изглеждат ръбати
и недодялани. Музиката е добра, но в
един момент става доста досадна и ви
препоръчвам да я изключите. Звуковите ефекти присъстват почти навсякъде и ще ви помогнат да разберете кога
се е случило нещо или сте задействали
някакъв механизъм.
Подобно на своя предшественик,
и The Sacred Rings е специфична игра,
която трудно може да бъде определена
като приключенска. Основната причина за това са множеството пъзели.
Част от феновете на куестовете могат да останат малко разочаровани
от нея, но съм сигурен, че почитателите на MYST несъмнено ще бъдат
очаровани.
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Intel Pentium 4 на 1,8 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
с поддръжка на DirectX 9.0
Дисково пространство:
5 Гбайта

IRON LORE / THQ
напълно справедливо – играта имаше собствена уникална атмосфера и всъщност беше доста повече
от обикновен „клонинг“, но по стечение на обстоятелствата ще бъде запомнена именно като такъв.

Излизането на Titan Quest преди
половин година съвпадна с дебюта
ми в сферата на гейм журналистиката (ако изобщо има такова
понятие) и трябва да си призная, че играта запази определена
сантиментална стойност за мен.
Затова, естествено, когато излезе нейният експанжън Immortal
Throne, изявих желание да кажа няколко думи и за него. Нека първо
обобщим набързо нещата за хората, пропуснали по някаква причина
играта. Titan Quest е hack & slash
RPG и когато се появи на пазара, с
чиста съвест я обявих за най-добрия клонинг на Diablo. Това не беше

Малко или много, такава е съдбата
на всяка добра игра в жанра, излязла след мегахита на Blizzard. Та
както казвах, Titan Quest беше дос-

та приятна, но за съжаление имаше някои сериозни проблеми – не
стига, че имаше доста бъгове, ами
беше и потресаващо нестабилна –
крашове и изхвърляне на десктопа
се случваха буквално през 10 минути. И тук идва първото голямо
достойнство на експанжъна – той
пристига с поредния (последен засега) пач, който значително подобрява стабилността на играта.
Нещо повече – сега тя върви осезаемо по-леко от преди, въпреки че
минималните изисквания не показват такава тенденция.
Може би тук е мястото (а може и да не е, но все пак ще го направя именно тук) да отбележа, че
това не е stand alone експанжън.
Иначе казано, трябва да имате
Titan Quest, за да може да инсталирате и да играете. След като
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изяснихме това, да видим какво ни
предлага Immortal Throne.
Графиката на играта остава
непроменена, но това не е проблем –
тя и преди беше доста красива.
Някои от аурите около героя са
различни във визуално отношение,
но това са промени, които започнаха още с предишни пачове. За
сметка на това левъл дизайнът е
леко подобрен и новите нива изглеждат още по-красиво.
По отношение на звука положението е същото – никакви драстични промени освен изчистването на бъгове от оригинала. Като
се има предвид колко бяха, това
хич не е малко.
Най-големите новости са в
сферата на геймплея. Имаме една нова специализация на героя,
базирана главно на манипулиране
на времето и възприятията на
противниците, което в комбинация с вече достъпните прави общо 8 нови класа. Имаме и един
допълнителен слот, който се запълва с артефакти, даващи значителни бонуси, които се създават по рецепти. Последните се
намират навсякъде или се закупуват в добрите традиции на всяко
RPG. И като говорим за бонуси –
чармовете (charms) от миналата
част сега са още по-полезни, защото вече могат да се демонтират – срещу скромна сума злато,
естествено. Разполагаме и с принципно нов вид предмети – свитъци за еднократна употреба, които
могат да се окажат решаващи
за смачкване на самочувствието
(и физиката) на босовете. Освен
това има подобрена система за
сортиране на предмети (вече мо-

