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8 „Информационни технологии

в образованието – необходимата
инвестиция в бъдещето на България“

Intel Santa Rosa
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Петото поколение Centrino

Макар че принципните новости в Santa
Rosa са само две (поддръжката на стандарта
за безжична връзка IEEE 802.11n и на технологията Intel Turbo Memory), в нейната основа са
залегнали и всички нови процесорни технологии
и схемни решения, които Intel успя да реализира през изминалата година. Тук на първо место
са поддръжката на 65 nm процесори Core 2 Duo
(Merom) и използването на схемните набори
Intel Mobile 965 Express (GM/PM965) с южен мост
ICH8M с техните атрибути: интегрирано графично ядро GMA X3100 IGP, работещо на честота 500 MHz,
поддръжка на технологията за управление на консумацията
на енергия Active Management Technology 2.5, на три Serial ATA
и на десет USB 2.0 порта, както и гигабитовият Ethernet.
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Polycom
Видеоконферентни системи вместо командировки
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Новият начин да гледаш телевизия

Представете си, че сте изключително изобретателни и знаете как да
спечелите добре от това. Представете
си, че сте едни от пионерите в P2P технологията и дори сте създали два емблематични продукта –
Skype и Kazaa.И накрая, представете си, че имате 2,6 млрд.USD.
Какво ще направите с толкова пари? Ако се казвате Николас
Зенстрьом или Янус Фрийс, едва ли бихте се замислили дълго:
нов софтуер, разбира се.

Canon
Интелигентни решения за цветен печат

Позакъснелият отговор на ATi

Закъснението на ATi на пръв поглед е фатално. Осмото поколение GeForce отдавна гастролира с пълна гама решения и улови в примката си нетърпеливите геймъри. Ролята на ATi е догонваща и освен ако не са ни приготвили нещо
наистина забележително, което да наклони везните в тяхна
полза, решенията на компанията са обречени да се превърнат в избора на непретенциозния геймър, за когото цената
остава решаващ фактор.
Фамилията Radeon HD включва пет модела в три ценови категории – бюджетния HD 2400, класическото решение
HD 2600 и избора на сериозният геймър
HD 2900 XT. Radeon HD 2400 и HD 2600
ще са достъпни в два варианта – класически Pro и фабрично овърклокнат XT
модел, разликата между които е в скоростта на шината и на паметта.
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Уеб информационното пространство
на университетска библиотека
„Св. Климент Охридски“
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПАКТДИСКА
Здравейте приятели!
Летните жеги сигурно принуждават мнозина от вас да търсят прохлада и
забавления пред своя компютър. В края на учебната година списание Computer
ще ви предложи увлекателни игри, интересни и полезни инструменти и една
богата колекция от Интернет клиенти за виртуални срещи и разговори. Рубриката Internet е събрала актуализациите на месец май за едни от най-добрите чат клиенти. Тук е новият интерфейс на ICQ 6 за потребителите на
едноименната мрежа, който вече предлага многопанелен диалогов прозорец
на чата. Елегантният Trillian 3.1.5.1 също не отстъпва и добавя множество
други подобрения както в прозореца на чата, така и при трансфер на файлове между потребителите. С ново предложение излиза и един от пионерите на
видеоконферентната връзка през Интернет ICUII 8.0.1. Той вече позволява изпращане на видеосъобщения и
комуникация в основните чат мрежи AIM, MSN, ICQ и Yahoo. Рубриката включва и два безплатни мениджъра за
сваляне на файлове от Интернет. Това са добре познатият FlashGet 1.84, който доскоро се предлагаше само
в платен или adware вариант, и Orbit Downloader 1.55, който набира своята популярност с множеството специални настройки за различни сайтове като rapidshare.com например. С подобрен интерфейс се появи и Mozilla
Thunderbird 2.0, който ви предоставя нови начини за маркиране на съобщенията, по-удобно манипулиране на
папките и няколко поправки в защитата на системата. GMail Drive 1.0.11b пък е едно любопитно приложение,
което ще ви позволи да използвате свободното пространство от вашата пощенска кутия в Gmail.
С няколко интересни заглавия за приятна почивка и забавление излиза рубриката Entertainment. Особен интерес предизвиква Winamp Essentials Pack 5.34,
който съдържа пакет от надстройки за Winamp с поддръжка за няколко аудио
формата и няколко подобрения за работа с мултимедийната библиотека на
приложението. С лек и удобен интерфейс безплатният VLC Media Player 0.8.6b
е един прекрасен алтернативен видео плейър с вградена поддръжка за множество формати, сред които H.264, Windows Media Video 9 и Flash Video. Тук ще
намерите и един нов плейър с вградени ефекти за триизмерно звучене MXPlay
1.1.3b. Освен че е безплатен, той може да се похвали и с поддръжка на форматите WMA, FLAC и ALAC и възможност за надстройка с външни филтри и разширяване на функционалността. С прекрасен конвертор между различни аудио
формати ще се сдобиете, ако си пуснете dBpoweramp Music Converter 12.1. С
интуитивен интерфейс, скоростно трансформиране със запазване на описателните полета и богат набор от поддържани формати, той е моят любим
избор при преобразуване на музика. За конвертиране на филми, а не на музика, са предназначени FAVC 0.94
и Catalencoder 0.7.5. С помощта на FAVC можете да конвертирате множество формати в DVD видео директория, която директно записвате на вашия DVD диск. Обратното конвертиране пък е специалитет на
Catalencoder, който позволява и детайлна настройка на параметрите на преобразуването в DivX и Xvid формат. В рубриката ще намерите и една забавна занималня за лесно и постъпково създаване на филмчета и анимационни клипчета. Според авторите безплатният MIT Scratch 1.1 е подходящ за деца над 8 години.
Рубриката Authoring отново включва няколко много апетитни безплатни предложения за графична обработка. Първи тук е Blender 2.44, който с лекота манипулира триизмерни изображения, от които можете да
получите красиви филмчета или анимационни клипчета. Тук са и безплатните IrfanView 4 и Picasa 2.7 за бързо и
удобно разглеждане на многобройни картинки с възможност за автоматизирана обработка на изображенията
като оразмеряване, завъртане и прилагане на различни филтри. Photo Frame Show 1.4
е друго интересно предложение за разглеждане и обработка на картинки. Неговата
силна страна са многобройните ефектни рамки. Тринайсетата версия на професионалния графичен редактор TwistedBrush освен с богата палитра от реалистични ефекти и
четки, която сега отново е разширена, предлага и подобрена функционалност при работа с AVI видео материали. Рубриката има добри новини и за уеб разработчиците. В
нея попадат две специализирани среди за разработка на PHP приложения – Rapid PHP
Editor 8.0 и безплатният HateML Pro 1.1, които позволяват проследяване и премахване
на грешки още в работната среда. Допълнително те поддържат синтактично оцветяване и при работа с други скрипт езици и библиотека с готови кратки решения. Подобно примамливо предложение очаква и ASP програмистите с новия ASP Studio 2005 1.42,
който е по-тясно специализиран и е с ограничено ползване за две седмици. Authoring
включва още две безплатни програмки. Това са универсалният редактор Notepad++ 4.1 с разпознаване на множество програмни езици и „скриване“ на обособени части от кода и Wavosaur 1.0b
за обработка на аудио материали от различни формати, стандартен набор от инструменти и
филтри и възможност за надстройване с различни приложения.
Супер актуализации ви очакват в рубриката System, където основната тема са средствата за архивиране и възстановяване на Windows. Първата важна актуализация е на Advanced
Uninstaller PRO 8.2, който вече предлага подобрена съвместимост с Windows Vista, IE 7 и Firefox 2.0.
Той има и разширен инструментариум за прочистване на системата от паразитни записи в регистрите и изоставени файлове. Негова много добра алтернатива в профилактиката е безплатният nCleaner 2.3.1, който много наподобява CCleaner, макар и да е с напълно различен интерфейс.
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Driver Magician 3.2 пък е за онези, на които им се налага да преинсталират операционната система, но не искат да имат проблеми с драйверите. Driver Magician няма
да ви подведе, а ще ви даде и възможност да прехвърлите и своята електронна
поща от Outlook Express и текущи десктоп настройки върху новата система. По
отношение на настройките рубриката се е погрижила и за маниаците на тема оптимизиране, като им предоставя две специализирани приложения за настройка на
видео карти. Това са безплатните ATI Tray Tools 1.3.6 за ATI контролери и nHancer
2.2.3 за картите на NVIDIA, които позволяват достъп до детайлните настройки
на съответната карта. С удобен интерфейс и помощник за настройка на процеса на зареждане Windows Vista ще се сдобиете, ако си инсталирате безплатния
EasyBCD 1.6. Рубриката съдържа и новата актуализация на един от най-добрите
мениджъри за отдалечено управление Atelier Web Remote Commander 6.1.
Разнообразни и интересни безплатни приложения ще ви посрещнат и в рубриката Tools. Там лидерското
място е отредено за SiSoftware Sandra Lite 2007.5.11.35 XI.SP2, която е добре позната със своите възможности
за откриване и диагностика на различни компоненти. Тази версия обещава по-добра интегрираност с Windows
Vista и възможност за описание на отдалечени и джобни компютри и смарт телефони. Следват мениджърът за
компресирани файлове IZArc 3.7 с интерфейс на български и поддръжка на над 50 файлови формата и Recuva 1.01
за възстановяване на изтрити или повредени файлове от различни носители. Тук ще намерите и един пакет от
десетина приложения за управление на файлове, архиви и пароли. Floppy Office 3.8 предлага още PDF конвертор,
пощенски клиент и прост графичен редактор. Допълнително за улеснение на вашето ежедневие ще получите
с универсалния AutoIt 3.2 за автоматизиране на сложни последователности от действия, като сега можете да
симулирате и операции с мишката. Програмата върви с прекрасна документация и множество готови примери.
AceMoney Lite 3.9.4 пък безплатно ще се грижи за вашите финанси с множество вградени функции за счетоводни операции, валутен калкулатор и други. Единственото ограничено приложение в Tools е Ashampoo Burning
Studio 7.01. То обаче притежава прекрасен набор от инструменти за запис и архивиране на CD/DVD носители с
допълнителни възможности за конвертиране и извличане на музика от аудио CD-та. Има и многобройни бързи
профили за улеснено създаване на различни видове формати, като Video DVD, Blu-ray и други.
Рубриката Antivirus отново ще извади свежо предложение. SUPERAntiSpyware 3.7 е едно безплатно решение за сканиране за вируси, троянски коне и шпиони с автоматично актуализиране. Като негов недостатък
трябва да се отбележи невъзможността за сканиране в реално време, но затова пък след инсталирането му
можете да си го запишете на USB преносима памет и да го ползвате оттам. Тук са и традиционните антивирусни дефиниции на по-известните продукти, като Norton Antivirus, Avast Antivirus, AVG Anti-Virus и F-Prot, които
могат да се изтеглят свободно от Интернет.
Иван Гарнизов
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На български!
WINDOWS VISTA И 2007 MICROSOFT OFFICE SYSTEM
Майкрософт България представи българската
версия на операционната система Windows Vista и пакета бизнес приложения 2007 Microsoft Office System.
Теодор Милев, управляващ директор на Майкрософт
България, и Явор Пиперов, продуктов мениджър на
компанията, демонстрираха българските версии на
продуктите по време на пресконференция, състояла
се в специален демонстрационен център, разположен
пред Народния театър. Представянето на българските версии на Windows Vista и 2007 Microsoft Office
System се проведе под мотото „Вече и на български.
Разбира се!“
„Продължаваме традицията си да локализираме нашите продукти, като за пръв път е преведена цялата
операционна система. Представяме и пълен превод на
пакета бизнес приложения. Преводът на продуктите
на български език е събитие от голямо значение, тъй
като се осъществява само три месеца след пускането на продуктите в продажба за крайни потребители
в световен мащаб. То е ясно свидетелство за значението и развитието на българския пазар в региона. Преводът на Windows Vista и 2007 Microsoft Office System на
български ще направи работата с тях още по-лесна
и приятна за българските потребители“, каза Теодор
Милев по време на пресконференцията.
Премиерата на българските версии на Windows
Vista и 2007 Microsoft Office System е кулминацията в
най-мащабната до момента кампания по представянето на новите продукти на Microsoft, стартирала
през октомври миналата година под мотото „Близо
до очите, близо до сърцето“. В рамките на кампанията се проведоха представяне пред бизнес потребители и партньори в 5 града в страната, академично
представяне в 15 университета в цялата страна,
обучения за партньори и клиенти, премиера за бизнес
потребители (30 ноември 2006 г.) и представяне на
потребителските версии на продуктите (31 януари
2007 г.).
Ден след представянето на новите продукти на
български език се проведе и седмата годишна техническа конференция на Майкрософт България – „Дни
на Майкрософт“, в която участваха над 500 души, в
това число и множество ИТ специалисти и разработчици на софтуер от цялата страна. Сред 39-имата
лектори бяха изявени експерти от страната, Европа
и САЩ, между които Рафал Румиан, старши ИТ мениджър в Microsoft за Централна и Източна Европа,
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Теодор Милев, управляващ директор
на Майкрософт България
Фредерик Ситбон, мениджър „Стратегически технологии“ в Microsoft ЕМЕА, и други.
„За седма поредна година организираме тази конференция, като основната ни цел е да запознаваме
ИТ специалистите с последните новости в областта на информационните технологии. Поели сме този
ангажимент, защото мисията на Microsoft е да създава нови възможности както за отделните личности,
така и за компаниите. Нашият софтуер помага на
организациите да са по-ефективни, като многократно увеличава възможностите на техния най-голям
актив – хората. Технологиите на Microsoft позволяват на хората да общуват по-лесно и по-ефективно,
като поддържат постоянна връзка, независимо къде
се намират. В същото време всичко това се случва
при пълно оптимизиране на ресурсите“, каза Теодор
Милев по време на официалното откриване на „Дни на
Майкрософт 2007“.
Представени бяха най-новите продукти на компанията, сред които Windows Server (Longhorn), Windows
Mobile 6, Office Communication Server, SQL Katmai,
Performance Point Server (PPS), System Center, ForeFront
security, Microsoft Desktop Optimization Pack. Разработчиците имаха възможност да научат за новия .NET
Framework 3.0, включен в Windows Vista, за разработването на приложения за най-новия потребителски
интерфейс на 2007 Microsoft Office с Visual Studio 2005
Tools for Office, за създаване на код за различни платформи – Pocket PC, Smartphone и PC платформа с .NET
Framework и .NET Compact Framework. Те се запознаха и
с методите за интегриране на работните процеси на
програмисти и дизайнери и с възможностите за автоматизирането на процеса на компилация при софтуерната разработка с Team Foundation Server, както
и с новите средства на платформата за разработка
на приложения с потребителски интерфейс Silverlight
(Windows Presentation Foundation).
Проведените повече от 50 сесии дадоха възможност на участниците да се запознаят със средствата и ресурсите, от които се нуждаят, за да управляват инфраструктурата на компанията, да разработват нови приложения или да внедряват и използват
софтуер за управление на бизнеса посредством технологиите на Microsoft.
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Смяната на клавиатурата
от „Контролен панел“ / „Регионални и езикови опции“