гат да се показват само магически предмети или само повредени
такива) и подредба в инвентара
(въпреки че от подреждането има
какво да се желае), поради което
досадното тичане до близкия търговец значително намалява.
Ако това не е достатъчно за
някой, имаме десетина нови локации, няколко нови чудовища и известно количество нови брони. Всичко
това, заедно с възможността да
си прехвърляте предметите от герой на герой чрез керваните (това
винаги съм искал да го има като
възможност), прави експанжъна задължителен за всички, които поне
малко са харесали оригинала. От
друга страна, ако по някаква причина сте го пропуснали, но сте
фенове на hack & slash RPG-тата,
сега е моментът да поправите
грешката си – Immortal Throne може да не предлага нещо революционно ново в жанра, но е
една чудесна игра, която
заслужава специално
внимание.
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Guild Wars е една от най-успешните онлайн игри за
последните две години. Още с излизането си тя впечатли всички както с оригинален и увлекателен геймплей, така и с напълно уникален пазарен модел. Докато
повечето онлайн игри изискват от играчите си не само да закупят играта, но и да плащат месечни такси
в размер на 10–30 лв., в Guild Wars няма такива такси.
Всеки може да си купи играта и да играе по всяко време, без да плаща допълнително.
Успехът на Guild Wars бе потвърден и с две
standalone допълнения – Guild Wars Factions и Guild Wars
Nightfall. Общо тези три заглавия успяха да продадат
над 3 000 000 бройки за по-малко от две години.
В края на месец март тази година ArenaNet (фирмата, разработила Guild Wars) обяви не само излизането на четвъртото допълнение към играта – Guild
Wars: Eye of the North, но и факта, че фирмата вече
разработва и продължението на играта – Guild Wars 2
(работно заглавие).

Guild Wars: Eye of the North

За разлика от предшествениците си, новият експанжън (който феновете кръстиха GWEN в чест на
един от персонажите в играта) ще изисква да имате
поне една от предишните три игри. За сметка на това играта ще бъде предназначена специално за феновете на Guild Wars и ще предлага геймплей предимно
за високо ниво герои (т.нар. high-end content). Играта
няма да предлага нови зони за ниско ниво герои, което
означава, че играчите няма да могат да създават нови
герои специално за GWEN.
Според изказването на Джеф Стрейн (един от създателите на ArenaNet) компанията цели да възнагради
тези, които играят Guild Wars още от самото начало
преди две години. Затова и GWEN цели да зарадва найвече феновете на играта, които са прекарали дълги
часове с нея.
Действието в GWEN разкрива историята на конфликта между Бога на джуджетата и Унищожителя –

древно създание, чието име е отдавна забравено. Унищожителни земетресения са разцепили земята и са
отворили проходи към древни подземни комплекси и
лабиринти. Героите ще трябва да навлязнат в тези
подземия, за да разкрият истината за Унищожителя.
Играта ще предлага 18 подземия, като всяко от тях
ще е разделено на няколко нива.
GWEN също така ще свързва историята на Guild
Wars 1 и 2, като за целта ще представи няколко нови
раси, с които играчите ще могат да играят във втората част.
За съжаление новото допълнение към поредицата
няма да предлага нови професии. Въпреки това всички стари професии ще получат нови умения. GWEN ще
предостави над 150 нови умения, като част от тях ще
са само за PvE. Освен това играта ще предлага и 10
нови герои (компютърни спътници, с които играчите
могат да играят), 40 нови брони (по 4 за професия) и
още много нови оръжия, предмети и титли.
Интересна новина е тази, че GWEN ще позволи на
играчите да прехвърлят част от постиженията си от
първия Guild Wars в Guild Wars 2. Това ще става чрез
т.нар. Hall of Monuments, който ще дава възможност
на играча да запази титлите на героя си. Героите в
Guild Wars 2 ще могат да наследят тези титли и да
се възползват от специални бонуси, които те ще предоставят.
Важно е да отбележим, че Guild Wars: Eye of the
North, като повечето стандартни допълнения, ще е
на по-ниска цена от досегашните Guild Wars заглавия.
Премиерата на GWEN е насрочена за третата четвъртина на 2007 година.