Съгласуване на работния език на 2007 Office System с езика, на който работи Vista, в „Опции на Excel“ / „Езикови настройки на Microsoft Office 2007“

„Контролен панел“ / „Център за мрежи и споделяне“
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Четвъртата национална конференция
„ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО –
НЕОБХОДИМАТА ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ“
На 21 и 22 май т.г. в резиденция „Бояна“ в столицата се проведе четвъртата поред конференция
„Информационни технологии в образованието –
необходимата инвестиция в бъдещето на България“. Организатор на проявата е „Майкрософт
България“, като тази година тя бе проведена съвместно със Синдиката на българските учители, в
партньорство с Министерството на образованието и науката и с подкрепата на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
(ДАИТС). Конференцията се провежда в рамките
на петгодишната програма на Microsoft „Партньори в познанието“, чрез която водещият световен
производител на софтуер оказва значителна подкрепа на средното образование в България.
След като в една или друга степен училищата
вече разполагат с компютърна техника и връзка с
Интернет, на преден план, и то не от днес, излиза разработването на електронно учебно съдържание, на нови учебни програми, подготовката на
висококвалифицирани преподаватели. При това не
само по информационни технологии, а и умеещи да
ги използват за повишаване нивото на преподаване и възприемане на знанията по всички останали
предмети. Тези проблеми и съществуващия опит
при внедряване на информационните технологии в
образователната ни система споделиха и обсъдиха над 150 преподаватели от системата на средното образование, представители на държавната
администрация и професионалните сдружения,
на международни организации, неправителствени
организации и образователни институции, ръководители на фирми, разработващи образователен
софтуер.
„Ние в Microsoft вярваме, че съвременното образование, базирано на новите информационни
технологии, е основата, която гарантира просперитет на цялото общество. Затова сме поели
дългосрочен ангажимент да осигурим значителни
инвестиции в тази посока. За 5 години чрез инициативата „Партньори в познанието“ Microsoft
инвестира в България над 800 000 USD, които основно са насочени към разработване на висококачествени учебни програми, обучение на учители и
създаване на подходящи условия за усъвършенстване на уменията и комуникацията в училищната
система“, заяви при откриване на конференцията
Теодор Милев, управляващ директор на „Майкрософт България“.
Председателят на ДАИТС г-н Пламен Вачков
за пореден път постави въпроса за ангажимента,
който държавата трябва да поеме за осигуряване
на домашни компютри за преподавателите и електронно съдържание на учебния материал, основни
фактори за внедряване на информационните технологии в образователната сфера. „Сега във всяко
българско училище е създаден компютърен клас.
Осигурен е високоскоростен Интернет в около
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Орлин Кузов, съветник в МОН, Теодор Милев, управляващ
директор на „Майкрософт България“, д-р Пламен Вачков,
председател на ДАИТС, Стефан Вълков, зам.-председател
на Синдиката на българските учители, Бойко Димитрачков, главен изпълнителен директор на БТК