Guild Wars 2

Повечето фенове на Guild Wars не повярваха, когато чуха за първи път информацията за Guild Wars 2.
Изненадата наистина бе оправдана, все пак защо ни
е нова игра, когато старата просперира и се играе
от милиони хора по света? Отговорът на ArenaNet
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и Guild Wars 2 ще продължава да
предлага една от най-добрите PvP
системи, разработвани в онлайн
игрите. Освен вече стандартните random и отборни арени, както
и битки между гилдии, Guild Wars 2
ще предлага т.нар. World PvP. Играчите ще са разделени в отделни
светове, между които ще могат да
пътуват свободно. Световете ще
воюват помежду си и ще предлагат на играчите масивни конфликти обхващащи огромни територии.
Играчите ще могат да се събират
в отбори или да играят соло, като
действията на всеки ще имат явно
влияние върху играта.
Какви елементи от Guild Wars
ще се пренесат в Guild Wars 2?
Този важен въпрос бе засегнат
в специално интервю с членове от
екипа на ArenaNet. Един от найважните елементи, които ще бъдат запазени, е този, че и в Guild
Wars 2 умението на играча ще е
много по-важно от времето, прекарано в играта. Няма да се налага
да избивате хиляди гадове или да
изпълнявате еднообразни куестове, за да сте добър и пълноценен
играч.
Системата с уменията вероятно ще бъде променена, но идеята, че героят ви може да ползва
ограничен брой умения и възможността играчите да правят разнообразни билдове, ще бъде запазена. Guild Wars 2 ще предлага на
играчите много възможности да
развиват и специализират героите си, както и да пробват нови
идеи и вариации на момента.
Най-важното пояснение, което до голяма степен бе очевидно,
е „Играта няма да има месечни
такси“. Как точно ще се развива
играта, още не е изяснено, но вероятно моделът с нови допълнения на
Х месеца ще бъде възобновен. Дали
тези допълнения ще са изцяло нови
кампании или по-малки експанжъни,
но по-често, все още не е ясно. Бе
спомената и възможността новите кампании да се разпространяват онлайн.
Феновете на Guild Wars със сигурност ще чакат с нетърпение
продължението на любимата си
игра, което трябва да излезе през
2009 година. Дотогава те ще могат да се радват на Guild Wars: Eye
of the North, както и на редица големи ъпдейти обещани от ArenaNet.
Поддръжката на Guild Wars 1 ще
продължи и след излизането на
втората част, като разработването на нови кампании и допълнения за нея също не е напълно изключено.
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бе сравнително простоват – всяко
ново допълнение към играта дава
нови механики и възможности на
старите играчи, но прави играта
по-малко достъпна за нови играчи.
Допълнително екипът на ArenaNet
има желание да направи промени по
геймплея на играта, които не могат да се направят върху сегашната игра. Това, разбира се, е напълно нормално за игра, чиято разработка е започнала преди 5 години.
Какви са новостите, които можем да очакваме от Guild Wars 2?
Една от най-големите новини е
цялостният свят (persistent world).
Въпреки че играта отново ще разчита силно на технологията за инстанции, голяма част от игровия
свят ще е постоянен за всички хора. Играчите ще могат да се срещат и общуват с други играчи в
повечето зони в играта. Инстанциите все пак ще се ползват, за да решат много от стандартните проблеми в онлайн игрите като camping,
kill stealing и всякакви логистични
проблеми. Еднаквият за всички свят
предоставя на играчите възможност да участват в специални събития, които да го променят. Даден бе интересен пример – дракон
прелетява над дадена област. Играчите могат да се съюзят и да
се сбият с дракона, ако не успеят
обаче да го победят, той разрушава важен мост над голяма пропаст.
Група работници биват пратени да
построят моста отново. Възползвайки се от ситуацията, група
бандити нападат работниците и
играчите трябва да ги защитават.
Този пример бе даден като едно възможно, но не чак толкова интересно
събитие. Дизайнерите от ArenaNet
твърдят, че новата игра ще залага
силно на подобни събития.
Втората новост в Guild Wars
2 ще са игровите раси. Играчите
вече ще могат да избират не само
професията на героя си, но и неговата раса. Представени бяха 4
нови и недотам нови раси. Азурите
са странна подземна раса, която
разчита на технологията си, за да
постигне ултимативната си цел –
да завладее света. Силварите са
природни духове, които са се появили в Тирия сравнително скоро и още
не са усетили скръбта и нещастието, което сполита тези земи.
Чаровете са варварска раса, която
поставя силата и победата на всяка цена пред всичко друго. Норните
са раса на полугиганти, която разполага с умението да сменя формата си.
Както знаем, PvP играта е особено важна за Guild Wars. Затова

TG

Боян Иванов
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Предварителен поглед

TG

Веселин Жилов

http://www.drawntobealive.com/
Drawn to be Alive се разработва от френски
студенти като mod за Unreal.
В играта се разказва за това как един учен
е открил начин да накара двумерните рисунки да
оживеят. Крайният резултат обаче е, че така
картинките се превръщат в затворници, които
се излагат в галерии за забавление на хората
или им се продават като домашни любимци.
Главният герой е несполучлива рисунка, която успява да избяга, преди да бъде унищожена и изхвърлена... Ала той е просто плоска мъничка хартийка в нашия
огромен триизмерен свят. Все пак
това му дава някои предимства –
може да се рее по вятъра, който
му е едновременно враг и приятел,
може да влиза в тесни процепи
(под вратата, под изтривалката,
в страниците на книга), и дори да
се крие в други картини (плакати,
графити и т.н.).
В DTBA много впечатлява физиката, както и цялостното усе-

щане от това, че сте друго същество. Дори
и обичайни действия от другите игри тук
изглеждат необичайно. Например, когато се
крие, героят залепва гръб за стените, но като казвам „залепва“, имам предвид, че се лепи
за тях в буквалния смисъл на думата. За да
се търкаляте пък, се сгъвате на хартиена
топка. Опасностите като животни, хора и
вещества също са по-различни – трябва да
видите как горите в огъня или омеквате във
водата. Препятствията пред малкото човече
са най-различни: горящи фасове, лепкави дъвки, гълъби, игриви деца (които може и да ви
пуснат)...
Героят се свързва и с други бегълци, спасява и други затворници и те заедно кроят план
как да съществуват в този чужд за тях свят
или да създадат свой собствен.
Та така с френските студенти. Не е учудващо, че са точно французи – французите са
майстори на action-adventure игрите – веднага
се сещам за Little Big Adventure, Beyond Good and
Evil, Flashback, Another World...

http://www.limbogame.org/
LIMBO
[‘limbou]
1. рел. преддверие на ада
2. затвор
3. място/склад за непотребни вещи, прен. забрава
Limbo е игра за едно малко крехко момченце, изгубено в странен враждебен свят. Като
цяло за нея не се знае почти нищо, освен това,
което виждате на картинките и показаното в
едно кратко филмче, разпространено по Мрежата. Хората побързаха да сравнят играта с
Another World както заради геймплея, така и
заради въздействащата атмосфера на изгубеност, тайнственост и безмилостна опасност. Графичният стил е издържан в черно и
бяло – явно тази тенденция е все по-често
срещана (например наскоро гледах една френска компютърна анимация – Ренесанс, – която
впечатляваше именно по подобен начин с визуалния си стил).
Limbo смайва и с динамичната си обстановка – въртящи се в реално време механизми, по които скачате и балансирате, бавно
преобръщащи се помещения, в които предметите се изсипват, следвайки посоката на
променливата гравитация... Загадките в та-

зи изменяща се среда наистина изненадват,
а още по-смайващ е анимационният модел,
който позволява на момченцето да се хързулва, захваща, набира и реагира адекватно на
постоянно движещия се, променящ се околен
свят. (Трябва само да видите как променя положението на краката си спрямо накланящ се
под, как пази равновесие и всяко разтърсване
на пода се отразява на тялото му, как започва
да се държи за отвесен ръб, който доскоро е
бил хоризонтален... Накратко, не си представяйте обикновена, предварително подготвена
анимация!)
Искрено се надявам, че Limbo ще има разчупен и разклонен level design, иначе всички
тези прекрасни идеи, вплетени в играта, ще
са отишли напразно. Също така, тъй като
играта е независим проект, се надявам, че
авторът (авторите?) є ще има достатъчно
упоритост и концентрация, за да я довърши
докрай.