1250 училища. Целта обаче трябва да бъде много
по-висока и може да бъде постигната с въвеждане
на дигитално учебно съдържание за ученици и преподаватели, така че те да се образоват и извън
училището. След като Министерството на образованието и науката осигури цифрово съдържание
на учебниците, ДАИТС ще контролира процеса от
гледна точка на информационната сигурност, тъй
като ръководи центъра за управление на националната училищна мрежа“, каза г-н Вачков. Той подчерта, че усилията на ДАИТС са насочени не само към
въвеждането на информационните технологии в
училищата. Сред успешните проекти на агенцията са свързването на българските висши училища
с европейските чрез високоскоростна връзка, осигуряване на безжичен достъп до Интернет в 36
университета и разширяването на мрежата от
телецентрове, които предоставят евтин достъп
до Интернет в 106 населени места.
Председателката на синдиката на българските
учители Янка Такева обяви официалното стартиране на сайта „Мрежа на учителите–новатори“
(www.teacher.bg). Образователният портал е разработен с подкрепата на Microsoft и е първият,
ориентиран към нуждите на българските преподаватели.
В резиденция „Бояна“ бяха представени актуални програми и проекти на Министерството на
образованието и науката и ДАИТС, които се реализират в рамките на инициативата „Партньори в
познанието“ в България. Демонстрирани бяха и 10
образователни проекта, разработени от учители.
Броени дни след представянето на българските версии на Windows Vista и Microsoft 2007 Office
System тема на конференцията бяха и възможностите, които тези най-нови продукти предоставят за усъвършенстване на образованието.
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Dell откри офис в България
На 16 май т.г. дългоочаквано събитие – официалното обявяване на откриването на офис на Dell
в България, препълни с журналисти една от залите
на хотел „Хилтън“ в столицата. Всъщност новина
нямаше, защото офисът функционира от няколко
месеца, а и ние още преди месец (Computer 5/2007)
представихме изпреварващо г-н Александър Александров, който отговаря за развитието на корпоративния бизнес в България, за работата с малките и средни по големина (SMB) фирми у нас. Тогава
представихме и позициите на Dell на световния
пазар и в България, нейните основни цели и задачи
на българския пазар. Според възприетата от компанията структура мениджър на Dell за България и
Румъния е г-н Драгош Матеску. В пресконференцията участваха още г-н Шърбан Зирнован, който отговаря за развитието на бизнеса с корпоративните
клиенти и за двете съседни държави, както и Тим
Биърд, отговарящ за продажбите на системите за
съхраняване на данни.
Откриването на новия офис е поредната, по наше мнение, доста закъсняла крачка за разширяване
присъствието на Dell в Югоизточна Европа. Това
изчакване навярно се дължи и на факта, че досегашният модел на продажби чрез местните партньори
„Индекс-България“, и „ЦАПК Прогрес“, към които покъсно се присъедини и „Интелинет България“ е ефективен и не случайно засега той се запазва. Всеки от
досегашните партньори продължава дейността си,
включително и сервиза на техниката, който е извършвал и досега.
За да не повтаряме вече написаното в предишния брой на списанието за мястото и ролята на Dell
на световния и на българския пазар, ще се спрем само на някои нови акценти от пресконференцията.
Dell е доминиращ на световния ИТ пазар производител на техника и доставчик на ИТ услуги, като
в САЩ е на първо, а в ЕМЕА – на второ място по
пазарен дял. За 2006 г. тя е доставчик №1 на компютърна техника за гиганти като „Боинг“, изпълнила
е проект за доставка на над 40 000 устройства за
UBS, Швейцария и др. В различни авторитетни пазарни проучвания Dell е неизменно на челно място.
Така например в класацията за 21 от общо 22 тримесечия, TBR (Technology Business Research) поставя
Dell на първо място като най-добър доставчик на
хардуерни продукти и решения. Успехът на компанията в голяма степен се дължи на обратната връзка,
която се поддържа с клиентите, като с тяхното
мнение и препоръки се съобразява и инвестиционната политика за нейното развитие. Само през 2007 г.
в различни проекти и направления са вложени 35 млн.
USD за първото полугодие и още 148 USD са планирани за второто. Съществуват различни форми за
този двустранен диалог, като с откриване на представителството в България вече по-отчетливо ще
се чува и гласът на българските потребители на
продуктите на Dell. Характерно за компанията е,
че работи предимно с големи корпоративни клиенти
и организации. Над 90% от водещите в света компании (Fortune 500) са клиенти на Dell за доставка
на хардуер – настолни компютри, сървъри, системи
за съхраняване на данни и софтуер. Компанията е
сред световните лидери в производството на сър-
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въри и системи за съхраняване на данни (по данни
на Gartner). Много са причините за този успех, като
водещата е, че компанията в максимална степен се
съобразява с интересите на клиентите си, преобладаващата част от които предпочитат стандартни решения. Такива са 90% от продадените сървъри,
осигуряващи над 50% от приходите в този сектор.
Броят на използваните сървъри се удвоява с всяка изминала година. Изследвания са показали, че едва около 20% от разходите се падат на покупката
на техниката, разходите за поддръжката, ремонта,
развитието, обновяването, режийните и други в
процеса на експлоатацията възлизат на 60%, а други 20% се дължат на принудителни престои. Целта
на Dell е оптимизиране на всички разходи – не само
при покупката, но преди всичко за целия период на експлоатация. Ето защо компанията залага на факта,
че за клиента е много по-изгодна експлоатацията
и поддръжката на стандартни сървърни решения. В
този смисъл стратегията на Dell e стандартизация
на всички продукти от настолния компютър до големия център за обработка на данни. Това позволява
опростяване на операциите, използване на оптимизирани решения и постигане на максимален икономически ефект за потребителя. Dell обръща особено
внимание и на такива дребни наглед неща като времето и разходите за инсталиране и настройване на
даден продукт, което при нейните продукти e изключително опростено, така че и по този показател
компанията попада в групата на лидерите.
Според г-н Матеску с откриване на представителството на Dell в България се очаква годишен
ръст в продажбите с поне 50%, като то ще се развива в зависимост от постигнатите резултати.
Александър Александров определи като основен
фокус на компанията предлагането на продукти и
решения за бързо растящия сегмент на малкия и
среден бизнес, без при това да бъдат пренебрегвани
и държавните поръчки. Към втората половина на годината Dell ще може да предложи чрез партньорите
си в страната всички услуги, осигурявани от международната корпорация. До края на годината, след
откриването на новия завод на Dell в Полша, срокът
за доставка на 80–90% от резервните части ще бъде скъсен на 24 часа.
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Canon
ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЦВЕТЕН ПЕЧАТ
В началото на май т.г. Canon България съвместно
със своите партньори проведе поредния си семинар,
предназначен основно за корпоративни клиенти. На
него бяха представени някои от най-новите решения
на японския гигант в областта на цветния печат.
Затова проявата бе разделена на две части: решения
за отпечатване на документи и професионален широкоформатен цветен печат.
„Canon България провежда маркетинговата политика на компанията в страната, а като търговско
дружество търгува единствено с фототехниката и
марковата хартия на Canon. Останалите продукти
се предлагат чрез партньорските фирми, зад които
стои подкрепата на местното представителство“ –
подчерта в словото си управителят на Canon България Атанас Настрадинов.
Canon България e част от семейството на Canon
Европа, което през май т.г. отбеляза своята 50-а
годишнина. За втора поредна година Canon Европа
е начело, като за миналата година формира 31,6%
от приходите на компанията. През миналата година
Canon Европа е отбелязала 11% ръст на продажбите
спрямо 2005 г., като е постигнала обща стойност на
приходите 9 млрд. евро при 307 млн. евро счетоводна
печалба. Делът на България в общите приходи е 13
млн. евро.
„Продуктите на Canon са много добре представени на българския пазар – принос за което имат преди
всичко нашите партньори“ – подчерта г-н Настрадинов. При устройствата с копирна функция за 2006 г.
Canon има най-голям пазарен дял в България с 22,5%
следван от Xerox, Brоther и Samsung. При персоналните копирни устройства Canon отново води с 24,8%,
следван от Brother и Xerox. При устройствата, предназначени за работа в офиса, през миналата година
Canon е отстъпил първото си място на Xerox, който след известен период на отдръпване отново се е
върнал в този сектор. Тук са представени 5–6 марки
с изравнени позиции и с дял между 10–15% всеки. В
сегмента до 19 копия в минута Canon продължава да
бъде лидер с над 18% пазарен дял.

на ресурсите на машината между отделни сътрудници и отдели. Има широки възможности за завършваща обработка на отпечатаните страници чрез
тяхното сортиране за различни отдели и направления или създаване на завършени брошури – съответно сгънати, подшити или с перфорирани страници.
В режим на цветен печат има забележително висока
скорост от 26 стр./min, а при черно-бял – 28 стр./min.
Като всяко многофункционално устройство и тя може да отпечатва, сканира, копира, да изпраща и получава по факс черно-бели и цветни документи.
Благодарение на специална „интелигентна“ функция Automatic Colour Sensing (ACS) устройството
разпознава кои страници съдържат цветни графични
елементи и съответно ги отпечатва в цвят, докато
останалите се печатат черно-бяло. По този начин се
постига значително поевтиняване на печата. Освен
това обемът на цветния печат може да се контролира чрез предварително зададени квоти по отдели или
за отделни служители. С помощта на софтуерния
продукт IW Publishing Manager (IWPM) производителността на устройството допълнително се повишава, защото чрез него бързо, лесно и качествено могат да се „сглобяват“ и професионално оформят документи от отделни елементи, създадени с различни
приложни продукти – например с MS Word, MS Excel,
MS PowerPoint, Adobe Acrobat (PDF).
imageRunner C2880i икономисва средства не само
от интелигентното управление на печата, но и поради намаления си разход на електроенергия. Благодарение на системата на Canon за фиксиране на изображението on-Demand, която намалява с около 75%
разхода на електроенергия, времето за подгряване е
сведено до 30 s.
Подобно на останалите многофункционални устройства и imageRunner C2880i позволява адаптация
imageRunner C2880i

Цветът на успеха

Така бе озаглавена първата част на семинара, фокусирана върху новите решения за цветен печат в офиса, представени от две многофункционални „интелигентни“ машини – imageRunner
2570Ci и imageRunner C2880i. Тези устройства са
специално предназначени за цветен офис печат и нямат претенции за професионално
качество на цвета и 100% покритие с цветен печат на листа. И двете са компактни и
многофункционални с формат А3 и основен черно-бял печат и имат възможност за отпечатване
на цветни изображения в документите. Тъй като
imageRunner iR C2880i е съвсем нова машина, появила се на пазара само преди около месец, ще
спрем вниманието си на нея. Тя е оптимално решение за средно големи офиси, защото съчетава
компактни размери, висока скорост на черно-бял и
цветен печат, ниска себестойност на една отпечатана страница, разнообразни възможности за управление на печата с оглед гарантиране на сигурността
при достъпа до информация, както и разпределение
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по софтуерен път с оглед на възникващи в бъдеще
нови задачи. Така единствено с минимални разходи за
разработка на софтуерни приложения системата може да се развива според нарастващите потребности
на документооборота във фирмата.
Взети са и редица мерки за защита на информацията от нежелан достъп. Това не е случайно, защото
изследване на ICM Research от юли м.г. е показало, че
64% от ръководителите на фирми са силно загрижени
за опазване на конфиденциалността на информацията и предотвратяване на безразборния достъп на
сътрудниците до нея, че всеки втори от десет служители има навика да чете отпечатани от друг конфиденциални документи, останали на принтера и че
46% от проучените служители обсъждат конфиденциална за фирмата информация извън работното си
място. Ето защо iR C2880i има редица функции, позволяващи опазване на информацията от любопитни
погледи и ограничаване на достъпа до нея, до определени лица или отдели. В частност върху документите
с висока степен на секретност се отпечатва специален невидим воден знак, който става видим при неговото копиране, а информацията върху твърдия диск
на устройството е криптирана.
Благодарение на софтуерния продукт IW Management Console включеното в мрежа устройство
може да бъде управлявано от разстояние, да бъде
конфигурирано и своевременно да се получава информация за възникнали технически проблеми, заседнали листове или привършване на тонера. Всичко това
позволява своевременна реакция и свеждане на престоя на машината към нула.