ФОРУМ

VS.
Конзола или компютър
КАКВО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ?
Всички знаехме, че този ден рано или късно ще
дойде. Няма съмнение, че всички обичаме мръсно
бялата кутия на нашето игрално PC, което познаваме добре, чиито части многократно сме поправяли и подменяли с цел да го направим поне малко от малко пригодно за игра на някое ново заглавие. Признавам си, и аз допреди време за нищо на
света не бих погледнал дори към игрална конзола,
камо ли да си купя такава. Но времената се менят. Простите сметки показват, че аз лично съм
вложил в ъпгрейд няколко пъти стойността на
чисто нов Xbox 360 и многократно повече от тази на стария, но все още актуален Xbox. Срещу
тази „инвестиция“ съм получавал части менте,
дефектни и преработени компоненти, производителност, която е абсолютно несравнимо по-ниска
от тази на която и да е конзола, за което и да е
заглавие.
Мнозина от вас сигурно ще ме заподозрат в
лош избор на компоненти. Не съм съгласен. Вижте какво правят производителите на хардуер и в
частност тези на графични карти. На всеки три
месеца излиза нова версия на даден продукт, която превъзхожда съществуващите във всяко едно
отношение. На всеки шест месеца излиза нов продукт, който прави предишното поколение ненужно
и остаряло. И всеки геймър, който желае ако не да
изпревари игралната индустрия, то поне да запази едно добро ниво на производителност на системата си, което да му позволи да играе най-новите
заглавия, е принуден да прави ъпгрейд след ъпгрейд. Има и друг проблем. Софтуерните разработчици като че ли винаги са едни гърди напред. От
доста време насам не съм виждал графична карта,
пък и цяла система, която да е надскочила нивото на производителност, което текущите игри и
програми да изискват. Единственото изключение
май е графичният процесор NVIDIA 8800, но погледнете цената му.
От тази гледна точка бъдещето на компютъра като система за игри ми се струва доста мрач-
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но. Не само че са необходими постоянни инвестиции, но дори те не гарантират, че ще можете да
изиграете най-новите заглавия. Не така изглеждат нещата при конзолите. Да вземем X-Box на
Microsoft. Конзолата е на 5 години и до ден-днешен
върши работа, макар че е спряна от производство още през 2005 година, а новото поколение конзоли я отминава на светлинни години. И въпреки
това заглавия като Chronicles of Riddick и Unreal
Tournament вървят с необходимата скорост и визуално изглеждат ако не по-добре, то поне наравно с
повечето заглавия, излизащи днес за PC.
Защитниците на PC гейминга, какъвто впрочем и аз бях доскоро, ще възразят – да, но за конзоли не се предлага такова разнообразие от жанрове, както за PC. Това е вярно. Въпреки усилията на
всички компании в бранша и въпреки миграцията на
традиционни PC компании към конзолни платформи, за приключенски, ролеви, стратегически и в до
голяма степен екшън заглавия компютърът все
още е по-популярната платформа. За беда обаче
точно тези жанрове като че ли губят позиции за
сметка на по-аркадни заглавия, които се възползват пълноценно от възможностите на конзолите.
Очакванията на индустрията са в най-скоро време
компютърът да остане предпочитана платформа
единствено за масови онлайн заглавия като World
of Warcraft.
Какво означава това за нас играчите? Изправени сме пред трудната задача да преценим към
компютъра или конзолата да насочим поредната
си инвестиция. Ако си направим добре сметките,
ще видим, че цената на една наистина сериозна игрова система, включваща и подобаващо качествен
екран, неминуемо ще надскочи границата от 2000
лв. Това не е малко, но още повече ще ни излезе една геймърска система с всички екстри. Личното ми
мнение е, че е дошло времето да зарежем сантименталната привързаност към компютъра като
игрална машина и трезво да преценим струва ли си
парите следващият ни ъпгрейд.
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Биология и екология
Запознах ви с няколко от най-интересните образователни програми по химия, математика и
физика. Може да се каже, че с тях съм затворил
цикъла на природните науки и за да не обидя почитателите на хуманитарните, ще отдам и на тях
заслуженото. В тази статия ще се запознаете с
няколко програми на тема биология и екология –
предмети, към които имам слабост, още повече, че
завърших гимназиалното си образование в паралелка с биологически профил. Дори и да не се интересувате от тези науки, сигурен съм, че поне чистото
човешко любопитство ще ви подтикне да инсталирате някое от тези приложения, за да надникнете
в чудния им свят.

Електронна екологична енциклопедия
Разработка: Виолин Илиев, Петьо Попов
Сайт: http://ecologybook.openfmi.net/
Това е една изключително интересна българска
електронна енциклопедия на тема екология. Тази
програма ще се хареса много както на всички „зеленомислещи“, така и на тези, които просто са лю-

БОЖИДАР СТЕФАНОВ

бопитни да разберат повече за природата и проблемите, свързани с нейното опазване. Енциклопедията съдържа общо около 14 теми, към които има
и богат снимков материал, както и много допълнения. Едно от тях е екологичният речник, в който
достъпно са описани много от важните термини
на екологията. Включен е също електронен тест,
с който можете лесно да проверите знанията си и
да оставите програмата да ги оцени. Добавени са
и няколко анимирани примера, демонстриращи как
протича кръговратът в природата и какво става,
като се намесим в него. Това е направено с много
приятна и лесно разбираема анимация. Програмата
се отличава с красивия си интерфейс – опциите се
забелязват лесно, разположени са на удобни места
за бърз достъп от потребителите, а навигацията
е улеснена от допълнителни хипервръзки, които се
появяват над самото пространство за визуализиране на информацията. Личи си, че целият интерфейс е проектиран с мисълта за по-интуитивна
работа и едва ли ще ви затрудни, така че дори за
първи път да пускате програмата, лесно ще се ориентирате в нея. Ако все пак се затрудните, необходимите указания ще намерите в помощната Ӝ система. Друго предимство на програмата е това, че
не е необходима инсталация – тя идва в zip архив и
за да я ползвате, трябва само да я дезархивирате.

Екообразование
Разработка: Виолин Илиев, Петьо Попов
Сайт: http://ecology.uni.cc/
Освен на „Екологичната енциклопедия“ Виолин
Илиев и Петьо Попов са автори и на друг проект
по екология. Наречен проект „Екообразование“,
той представлява мултимедиен диск с много информация за екологията и опазването на околната среда. Централна част от съдържанието му
заема триизмерно анимационно филмче. Дискът
съдържа също и програмата „Електронна екологична енциклопедия“, както и друга интересна
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разработка на Виолин – компютърна програма за
електронно измерване на шума в околната среда, с
която може да се прави анализ на нивата на шума
в градската среда.

Миниатлас по цитология
Разработка: Божидар Стефанов
Сайт: http://bozhko2.hit.bg/Software/MiniAtlasNew.zip
Цитологията е науката, която изучава клетката, т.е. програмата представлява виртуална
енциклопедия за клетката. В нея са разгледани
темите за клетката, структурата и процесите,
протичащи в нея, за веществата, които я изграждат, както и другите материали, изучавани в
9 клас – профилирана подготовка. Работата с

програмата е много лесна, а навигацията – както
във всеки Интернет сайт. Описанието е достъпно
и илюстрирано с голям брой картинки, схеми и анимации. Има вградена система за тестове, както и
възможност за създаване на потребителски такива. Това би било в помощ на учителите по биология,
които искат да проверят знанията на учениците
си със свои въпроси. За всички останали са включени четири готови тематични теста.
Атласът съдържа и няколко полезни приложения
като функция за графично представяне на ДНК,
изчисляване на процентно съотношение на бази в
ДНК молекула, както и няколко анимирани примера
за репликация, транскрипция и други биологични
процеси.
Миниатласът по цитология е изключително
удобен както за домашна употреба, така и за часовете по биология. Той може да се ползва не само
като пълноценен заместител на обикновения учебник, но и като мултимедийно помагало и справочник по клетъчна биология за студенти, учители и
всички любители на биологията.

те по ботаника. Това е единствената офлайн ботаническа справочна база от данни. Главната цел е
да се намали объркването при срещане на различни
имена за един и същ таксон, което е неизбежно
при по-сериозни литературни справки. Може да се
използва и за намиране на латински имена по известно българско име. Базата не показва „правилни“
имена и „правилна“ систематика, а е само сбор от
имена по различни системи, които могат да бъдат
срещнати в литературата. От 1998 г. до май 2004 г.
е публикувана под името VST за DOS, а след това –
като NOMTAX за Windows. На сайта на проекта
редовно могат да бъдат открити ъпдейти. Речникът съдържа 12 974 страници с имена на видове от
1045 семейства (15 814 рода) и предлага:
 Търсене по таксономичен ранг, име на таксон,
българско име или всичко в текста (включително синоними и чужди имена); търсене в Google и
DMOZ.org по избрания таксон.
 Дървовидно представяне на структурата на
таксоните.
 Информация за разпространението на избран
таксон.
 Възможност за добавяне на потребителски бележки.
 Възможност за инсталиране на илюстрации –
достъпна е демо версия на албум с 59 снимки на
50 вида. Пълната версия на албума съдържа 1030
авторски снимки (620x400 пиксела) на 488 вида.
 Предвижда се добавяне на възможност за бързо
определяне на таксони по налични ботанически
белези.
 Предвижда се добавяне на възможност за съставяне на „чек-листове“ за избран географски
или флористичен район.
NOMTAX е изключително професионално направена програма, която е един от малкото полезни
компютърни инструменти за ботаниците. Доказателство за това е фактът, колко много потребители са я регистрирали – по справка на автора
това са главно биолози, еколози, химици, агрономи,
учители, медици, студенти и ученици. Програмата
се отличава с компактна и удобна инсталация. Самият продукт изобщо не предявява високи системни изисквания – дори 486-иците от периода „Креда“
с лекота биха се справили с нея.