Цветен печат за професионалисти

В тази част на семинара бяха представени моделите
imagePRESS C1, imagePROGRAF 9000, imagePROGRAF
5000, imagePROGRAF 600, imagePROGRAF 500.
Ще фокусираме вниманието върху imagePROGRAF
5000, който бе отличен с наградата на TIPA (Technical
Image Press Association) за най-добър широкоформатен принтер в Европа за 2006 г. Моделът е носител
на същата награда и на DPI (Digital Printing&Imaging
Association). Същата асоциация е отличила за
2006 г. и друг широкоформатен принтер на Canon –
imagePROGRAF 9000, като и двете награди са били
връчени по време на изложението SGI Digital Trade
Show, провеждано в Лас Вегас, САЩ.
Мастиленоструйният принтер iPF5000 е първият
от серия нови модели, които изпълняват най-високите изисквания за професионален печат – осигуряване
на вярно цветовъзпроизвеждане, съчетано с висока
скорост на печат, надеждност и лекота на обслужване. Използва нова уникална технология за печат с две
печатащи глави с широчина 1 инч, на които са разположени 30 720 дюзи. Работи с 12 пигментни мастила,
позволяващо значително повишаване на качеството
на изображенията и разширяване на цветовия диапазон. С добавянето на червено, зелено и синьо, както
и две сиви мастила (сиво и сиво фотомастило) е постигнато възпроизвеждането на по-широка цветова
палитра, по-плавни преходи между нюансите, както и
неутрални черно-бели изображения. Черното мастило
също е два вида – матово и фотомастило.
Благодарение на перфектното си цветовъзпроизвеждане, широкия цветови диапазон, финото възпроизвеждане на неутралните цветове и много добрата
устойчивост на отпечатаните изображения на дневна светлина принтерът е изключително подходящ за
отпечатване на фотографии и рекламни плакати, на
цветни и черно-бели репродукции, на графика и други
произведения на изкуството.
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imagePROGRAF 5000
Принтерът печата с широчина до 431,8 mm (А2).
Както вече споменахме, основната отличителна характеристика на iPF5000 е двойната печатаща глава с висока гъстота на разположение на дюзите. Тя е
произведена по изпитаната технология на Canon за
фотолитографско изработване на дюзите – FINE (Full
Photolithography Inkjet Nozzle Engineering). Големината
на капката мастило е 4 пиколитра, а разделителната
способност на печат – 2400х1200 dpi. imagePROGRAF
5000 печата върху широк набор от медии – като се
започне от обикновена, с облагородена повърхност
и фотохартия на листове или на рула, и се стигне
до специални водоустойчиви и устойчиви на горене
материали (като винил например) с гладка или релефна повърхност. Широчината на ролната хартия, която може да се използва е в границите 254–431,8 mm,
а на листовата – 203–431,8 mm.
Принтерът се доставя в комплект с програмните
продукти за обработка и отпечатване на изображения Canon PosterArtist и Digital Photo Print Professional,
както и с плъгините за работа с Adobe Photoshop и
Canon Digital Photo Professional.
Друго измежду най-новите устройства, за което
журналистите също често използват израза „революционно“, е imagePRESS C1, работещ на принципа на
сухия лазерен електростатичен трансфер и чийто
цифров печат не се отличава по качество и устойчивост от офсетовия. Една от причините за това
е новият тонер (V-Toner), който не използва масло в
процеса на фиксиране на изображението върху хартията. Така се получава хомогенна гладка печатна повърхност, сравнима с тази на офсетовия отпечатък.
При скорост от 14 стр./min за пълноцветен и до 60
стр./min при черно-бял печат, при разделителна способност 1200х1200 dpi и 265 градации на всеки цвят,
това си е малка печатарска машина, притежаваща
гъвкавите възможности на цифровия печат. Подходяща е за изготвяне на пробен отпечатък, като по
този начин може да се спестят немалко средства и
нерви, защото колкото по-рано в процеса на отпечатване се установи грешката, толкова по-малки
са причинените щети. Типично приложение за тази
машина е отпечатването на малки тиражи, за което способства и широкият набор от довършителни
устройства. Възможно е отпечатването и на книжни продукти в по-голям тираж, като всеки екземпляр
може да се направи уникален чрез индивидуална промяна на част от текста или на графични изображения. Примерен обем за отпечатания тираж месечно е
между 5000 и 50 000 листа.
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Canon
НОВИ ЧЕТИРИ НАГРАДИ ЗА „НАЙ-ДОБЪР ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“
Докато подготвяхме броя за
печат, долетя новината, че нови
четири фотопродукта на Canon
са отличени с престижните награди на TIPA (Technical Image Press
Association) за 2007 г. като найдобри в своята област. TIPA обединява 30 специализирани списания в областта на фотографията, обработката на изображения
и печат от 12 европейски страни с обща читателска аудитория
над 8 млн. души. Наградите, които се определят от редакциите
на тези списания, се присъждат
на най-иновативните продукти на
фотоиндустрията през последните 12 месеца. Широкото участие
на водещите специализирани издания прави тези отличия верен и
същевременно мощен ориентир за
мотивация при покупката на един
или друг продукт.
Отличието „Продукт на годината“ се дава в 36 различни категории. Със званието „Най-добър професионален огледално-рефлексен фотоапарат“ е удостоен
Canon EOS-1D Mark III. И за момента той продължава да бъде найбързият цифров огледално-рефлексен фотоапарат в света, като
журито е отчело и наличието на
два специализирани DIGIC III процесора, разделителната способност
от 10 Мпиксела, функцията за самопочистване на сензора от прах,
10-точковия автоматичен фокус,
здравото, сигурно защитено срещу проникване на прах и водни
пръски тяло. Всичко това прави
Canon EOS-1D Mark III най-желания
от фотожурналистите и особено от спортните фоторепортери
професионален фотоапарат.
В категорията „Най-добър професионален обектив“ първенец е

новият свръхширокоъгълен EF 1635 mm f/2,8 II USM, при който е
постигнато забележимо подобряване на качеството на снимката
в сравнение с неговия предшественик – особено в остротата и
качеството на изображението в
периферната зона.
За носител на званието „Найдобър компактен фотопринтер“ е
определен Canon Selphy ES1. Това е
термосублимационен принтер, който благодарение на своята акумулаторна батерия (опция) е независим от наличието на електрическа
мрежа. Качеството на отпечатване на снимките е изключително
високо, а обслужването на принтера е улеснено значително благодарение на обединените в един
пакет материали за печат EasyPhoto-Pack.
Четвъртото отличие за Canon,
този път в категорията „Най-добро многофункционално фотопечатащо устройство“ за 2007 г., спечели Pixma MP810. Освен универсалните си възможности, характерни за всяко многофункционално
устройство, моделът на Canon е
получил наградата поради много
високото качество на печат и вярното възпроизвеждане на цветовете, наличието на двустранен
печат, печатането върху CD/DVD
дискове, както и за възможността
за сканиране на малкоформатни
филми, включително и поставени
в рамки диапозитиви. Pixma MP810
има две отделни чекмеджета, което позволява поставяне на обикновена и на фотохартия. Всичко
това го прави много подходящо за
домашна употреба, включително
в домашната цифрова „фотолаборатория“.

Промоция

ПО СЛУЧАЙ 20-ГОДИШНИНАТА НА ФОТОАПАРАТИТЕ EOS
В рамките на световна кампания, организирана по случай 20-годишнината от създаването на многократно титулуваното и премирано семейство огледално-рефлексни фотоапарати EOS, Canon България
провежда промоция, която включва 11 фотоапарата EOS и 18 обектива в комбинация или поотделно. Промоцията е валидна от 20 май до 20 юли т.г., като същината є е, че срещу всеки закупен в този период
и регистриран продукт фирмата възстановява част от сумата, която варира между 80 и 400 лв. при
обективите и между 150 и 300 лв. при фотоапаратите.
Всеки сам може да си направи сметка с колко ще поевтини покупката си, но определено, ако планирате покупка на огледално-рефлексен апарат и неминуемия набор от обективи към него, сега е моментът
за това. Повече информация за включените в промоцията продукти и възстановяването на сумите ще
намерите на адрес www.canon.bg.
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Polycom
ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ ВМЕСТО КОМАНДИРОВКИ И ЗАСЕДАНИЯ В ЗАЛА
Американската фирма Polycom
и нейният български партньор
„Лирекс Хай-Тех“ ЕООД демонстрираха на живо най-съвременни VoIP решения по време на
съвместен семинар „IP видео и
гласови конферентни системи –
нова ера в управлението на организации с отдалечени офиси“.
Той бе посветен на последните видеоконферентни технологии и интегрирани решения за
предаване на данни, глас и мултимедийно съдържание (Unified
Collaborative Solutions) в унифицирана преносна среда.
Polycom е водещ производител на системи за видеоконференции, като произвежда пълния
спектър от технически средства за аудио- и видеоконферентна
връзка, уеб базирани програмни
приложения, мрежово оборудване
и други решения в тази област.
Компанията с пазарна капитализация от около 2,5 млрд. USD
е водеща в няколко пазарни сегмента. Това са системите за
групова видеоконференция с над
376 хил. инсталации, аудиоконферентните системи с над 2,1 млн.
инсталации, персоналните IP комуникации с над 500 хил. VoIP
инсталации, както и при инфраструктурните решения, обединяващи различни конферентни
системи с над 215 хил. инсталации. Тя не разчита само на собствени решения, а вгражда в системите си решения и на лидери
като Avaya, IBM, Cisco, Microsoft,
Alcatel-Lucent.
Polycom разполага с 40 офиса
и 13 технически центрове в 22
държави. Последните два са откритите наскоро във Варшава и
Букурещ, като последният ще
отговаря и за българския пазар.
Компанията е избрала за свой
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партньор „Лирекс Хай-Тех“, защото българската фирма е специализирана в доставката, монтажа
и поддръжката на комуникационна, мрежова и компютърна техника. Сътрудничеството между
двете ще направи достъпни за
българските клиенти най-съвременните комуникационни решения, които позволяват мигновено преодоляване и на най-големите разстояния при обсъждане на
важни проблеми и бързо взимане
на оптимални решения, включване на специалисти по дадена
тема, намиращи се в различни
точки на земното кълбо. В крайна сметка ефективността на
колективната работа се повишава многократно, гъвкавостта и бързината при взимане на
решения – също, подобрява се
взаимодействието между служителите на дадена компания, пести се време и немалко средства
за командировки. Досегашното
средство за бизнескомуникации,
основно за двустранна връзка,
телефонът вече изживява своето време и бързо бива подменян
от съвременните конферентни
системи, които осигуряват и качествено видеоизображение, неотстъпващо на телевизионния
екран.
На семинара бяха демонстрирани и различни варианти на
конферентни връзки от вида
„точка към точка“ и „точка към
много точки“. За по-голяма кон-

Крис Паурс, регионален мениджър за
прибалтийските държави, Източна
Европа и Русия