NOMTAX

ботанически справочник / речник
Разработка: Кирил Христов Стоянов
Сайт: http://www.nomtax.hit.bg/
NOMTAX е програма, създадена предимно за специалистите. Тя служи за бързо намиране на таксономични имена, синоними или местни имена на
растения и гъби. Информацията е събрана от 156
литературни източника, определители и таксономични разработки, като е съпоставена с учебници-
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SmartBarXP
„УМНАТА“ СТРАНИЧНА ЛЕНТА
Излизането на Windows Vista и
популярността, която бързо набра нейната странична лента Vista
Sidebar, ни накараха да потърсим
подобни програми и за Windows XP.
След Thoosje Vista Sidebar, която ви
представихме в предишния брой,
дойде ред и на една доста по-стара
програма. Макар че първите версии
на SmartBarXP излизат още през
2002 г., по-новите също са вдъхновени от новата операционна система на Microsoft, която по това
време е част от проекта Longhorn.
Днес SmartBarXP не се поддържа,
но тъй като е със статут на
freeware, някои от версиите Ӝ от
2004 и 2005 г. все още могат да се
намерят в Интернет (например
SmartBarXP 0.981 beta 4.8 най-лесно може да се изтегли от адрес
www.download.com). Спираме се на
тази програма, защото тя и до
днес си остава интересно и ако не
кой знае колко полезно, то поне забавно решение за организиране на
десктопа.
При първото стартиране на
програмата страничната лента
(фиг. 1) се отваря в лявата страна на екрана. Поне на мен това ми
Фиг. 1. Стра- се видя неудобно и първото, което
ничната лента направих, бе да я пратя където Ӝ е
на SmartBarXP мястото, т.е. вдясно.

Настройки
се извършват в меню Options (фиг. 2), което
впрочем е и единствено.

ДИМИТЪР ТРИФОНОВ, dimitar_mbox@abv.bg
превключват чрез полето в горния десен ъгъл на
съответния прозорец. По подразбиране винаги се
включват опростените настройки (Simple), които са подредени в няколко групи.
 Bar Theme (фиг. 3) съдържа опции за промени на външния вид на SmartBarXP: Windows XP,
Windows Classic Style или Windows Longhorn Slate.
По подразбиране е избран Windows Longhorn
Plex.

Фиг. 3 Променяне на външния вид на лентата с Bar Theme


My Panes (фиг. 4) служи за добавяне и премахване на панелчета към лентата, което е
и начинът за задаване на нейната функционалност. Панелчетата, които са сортирани
в няколко категории: World News, Tech News,
Weather, Media, Information, Miscellaneous, се
добавят в страничната лента с бутона Add,
премахват се от нея с бутона Remove или се
пренареждат с бутони Move Up и Move Down.

Фиг. 2. Меню Options

Основната функция тук е Properties и нейният
избор дава достъп до всички настройки на програмата. Достъпът до тях се осъществява през два
различни прозореца: Simple и Advanced, които се
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Фиг. 4. Добавяне/премахване на панелчета в страничната
лента с My Panes
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Bar Settings (фиг. 5) определя позицията (отляво или отдясно на екрана), както и „поведението“ на лентата спрямо останалите прозорци
и лентата със задачите:
 Keep SmartBarXP on top of other windows –
страничната лента е винаги най-отгоре,
независимо от отворените прозорци.
 Make windows maximize around the bar – активните прозорци се смаляват, така че
лентата и използваната от вас програма
да си поделят мястото на десктопа.
 Allow the bar to cover my task bar – страничната лента припокрива и лентата със задачите.
 Auto-hide SmartBarXP – страничната лента
се скрива автоматично.

В Advanced (фиг. 7) освен до разгледаните
дотук настройки се дава достъп и до някои други, по-важните от които са General и Explorer
Shortcuts. Интересното тук са не толкова самите
настройки, колкото разкриващите се възможности пред подобна програма. Оказва се, че с разширяването на нейната функционалност тя до голяма степен може да поеме ролята на десктопа
като център на работата под Windows.

Фиг. 7. Меню Options/Advanced


Фиг. 5. Задаване на позицията и „поведението“ на лентата с Bar Settings


Pane Settings (фиг. 6) включва някои допълнителни опции за настройка на панелчетата:
дали да се показват бутоните за тяхното
затваряне, дали страничната лента да има
възможност за скролиране и дали това скролиране да може да се управлява с колелцето на
мишката и пр.

Фиг. 6. Настройки на панелчетата с Pane Settings
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General (фиг. 7) дава възможност освен избраните през Bar Panes панелчета на лентата да
се изведат:
 Системните бутони (System Buttons) за изключване на компютъра, за неговото рестартиране или заключване, за смяна на потребителя, за излизане (log-out) от Windows.
 Бързите клавиши (Explorer Shortcuts) за отваряне на My Computers, My Documents, My
Network Places, Control Panel, Internet Explorer,
Search и др. (фиг. 8).
 Системното време (Clock), кошчето (Recycle
Bin) и името на текущия потребител (User
Title).

Фиг. 8. Избор на бързи клавиши, които да
се изведат на страничната лента
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За да завършим с меню Options, нека видим и
останалите функции, които са свързани с него. В
общи линии това са функциите за управление на
десктопа:
 Cascade Windows – активните прозорци на
десктопа се подреждат един зад друг.
 Tile Windows Vertically / Horizontally – активните прозорци се подреждат един до друг / един
над друг и си разделят пропорционално ширината и височината на десктопа.
 Show the Desktop – активните прозорци се минимизират и се показва десктопът.

Панели
Както вече казахме, кои от панелчетата ще
се показват на страничната лента се задава в
My Panes (фиг. 4). Повечето от по-интересните
от тях се показват по подразбиране. Това са часовник, MP3 Player, Интернет търсачка, мониторинг на системата, панел за бързо стартиране на
програми. Аз веднага си добавих панелче за прогноза на времето, речник и Windows Media Player, но
това в края на краищата е въпрос на вкус.
 Часовник (фиг. 1) – по подразбиране той е аналогов. Ако щракнете с десен бутон и изберете
View, може да го промените на цифров или на
аналогов с календар. С Adjust Time се отваря
стандартният за Windows прозорец за настройка на времето. Когато щракнете с левия
бутон над аналоговия часовник, се появява и
календар, а когато щракнете върху него 2 пъти, се отваря прозорец, в който можете да

настроите алармата (фиг. 9): името на съобщението, времето, когато то да се изведе на
екрана, периода, през който да се задейства
(всеки ден или в конкретен ден от седмицата).
Може да изберете звука и иконата, които да
съпровождат алармата
 MP3 Player (фиг. 1 и фиг. 10) – при щракане
с левия бутон върху сивата лента на плейъра се отваря прозорец, в който с бутона Add
може да съставите списък от любимите си
mp3-ойки. Включените в листата парчета могат да бъдат преименувани (Rename), да се
повтори изпълнението им (Repeat) или да бъдат изтрити от списъка (Remove). В дясната
част на прозореца има още три бутона, които повтарят имената на предишните, но те
вече не са за отделни mp3 файлове, а за предварително създадени музикални плейлисти.
Обърнете внимание, че за да работи mp3 плейърът, трябва да сте инсталирали WinAMP. В
противен случай ви препоръчвам да ползвате
Windows Media Player, който се инсталира в отделен панел (фиг.11).
 Web Search – за търсене в Интернет можете
да използвате полето Web Search. Задаването на търсещата машина става в Properties/
Search Engine.

Фиг. 10. Прозорецът на MP3 плейъра

Фиг. 9. Настройка на алармата
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Фиг. 11. Добавяне на панелче за Windows Media Player
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Adv System Monitor (фиг. 1) – системен монитор, които следи за натовареността на процесора, за заетата RAM памет, за обема на
т.нар. Page File (обема на частта от диска, на
която се разтоварва системната памет), за
активността на мрежата, както и за заетата част от твърдия диск.
 Quick Launch (фиг. 1) – тук можете да поставите програмите, които използвате най-често, за да ги стартирате по-бързо.
 Weather (фиг. 1 и фиг. 13) – за да следите прогнозата за времето, изберете Options/Panes и


след това Weather/Weather Channel и Add/OK.
Сега щракнете с десен бутон върху панела и
изберете Properties. Ще видите My Location и
бутонче до него, което трябва да натиснете. Next и в полето Find City изписвате, например Sofia. Фиксирате резултата с Next/Finish
и Apply. Имам обаче чувството, че опресняването на информацията не е автоматично или
се извършва много рядко, така че за актуална информация – десен клавиш на мишката и
Update.

Фиг. 12. Избор на търсачка

За една година
За шест месеца

Фиг. 13. Добавяне на панел за прогноза на времето
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