кретност показваме и две решения.
Polycom VoiceStation 300/500 е
компактна система за адиоконферентна връзка между 3–4 души в неголеми помещения. Обхватът на трите звездообразно
разположени микрофона е около
2 m. Системата има безжична
Bluetooth връзка с мобилен телефон или компютър. Благодарение
на технологиите Acoustic Clarity
и Dynamic Noise Reduction звукът
е с отлично качество.
Polycom VSX 3000 е елегантна
и компактна напълно интегрирана система за видеоконференции, например между основния и
регионалните или домашни офиси, като осигурява отлично качество на видеоизображението
и звука. Има интегриран в системата 17-инчов LCD монитор,
който може да се използва и за
работа с компютъра. Обслужването е силно опростено. Позволява провеждане на видеоконференция с до четирима участници, като се ползва IP или ISDN
връзка. По време на сеанса могат
да бъдат разглеждани и обсъждани различни мултимедийни приложения – презентации, видеоклипове и т.н. Притежава разнообразни възможности за ограничаване на достъпа и защита на
обменяната информация.
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Семинар на Мост Компютърс
С УЧАСТИЕТО НА GIGABYTE, AMD, GALAXY, FSP, LOGITECH,
KINGSTON, SAPPHIRE, OPTIARC, D-LINK
На 12 и 13 май т.г. „Мост Компютърс“ проведе
първия за годината семинар за своите търговски
партньори от страната, на който бяха представени както политиката на фирмата, така и новите продукти на част от нейните контрагенти:
GIGABYTE, AMD, Galaxy, Fortron Source Power (FSP)
Group, Logitech, Kingston, D-Link, Sapphire и Optiarc.
Всяка от тези фирми е лидер в сектора, в който
е специализирана, а всички заедно представляват
част от съзвездието партньори на „Мост Компютърс“ – факт който едновременно е и признание, и
извор на мощта на тази водеща на българския пазар фирма. Многообразието от производители направи семинара изключително интересен, защото
макар и кратки, всяка от презентациите хвърляше
светлина върху новостите в различни сегменти на
големия пъзел, наречен информационни технологии.
Емил Кирилов, мениджър за развитие на нови
пазари, представи позициите на фирмата и на нейните партньори на българския пазар. Подчертано
бе, че от години „Мост Компютърс“ е лидер на българския пазар на информационни и комуникационни
технологии. Според IDC (на базата на счетоводни
данни) фирмата е на първо място за 2005 г. с оборот от 42,28 млн. евро и ръст спрямо предходната
година 38,4%, като тук не са включени резултатите от продажбите на продуктите на Intel, които
минават през „Мост Компютърс Интърнашънъл“.
„Мост Компютърс“ предлага широк спектър от
продукти, които на практика обхващат всички основни сектори на пазара на информационните технологии. Нейни партньори са внимателно подбрани
световни производители, лидери в своята област.
Налагането на не малко от тези марки се дължи
именно на нейната дейност. За това говорят и
данните на самите производители. Според тези
данни през 2006 г.:
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 Над 80% от продажбите на дънни платки на

ASUS и над 72% на GIGABYTE са извършени
от „Мост Компютърс“. Очаква се ASUS и тази година да задържи първата си позиция, а
GIGABYTE да излезе на второ място.
 Фирмата е на първо място при продажбата
на видеокарти с марките ASUS, GIGABYTE
(56%), Galaxy и Sapphire (68%). Очакванията са
GIGABYTE да заеме трета позиция на нашия
пазар.
 Над 75% от продажбите на Logitech също минават през „Мост Компютърс“.
 Фирмата е на първо място в продажбите на
захранвания на Fortron (75%), като постигнатото през първите месеци на годината показва,
че това положение ще се запази и през 2007 г.

От ляво на дясно: Емил Кирилов – мениджър за развитие
на нови пазари в „Мост Компютърс“, Михай Марку – представител на Kingston за развитие на бизнеса в Румъния и
България, Серена Хуонг – регионален директор за Европа в
FSP Group, Джейми Чен – продуктов мениджър в FSP Group,
Анджелика Майка – мениджър продажби в Galaxy, Никола
Раздоров – мениджър продажби в „Мост Компютърс“
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 Фирмата заема водеща позиция и на пазара на

оптичните устройства с марките LG и NEC,
където реализира 72% от продажбите на NEC.
От началото на тази година устройствата на
LiteON са отбелязали много добри резултати,
но вероятно те ще бъдат изместени от новата марка Optiarc, съвместно производство между Sony и NEC.
 Резултатите от първото тримесечие на годината убедително показват, че „Мост Компютърс“ е първенец и в продажбите на продуктите на Intel.
 Фирмата е и най-добрият партньор на Kingston
с над 50% от продажбите в страната ни, като
най-голямо развитие търпят флаш паметите.
Перспективата е тази година марката да стане
№1 при продажбата на памети в България.
 Много добри са и резултатите от продажбите
на продуктите на D-Link, с която се работи от
2001 г. През миналата година 40% от продажбите на нейни продукти се падат на „Мост Компютърс“.
Освен на умелата дистрибуторска политика и
поддържане на големи стокови наличности за осигуряване на максимално къси срокове на доставка,
успехът на „Мост Компютърс“ в немалка степен се
дължи и на добрия сервиз на продаваните продукти. Фирмата е оторизиран сервиз за пълната гама
продукти на LG и BenQ, предстои и оторизацията
за сервиз на продуктите на ASUS.
Г-н Кирилов изрази увереността си в бързото
развитие на пазара на информационни технологии

у нас, чийто общ обем на продажбите през годините 2005 и 2006 е възлизал съответно на 682 млн. и
832 млн., а през 2007 г. се очаква да достигне 1000
млн. евро. При това темповете на растеж (22,6%
за 2006 г.) значително изпреварват растежа на
брутния вътрешен национален продукт (6,0% за
2006 г.) и тази тенденция непрестанно се засилва.
Подчертано бе, че сериозен тласък ще даде очакваната втора фаза за покупката в големи количества на компютърна техника за образованието,
както и реализацията на отлежаващата от години инициатива Home PC, целяща насищане (около
65%) на българските домове с компютър.
На следващите няколко страници ще се спрем
на презентациите на някои от представените
фирми.

Optiarc
Марката все още е малко познато име на световния пазар на оптични дискови устройства,
което съвсем скоро ще се промени, защото продуктите, които я носят, са производство на Sony
NEC Optiarc. Съвместното предприятие на двата
японски гиганта е създадено през април 2006 г. и
след необходимия организационен период от началото на април т.г. уверено излиза на пазара с
очевидната цел да заеме лидерска позиция, като
на първо време се доближи възможно най-близко до
сегашния лидер LG. Участието на Sony е 55% от
капитала на компанията, а на NEC – 45%. Поделено
е и нейното ръководство. Централата се намира в
Токио, а Европа е в периметъра на активност на
Sony NEC Optiarc Europe GmbH със седалище в предградието на Мюнхен – Исманинг.
На първо време продуктите, които до края на
март т.г. се продаваха с марката NEC, вече се
предлагат от Sony NEC Optiarc. В България дистрибуцията на устройствата Optiarc ще бъде извършвана чрез досегашните канали за продажба
на продуктите на NEC, без в нея да участват дистрибуторите на Sony. Създадена е гъвкава структура на управление и търговия, като каналите на
дистрибуция са изчистени от пресичащи се връзки
и за клиентите ще има само една марка и един партньор – Optiarc.
В момента световният пазар се доминира от
DVD оптически устройства, които заемат около 75% от него, като за България тази цифра се
оценява като занижена. Това положение ще се за-
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държи още година-две, като догодина този дял се
очаква да достигне 85%, след което ще започне
прогресивно да намалява под натиска на новите
формати.
Развитието на оптичните технологии вече от
година-две е в известен застой на противоборство коя от двете технологии на бъдещето Blu-Ray
или HD DVD в крайна сметка ще вземе връх и ще
се наложи като стандарт. Принос за крайния изход
от това единоборство несъмнено ще даде новата
фирма, в която се обединяват технологичната
мощ на NEC в производството на интегрални схеми и десетилетните традиции на Sony в областта на оптичните системи, лазерната технология
и механиката.
За момента (макар и с новата марка) продължава
производството и продажбата на актуалните до 1
април т.г. модели на NEC, непрестанно се появяват
и нови. Тенденцията е 20-кратна скорост на запис
при DVD устройствата и доста бързо преминаване
към новия интерфейс SATA, както това вече се случи при твърдите дискове. Новост е и това, че освен
с технология за надписване на дисковете с лазерен
лъч Labelflash (позната от устройствата на NEC)
вече ще се използва и технологията Litеscribe, която
бе развивана от Sony. Предлагат се и няколко модела устройства с намалена дебелина – 12,5 и 9,5 mm
(AD-7913A) за настолни или преносими компютри.
Към момента с марката Optiarc се предлага устройството Blu-Ray BD-M100A, чиято цена от около
500 евро го прави на практика непродаваемо у нас.
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GIGABYTE
Макар GIGABYTE да е позната у нас най-вече
като производител на дънни платки и графични
карти, тя произвежда още компютърна периферия, преносими и настолни компютри, сървъри,
устройства за цифровия дом, мрежова техника и
мобилни телефони.
Компанията и нейните най-нови продукти бяха
представени от Никола Раздоров, мениджър продажби в „Мост Компютърс“. Презентацията бе
фокусирана върху продуктите, базирани на новата
фамилия схемни набори Intel Bearlake (Intel 3 Series
Chipset Family), които ще поддържат най-новите
процесори с ядро Penryn, произведени по 45 nm технология. Очаква се до края на годината тези схемни набори да заемат около 40% от производството на Intel. Според предназначението им те може
да бъдат разделени в три основни групи:
 За игри и видеообработка – Intel X38. Това е решението, което осигурява максимална производителност на система с многоядрени процесори. Поддържа DDR3-1333 памети, а също и две
шини PCI Express 16 v.2. Както и останалите
системни набори от тази фамилия, работи с
процесори, произведени по 45 nm технология с
шина FSB на 1333 MHz и южен мост ICH9/ICH9R/
ICH9DH.
 За бизнес цели. Тук новите схемни набори са Q35
и Q33. Ще заменят използваните в момента
Q965 и Q963 и ще работят с южен мост ICH9D0
за Q35 и ICH9/ICH9R за Q33. И двата типа имат
интегрирано графично ядро Intel GMA, поддържат очакваните процесори Yorkfield (четириядрен) и Wolfdale (двуядрен), памет DDR2-800, шина PCI-E x16 и работят с шина FSB на 1333 MHz.
Q35 се отличава по поддръжката на технологиите Intel AMT (Active Management Technology), VT-d
(Virtualization Technology for Directed I/O) и TXT
(Trusted Execution Technology).
 За масовия пазар се предвиждат решения с интегрирана графика G33 и G35. Схемният набор
G35 работи с южен мост от серията ICH8 (ICH8/
ICH8R/ICH8DH), поддържа Yorkfield с 1333 MHz
шина, памет DDR2-800, шина PCI-E x16. Има
вграден графичен процесор, поддържащ DirectX
10. Q33 също има вграден графичен процесор,
но той не поддържа DirectX 10. За сметка на това схемният набор поддържа памет DDR3-1066
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Никола Раздоров – мениджър продажби
в „Мост Компютърс“

и може да работи с южния мост ICH9/ICH9R/
ICH9DH. В този сегмент попада и схемният набор P35.
Паметите DDR3 в момента са в процес на сертификация и ще се появят на пазара през третото тримесечие на тази година, като се очаква да
достигнат 90% пазарен дял в края на 2010 г. Този
тип памети вероятно ще стартират на 1333 MHz
и бързо ще достигнат 1600 MHz (пропускателна
способност 8,5 Гбайта/s) срещу сегашните 800
MHz за DDR2. Смята се, че в бъдеще тази граница
ще може да бъде повишена и до 2133 MHz. DDR3 паметта, освен че има по-висока тактова честота,
работи с по-ниско захранващо напрежение (1,5 V
вместо с 1,8 V) и има около 25% по-малко потребление на енергия в сравнение с DDR2. В режим на икономия на енергия – PASR (Partial Array Self Refresh) и
ASR (Auto Self Refresh), паметта работи с честота
5–10 MHz.
Вече са налични и първите схемни набори от
тази серия. Това са Intel P35 Express и Intel G33
Express, които постепенно ще заменят досегашните P965 и G965. На тяхна база ще се изграждат
решения за мултимедийната платформа Intel ViiV,
както и за настолни компютри за масовия пазар. И
двата схемни набора поддържат процесорите Intel
Core 2 Extreme, Intel Core 2 Duo и Intel Core 2 Quad и
както досегашните DDR2-800 памети, така и новите DDR3-1333. Очаква се първите дънни платки
с P35 и G33 да имат слотове и за двата вида памети, като постепенно ще се преминава изцяло на
DDR3.
Обект на презентацията на г-н Раздоров бе
новата серия дънни платки GIGABYTE Intel 3
Series, които са изградени с новите схемни набори. Това са моделите GA-P35T-DQ6, GA-P35DQ6, GA-P35-DS4, GA-P35-DS3P и GA-P35T-DS3,
GA-P35-DS3, ползващи схемния набор Intel P35
Express, и GA-G33-DS3 и GA-G33M-DS2, които
работят с набора Intel G33 Express. Тези платки
поддържат наличните многоядрени процесори на
Intel, включително и очакваните към края на тази и началото на идната година процесори с ядро
Penryn. Произведени са от компоненти с най-висо-
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ко качество, които гарантират надеждна работа
на компютъра, поддържане на ниска работна температура, продължителна работа, както и постигане на екстремална производителност чрез
форсиране. Носят обозначението GIGABYTE Ultra
Durable 2, което означава „изключителна здравина и дълготрайност“. Това е постигнато най-вече
благодарение на използването на специални кондензатори с твърд електролит, които са значително по-стабилни и имат над 6 пъти по-голяма
дълготрайност в сравнение с кондензаторите с
течен електролит. Използват се също така MOS
транзистори с ниско съпротивление при включено състояние, което повишава бързодействието
и намалява енергопотреблението. Използват се
специални висококачествени дросели с феритна
сърцевина, което намалява загубата на енергия
в сърцевината и намалява нивото на електромагнитните смущения. Към всичко това трябва
да се добави и пасивната система с медни тръби
и радиатори GIGABYTE Silent Pipe, с която се охлаждат интегралните схеми на южния и северния
мост, както и мощните транзистори в захранването на процесора.
Серията дънни платки GIGABYTE P35 позволява създаване на компютри, покриващи широк спектър от приложения – от обичайните офис дейности до екстремните изисквания на съвременните
компютърни игри. Те имат вграден кодек Realtek
ALC889A, който осигурява възпроизвеждане на
звук във формат Full Rate Lossless Audio. Неговият
цифрово-аналогов преобразувател има съотношение сигнал/шум 106 dB и поддържа възпроизвеждане на 7.1+2-канален звук.
Г-н Раздоров представи накратко и новите графични карти на GIGABYTE, базирани на графичните процесори NVIDIA GeForce 8600. Всички те
са Ultra Durable, като изключителната им надеждност и дълготрайност се дължи основно на специалните кондензатори с твърд електролит, за които вече стана дума. Друга характерна особеност
е пасивната и поради това безшумна система за
охлаждане от трето поколение Silent-Pipe 3, в която са реализирани последните постижения в областта на пасивното охлаждане на компютърните
компоненти. При нея не се използват вентилатори, а охлаждането се извършва благодарение на
Модел
Охлаждане
Игри в пакета
Кондензатори с твърд електролит
GPU
Честота на ядрото
Честота на паметта
Обем на паметта
Шина за връзка с паметта
DirectX 10
DVI Port
TV-out
HDTV
HDCP
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естествената конвекция на въздуха във вътрешността на компютъра. Това се постига благодарение на специалната конфигурация на оребряването и каналите за провеждане на въздуха, която
осигурява висока турбулентност на първоначално
ламинарния поток, което пък рязко повишава коефициента на топлоотдаване от медния охладител
към въздушния поток.
GIGABYTE GV-NX86S256H е изградена на основата на графичния процесор GeForce 8600 GTS,
има памет GDDR3 с обем 256 Мбайта, поддържа
DirectX 10 и Shader Model 4.0, което осигурява изключително реалистично възпроизвеждане на видеоефектите в компютърните игри, както и пълна
поддръжка на Microsoft Windows Vista Premium.
В GV-NX86S256H са реализирани редица най-нови технологии, включително NVIDIA GigaThread,
която благодарение на архитектура с многопоточност позволява създаване на множество независими потоци от данни, които се обработват
едновременно. Платката поддържа и технологията Quantum Effects, която позволява графичното
ядро да поеме изцяло симулацията и обработката на операциите по моделиране и изграждане на
обектите, като по този начин освобождава централния процесор от това натоварване. Подсистемата NVIDIA Lumenex осигурява 16-кратно изглаждане (16х full-screen anti-aliasing, FSAA) на контура и
истинско 128-битово изграждане на изображения
с голям динамичен диапазон (HDR) на яркостта,
благодарение на което се постига максимално реалистично възпроизвеждане. Поддържа се и технологията за защита срещу копиране HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection).
Платката има най-съвременни видеоизходи,
включително два интерфейса Dual-Link DVI, осигуряващи максимално качество при възпроизвеждане на филми с висока разделителна способност,
записани на дискове с новите формати Blu-Ray и
HD-DVD. В комплекта на GIGABYTE GV-NX86S256H
влиза и популярната игра Supreme Commander, носител на редица отличия за най-добра стратегическа игра.
Новата гама графични платки на GIGABYTE
обхваща още моделите NX86T256D и NX85T256H,
чиито основни характеристики са дадени в таблицата.

NX86S256H

NX86T256D

NX85T256H

Silent Pipe 3
Supreme Commander
да
GeForce 8600 GTS
675 MHz
2000 MHz
256 Мбайта GDDR3
128-битова
да
2 x DVI-I –
поддържа Dual-link DVI
S/AV
да
да

Silent Pipe 2
Supreme Commander
да
GeForce 8600 GT
570 MHz
1400 MHz
256 Мбайта GDDR3
128-битова
да
2 x DVI-I –
поддържа Dual-link DVI
S/AV
да
не

Пасивно
Dark Crusade
да
GeForce 8500 GT
500 MHz
800 MHz
256 Мбайта GDDR2
128-битова
да
1 x DVI-I –
поддържа Dual-link DVI
S/AV
да
да
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FSP Group
Тайванската компания Fortron Source Power (FSP)
Group, основана през 1993 г., е един от световните
лидери в производството на захранващи блокове за
компютри. Нейните най-нови продукти бяха представени от г-н Джейми Чен. В стремежа си към по-евтина покупка мнозина са склонни да правят икономии
тъкмо при избора на кутия и захранващ блок, без да
си дават сметка, че именно от доброто захранване
в най-голяма степен зависи надеждността на работата на компютъра и че именно захранващият блок
е най-честият източник на дефекти. Затова при избора на захранване компромис не бива да се прави и
потребителят трябва да се стреми към избор с достатъчно голям резерв от мощност.
Г-н Чен проследи все по-засилващия се глад на компютърните системи към потребление на електрическа енергия през последните няколко години. При процесорите има отчетлива тенденция за спад на консумираната енергия, оттук и на отделяната от процесора
топлина. Докато през 2005 г. средната консумация на
процесорите Intel е била 95 W, а на AMD – 57 W, днес
картината е променена с консумирана мощност под
50 W за Intel и 60 W за AMD. В същото време графичните карти стават все по-ненаситни откъм консумация
на електрическа енергия. От 110 W за NVIDIA и 95 W
за ATI през 2005 г. днес картите на NVIDIA консумират
средно по 220 W електроенергия, а на ATI – цели 250 W.
Подобно е нарастването на консумацията и при останалите компоненти – дънна платка, дискови устройства и др., която от около 120 W през 2005 г. вече

Джейми Чен – продуктов мениджър в FSP Group
надхвърля 250 W. Всичко това означава, че един средно
скромен компютър вече се нуждае от захранващ блок,
способен да осигури 600–700 W мощност. Ето защо
FSB Group освен произвежданите в момента захранвания с мощност 600 W, 700 W, 800 W и 900 W вече се
ориентира към производството на блокове с мощност
1000 W и повече. Такива са моделите FSP EPSILON и
FSP EVEREST с мощност по 1010 W, гарантирано ниско ниво на шума благодарение на бавнооборотния вентилатор с диаметър 12 cm. Те имат по 4 извода за ток
със сила 80 A, КПД 85% и активна компенсация на реактивната мощност (PFC Power Factor Correction). Следваща крачка ще бъде производството на захранващи
блокове на FSP с мощност 1200 W.

Galaxy
За разлика от останалите лектори, които получиха ръкоплясканията на публиката след края
на своите лекции, представителката на Galaxy –
полякинята Анджелика Майка, бе посрещната с възторжени аплодисменти от преобладаващата мъжка
аудитория още с качването си на сцената. Причина
за това едва ли бе единствено възторгът, който предизвикват графичните платки на Galaxy. А основание
за такъв възторг особено сред маниаците на тема
видеоигри има, защото марката е измежду водещите
производители на графични платки и в по-малка степен на дънни платки и други компютърни компоненти.
Фирмата е основана през 1994 г. в Хонконг. Специализирана е в производството на графични ускорители
за 3D графика, базирани на графичните процесори и
схемни набори на NVIDIA. Графичните карти на Galaxy
предлагат оптимално съчетание на високо качество с повече от приемлива цена, което им отрежда
едно от първите места на непрофесионалния пазар.
За високото качество на графичните карти спомагат и охладителите, които при моделите Galaxy 8600
са на двете водещи в света компании – Zalmann и
CoolerMaster. Това решава два съществени проблема –
добро охлаждане при ниско ниво на шума, както и висока безотказност при експлоатация.
Специално внимание бе обърнато на новите модели платки, ползващи схемните набори на NVIDIA
GeForce 8600 GTS/GT и GeForce 8500 GT. Това са моделите Galaxy 8500 GE, Galaxy 8500 GT, Galaxy 8600
GTS, Galaxy 8600 GTЕ и Galaxy 8600 GT. Всички те
поддържат DirectX10, както повечето видеокарти на
фирмата, по-голяма или по-малка степен са фабрично
форсирани, без това да се отразява на тяхната стабилност при работа.
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Анджелика Майка – мениджър продажби в Galaxy
Основа за най-мощната от тези видеокарти Galaxy
8600 GTS е графичното ядро NVIDIA G86, произведено
по 80 nm технология с 32 потокови процесора. Честотата на ядрото на графичния процесор е увеличена на
700 MHz, а паметта работи при номинална честота
2000 MHz. Видеопаметта е изпълнена с четири модула
GDDR3 с време на достъп 1,0 ns. Медният охладител
е на Zalman с 2 nm, чийто вентилатор се управлява
„интелигентно“ от микросхема, която променя честотата на въртене на перката. Тази и останалите видеокарти имат видеоизходи CRT/DVI/HDTV.
GalaxyGeForce 8600 GT използва същото графично ядро, както предната карта, с неговите 32 потокови процесора. Има малко по-бавна GDDR3 памет
(256 Мбайта, 1,2 ns), като честотата на ядрото е
600 MHz, а на паметта – 1600 MHz.
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Най-малкият модел – Galaxy GeForce 8500 GT, използва графично ядро G84 (80 nm технология) с 16 потокови процесора. Видеопаметта с капацитет 256 Мбайта
е DDR2 с време на достъп 2,5 ns. Процесорът работи с
честота 500 MHz (с 50 MHz над стандартната), а паметта, с честота 800 MHz. За поевтиняване на видеокартата охладителят е производство на Galaxy.
Моделите с обозначение GE са създадени в резултат на форсиране на стандартните GeForce
8600 GT и GeForce 8500 GT. При GeForce 8600 GE
ускоряването на графичния процесор е постигнато чрез замяна на стандартната памет с време

на достъп 1,4 ns с по-бърза (1,0 ns). Охладителят
е на CoolerMaster, който осигурява температурна
стабилност и почти безшумна работа. Работната честота на ядрото е 650 MHz, а на паметта –
2000 MHz. Така е създадена видеокарта, която плътно
се доближава по бързодействие до картата с GeForce
8600 GTS, но е по-евтина от нея. При GeForce 8500 GE
форсирането е още по-значително. Работната честота на графичното ядро е повишена с цели 150 MHz, а
паметта с време на достъп 2,5 ns е заменена с GDDR3
памет с 1,4 ns. Така честотата на GeForce 8500 GE e
600 MHz за графичното ядро и 1400 MHz за паметта.

Sapphire
Представянето на фирмата и нейните продукти
бе направено от Владимир Соколов, продуктов мениджър в „Мост Компютърс“.
Sapphire е компания с над десетгодишна история, а
от 2001 г. е най-големият производител на видеокарти, базирани на продуктите на ATi. Това е така, защото фирмата е пряк наследник на производството на
ATi, след като той реши да концентрира вниманието и
силите си само в производството на графични процесори и схемни набори и да не произвежда платки.
Фирмата предлага много широка палитра от графични карти, като се започне от най-евтините
Radeon 7000 до най-мощните карти от висок клас като Radeon X1950XTX. Месечният производствен капацитет на компанията е 1,8 млн. графични карти.
Разгледани бяха основните продуктови линии за
слотове PCI Express и IGP. Новината тук е очакваният нов процесор, който ще бъде отговорът на
ATi на преднината на NVIDIA. От края на май „Мост
Компютърс“ вече разполага с първата видеокарта
Sapphire HD2900 XT с най-новия набор на ATi Radeon
HD 2900XT. Специално внимание заслужава моделът
Sapphire HD2900 XT Toxic с водно охлаждане, за която от фирмата твърдят, че е най-бързата в света.
Тя има най-съвременна архитектура с графично ядро, съдържащо 320 потокови процесора, и е първата в света с 512-битова шина за връзка с паметта.
Капацитетът на оперативната памет на платка-

та е 512 Мбайта GDDR3. Честотата на ядрото е
750 MHz, а на паметта – 1650 MHz. Това осигурява
бързодействие, надхвърлящо 475 млрд. операции с
плаваща запетая в секунда и пропускателна способност на паметта 106 Гбайта/s. Разработена е специално за поддържане на последните приложения с използване на DirectX 10 и Shader Model 4.0. Естествено,
новата графична карта позволява пълноценно използване на графичните възможности на Windows Vista.
В новата серия видеокарти Sapphire HD 2900 XT
се използва и най-новата технология на ATi Avivo HD
за повишаване на качеството на възпроизвеждане
на видеофилми и дешифриране на данните от Blu-ray
и HD DVD записи с хардуерен декодер. Платката има
два двуканални DVI изхода, което прави системата
готова за използване на технологията CrossFire с няколко графични процесора.
Водното охлаждане може да охлажда не само една, а като опция и две графични платки, свързани в
CrossFire, централния процесор и други отделящи
топлина компоненти. Неговата ефективност при
версията Toxic позволява да се увеличи не само работната честота на графичното ядро с поне 15%, но
и честотата на паметта.
Дънните платки на Sapphire се произвеждат с процесори AMD и схемни набори на ATi. Макар че това производство е малко познато не само в България, но и
по света, положението може коренно да се промени в
случай на бъдещ успех на процесорите AMD.

D-Link
Презентацията на Захари Мавров, продуктов мениджър в „Мост Компютърс“, бе посветена на някои
от безжичните устройства на D-Link, работещи по
новия стандарт IEEE 802.11n, като рутерите DIR635 и DIR-635 RED, DIR-655, DSL-2740B и др.
D-Link участва в работната група по създаване
на този стандарт, който от март т.г. може да се
смята за утвърден (има подписан Draft 2.0). Това означава, че купените по-рано устройства по стандарта
IEEE 802.11n (Draft 1.0) могат да бъдат използвани
безпроблемно след обновяване единствено на софтуера. Производителите на устройства за безжична
връзка нерядко пускат на пазара продукти, основани
на предварителни стандарти, с уговорката, че те
ще бъдат напълно работоспособни и след окончателното утвърждаване на стандарта единствено с обновяване на техния софтуер.
Най-същественото отличие на новия стандарт е
изключително високата скорост на предаване на информацията – 300 Mбита/s, което е огромен напредък
в сравнение с по-старите „b“ и „g“ стандарти, които
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поддържат съответно 11 и 54 Mбита/s. Тази скорост
надхвърля и възможностите на повечето сега използвани жични мрежи и позволява безжична връзка при
различни мултимедийни приложения за пренос на висококачествен звук и телевизионно изображение с висока разделителна способност. Новата технология преодолява и проблема със затихването на сигнала, когато преминава през стени, и създаването на „мъртви“
зони без покритие. Новите устройства ползват технологията MIMO (Multiple In/Multiple Out), като чрез няколко антени данните се предава едновременно по няколко канала, като специален чип синхронизира информацията в приетите пакети. Това, от една страна,
осигурява голямата скорост на предаване. От друга,
наличието на няколко антени и използваната технология за модулация на сигнала позволяват по-малкото
му затихване при преминаване през плътни прегради.
При това сега оповестената скорост от 300 Мбита/s
не е пределна, а само начало, защото този стандарт
тепърва предстои да бъде развиван и се очаква скоростта на трансфер да достигне 600 Мбита/s.
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Kingston
Компанията и нейните продукти представи
г-н Михай Марку. Фирмата е основана през 1987 г.
и днес е водещ производител в света на различни
видове модули памет. За 2006 г. приходите Ӝ са 3,4
млрд. USD, с което заема 16,7% дял на световния
пазар. За отбелязване е, че следващите две фирми
държат съответно 5,4% и 4,7% от този пазар. В
България продажбите на Kingston от 1,5 млн. USD
през 2005 г. се очаква да достигнат тази година
около 5,5 млн. USD.
Месечният производствен капацитет на
Kingston е средно 7,9 млн. модула памет. През 2005 г.
фирмата е продала над 440 млн. модула памет (усреднено спрямо 256 Мбайта), като нейни основни
клиенти са Dell, HP и IBM. В момента производството се преустройва за DDR3-1066 памети, а през
следващите две години ще се произвеждат основно DDR3-1333 и DDR3-1600 памети със скорост на
трансфер съответно 8,5 Гбайта/s, 10,6 Гбайта/s
и 12,8 Гбайта/s. Kingston произвежда към момента
общо над 380 различни модула оперативна памет
и 73 разновидности флаш памети, 95% от които
са CF и SD памети. Към момента се произвеждат
DDR2 памети с максимален капацитет 2 Гбайта,
което позволява инсталирането на до 8 Гбайта
оперативна памет в настолните компютри и до
4 Гбайта при преносимите компютри. В края на тази година започва производството на модули с капацитет 4 Гбайта за настолни компютри, а в началото на идната – модули със същия капацитет
и за преносими компютри.
Съществена част от производството на
Kingston е насочено към доставка на памети за
маркови производители на компютри. Тези памети са 100% съвместими със съответните системи, имат доживотна гаранция и по-добри цени от оригиналните. Такива модули се произвеждат за HP/Compaq, IBM/Lenovo, Dell, Fujitsu-Siemens
Computers, Apple, Sun, NEC, Sony, Acer, Samsung,
Cisco, Panasonic и др.
Бързото развитие на двуядрените и четириядрените процесори изисква все по-бърза памет,
по-малко потребление на енергия и съответно помалко отделяне на топлина, а новата операционна система Windows Vista поставя още по-високи
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Михай Марку – представител на Kingston за развитие на
бизнеса в Румъния и България

изисквания към обема на оперативната памет. Това не се отразява толкова зле на потребителите,
защото и цените на DDR паметта непрестанно
намаляват. Само за първите 5 месеца на тази година цената на паметите DDR2-533 MHz и DDR2667 MHz е паднала на средно 35% от стойността
в първия ден на годината. Макар че Microsoft сочи като минимален обем на оперативната памет
512 Мбайта за Vista Capable и 1 Гбайт за Vista
Premium, специалистите на Kingston препоръчват като минимална долна граница за работа с
Microsoft Vista 2 Гбайта оперативна памет. За домашни компютри от нисък клас, използвани основно за работа в Интернет, както и за основните
продукти на MS Office 2007 се препоръчва обем на
оперативната памет 1–3 Гбайта. За обработка на
несложни фотоизображения, възпроизвеждане на
музика и филми, за игри и пълноценно използване
на MS Office 2007 долната граница на оперативната памет е 2 Гбайта. Става ли дума за обработка
и редактиране на филми, музика и професионална
обработка на изображения, компютърни игри и
изобщо за използване на компютъра като домашен
мултимедиен център, долната граница на оперативната памет вече се покачва на 4 Гбайта. Всеки
да си прави сметките, защото е добре известно,
че не толкова честотата на процесора, колкото
обемът на паметта е решаващ за бързодействието на компютъра, а някои софтуерни продукти
направо отказват да се инсталират при недостатъчно налична памет.
Измежду различните видове памет, които произвежда Kingston, специално внимание бе обърнато на флаш паметите DataTraveler ReadyFlash 2.0,
които са съвместими с Windows Vista Ready Boost.
Включени чрез USB порта на компютъра като
кеш–памет, те „допълват“ и „подпомагат“ оперативната памет, с което ускоряват бързодействието на операционната система с около 30%. Препоръчва се обемът на тази флаш памет да бъде
2:1 спрямо оперативната памет, т.е. за система с
оперативна памет 2 Гбайта флаш паметта трябва да бъде 4 Гбайта.
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BMG
ЕДИНСТВЕН ДИСТРИБУТОР ЗА НАСТОЛНИТЕ OCR ПРОДУКТИ НА ABBYY
На проведената в средата на май пресконференция на тема „ABBYY в България с нов дистрибутор“
бе представена компанията ABBYY и нейните настолни OCR продукти: ABBYY FineReader 8.0 – интелигентната OCR система за оптично разпознаване на
символи, и ABBYY PDF Transformer 2.0 Pro – софтуер за
конвертиране на PDF файлове. Обявено бе, че от април т.г. единствен дистрибутор на настолните продукти на ABBYY за България е фирма BMG. Досегашният ексклузивен дистрибутор на руската компания
у нас – ДАВИД Холдинг, вероятно ще стане риселър с
особен статут. Не бе уточнено кой ще разпространява системите за разпознаване на документи.
Гост-лектор на пресконференцията бе Игор Федорец, ръководител отдел „Международни продажби
и маркетинг“ в ABBYY, Украйна. Той представи компанията ABBYY и нейните продукти. За предлагането
на настолните продукти на ABBYY на българския пазар говори г-ца Яна Петрова, продуктов мениджър на
ABBYY за България. На събитието присъстваха и г-н
Боян Бойчев, изпълнителен директор на BMG, и г-ца Деница Динева, връзки с обществеността и маркетинг.
ABBYY е компания, добре позната на българския пазар. Нейният OCR продукт за разпознаване на текст
ABBYY FineReader от години се приема за най-добрия
в света в разпознаването на текстове на кирилица.
Продуктът е №1 не само в България, но и в повечето
страни на Централна и Източна Европа. Не по-малко популярен е и в останалите страни на света. И
това не е случайно. ABBYY FineReader поддържа 179
езика, като за 34 от тях има и речници, които ускоряват и подобряват точността на разпознаването.
Общо в света 17,5 млн. потребители, които работят
с продуктите на ABBYY, обработват годишно 1,3 млн.
страници и пестят 1,5 млн. часа или 455 млн. USD.
Разработките на ABBYY и създадените на тяхна
база продукти са насочени в четири основни направления: обработка на изображения, разпознаване на
текст, разпознаване на документи и приложна лингвистика. Компанията е единствената в света, която е разработила и продължава да поддържа пълен
набор от технологии и продукти за разпознаване на
документи:
 Печатен текст със система за оптично разпознаване на символи или OCR (Optical Character
Recognition).
 Ръкописен текст със система за интелигентно разпознаване на символи или ICR (Intelligent
Character Recognition).
 Формуляри със система за обработка на формуляри или Form Processing.
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От ляво на дясно: Игор Федорец, ръководител отдел „Международни продажби и маркетинг“ в ABBYY, Украйна, Яна
Петрова, продуктов мениджър на ABBYY за България,
Боян Бойчев, изпълнителен директор на BMG, и Деница
Динева, връзки с обществеността и маркетинг
Четири са и основните продуктови линии:

 Настолни OCR системи: ABBYY FineReader, ABBYY

PDF Transformer и ABBYY ScanTo Office.

 Системи за разпознаване на документи: ABBYY

FormReader и FlexiCapture Studio.
за VAR и разработчици: ABBYY
FineReader Engine SDKs, ABBYY Recognition Server
и ABBYY Mobile OCR SDK.
 Семейството електронни речници Lingvo за персонални и джобни компютри.
Безспорно най-популярният продукт на компанията – ABBYY FineReader, е бърза и прецизна OCR система, която е изградена на базата на многократно
награждавани технологии на компанията и конвертира PDF файлове, сканирани изображения и снимки от
цифрови камери в позволяващи редактиране и търсене на файлове за незначителна част от времето,
нужно за ръчно въвеждане. Предлага се в три версии,
като професионалната и корпоративната версия са с
потребителски интерфейс на български език:
 ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition (виж
Computer 6/2006) – за индивидуални потребители
и малки фирми. От 17 май до 30 юни 2007 година
клиентите на BMG могат да закупят тази версия
с 15% отстъпка от стандартната цена, която е
120 евро.
 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition – за малки,
средни и големи фирми. Има възможност за гъвкаво управление на лицензите (версията изисква
лиценз за всяко работно място), предлага автоматизирана мрежова инсталация, поддържа мрежови
скенери, поддържа разпределена обработка на документи.
 ABBYY FineReader XIX – за разпознаване на готически текстове от XIX век.
Напълно интегриран с програмите в Microsoft Office,
ABBYY PDF Transformer 2.0 Pro позволява отваряне и
конвертиране на PDF документи направо от Microsoft
Word или Excel, както и от PDF Transformer приложенията на Outlook. С едно щракване на мишката може да
бъде създаден PDF файл от отворения в Microsoft Word
документ, таблица в Excel, презентация в PowerPoint
или диаграма във Visio, както директно от Windows
Explorer, така и от съответната програма.
 Продукти
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Какъв мобилен компютър
да изберем?

Преди около месец добрият стар лаптоп на приятелката ми започна да показва възрастта си по
особено неприятен начин. Заредиха се проблем след
проблем – прегряване на елементи, проблеми с екрана и какви ли не повреди, които превръщаха работата с него в непрестанен кръговрат между чакане,
паника, безсилен гняв и още чакане. Щем не щем,
бяхме принудени да вземем решение да инвестираме в нов ноутбук. Като най-запознат бях назначен
за експерт по избора и покупката на новата машина и сега смятам да споделя с вас опита си от това
начинание.
Изборът на ноутбук, повече от избора на какъвто и да е компютър, задължително трябва да започне с абсолютна яснота какво точно смятате да правите с новата си машина. В никакъв случай не бива
да повтаряте грешката на много потребители, които, свикнали с комфорта на настолните компютри,
правят избора си на базата на досегашния си опит
с компютрите. Запомнете, че има поне три основни
сценария за ползване на преносимите компютри и на
всеки сценарий отговаря съответен клас ноутбук с
оптимално подбрани характеристики и тегло.
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 Търсите ноутбук, който да е в състояние почти

стопроцентово да замеси една сериозна настолна конфигурация с хубав монитор.
 Времето ви минава предимно в офиса и ще ползвате мобилността на машината си най-вече за
презентации и срещи с бизнес партньори и клиенти.
 Пътувате непрекъснато и искате да имате лек
и надежден ноутбук, който да ви съпътства навсякъде.
Ще започнем с т.нар. Desktop Replacement (заместители на настолните системи). Това, както
се вижда и от името им, са машините, които като производителност са най-близо до настолните
компютри. За опростяване на нашето разглеждане
тук включвам и т.нар. мобилни работни станции,
въпреки че много производители ги определят като
самостоятелен клас преносими компютри. В найобщия случай става дума за преносими машини със
17-инчов екран и видеокарта с дискретна памет,
възможно най-мощните процесори за мобилни компютри, голяма памет, дискове с голям капацитет,
пълнофункционална клавиатура с цифрово поле или
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казано накратко, производителност като за
настолна система. Минусите са голямото тегло и размери и по правило
малкото време на автономна работа, поради високото енергопотребление на компонентите.
Тези
компютри обикновено
са изборът на
дългогодишните потребители на
настолни системи, които дори и да не използват
високопроизводителен хардуер, не искат да се разделят с удобната клавиатура и големия екран. Разговарял съм с доста такива потребители и мога да
кажа, че мнозина от тях са останали разочаровани
от избора си. В крайна сметка теглото си казва думата и не са малко тези от тях, които се отказват
да носят лаптопа си където и да е освен ако не отиват някъде за по-дълго време. Отказът от мобилност „закотвя“ тази машина на бюрото, а там тя не
може да се състезава с настолния компютър нито
като цена, нито като производителност, нито дори
като ергономичност. Каквото и да твърдят рекламите, един ноутбук никога няма да има ергономията
на нормална клавиатура, още по-малко на специализираните решения в тази насока за настолните системи. Производителността също е рядко на нивото
на десктоп система, но дори да е, това продължава
само няколко месеца, защото ноутбукът обикновено
не може да се ъпгрейдва. Единственото неоспоримо
предимство на този тип системи пред настолните
компютри е безшумната работа, но това в края на
краищата се отнася са всички класове ноутбуци.
Въпреки това обаче и за този клас преносими
компютри има потенциални потребители. На първо
място това са дизайнерите, архитектите, хората, които се занимават с предпечатна подготовка.
Високопроизводителният
хардуер, с който по принцип се изграждат тези
машини, позволява всички операции да се извършват бързо, а големият
дисплей – да се демонстрира даден материал в
„полеви“ условия – без да е
наложително ползването
на по-голям дисплей или
проектор. Тук производителността е предимство, а теглото –
неизбежното зло.
Към втория клас ноутбуци спадат тези с балансирана мобилност и оптимално съотношение
цена–производителност. Това са машини с дисплей
между 14 и 15,4 инча и тегло около и под 3 kg. Ако
сте нов потребител и нямате установени навици
или предпочитания, тази категория е вашият избор. Повечето предлагани на нашия пазар модели от
този клас са достатъчно леки за носене и с достатъчно дълъг живот на батерията, за да осигурят
необходимата продължителност на автономна работа, когато сте на път или при изнасяне на дълга презентация, включително и такава с „тежко“
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мултимедийно съдържание. Производителността
на този клас мобилни машини е съобразена с преимущественото използване на офис софтуер и
мултимедийни програми, но не очаквайте, че тя е
достатъчна за игри, сериозна обработка на видео
и снимки или за работа със софтуер за тримерно
моделиране.
Би било непосилна задача да разгледаме всички
или дори представителна подборка от мобилни компютри от този клас и да направим препоръка. Важно
е да запомните, че тук балансът не е маркетингов
трик, а доста описателно наименование на типа
машина, за който се отнася. На всеки потребител
бих препоръчал задължително за види машината „на
живо“. Това впрочем до голяма степен се отнася и за
всеки друг клас машина. Важно е да прецените ергономията на ноутбука, да разгледате разположението на клавишите на клавиатурата, да ги усетите при работа, да видите къде попадат буквите на
кирилицата, как са разположени допълнителните бутони и портовете
за връзка към USB устройства, принтери и др.
Не по-малко важно е да
прецените дисплея според личния си вкус. Това
става все по-наложително, защото промените в
технологиите за производство на дисплеи се
развиват стремглаво,
предлагат се дисплеи
с увеличен контраст, яркост, ъгъл на видимост,
скорост на реакция, с намален коефициент на отражения, но това не означава непременно, че всички
те работят еднакво добре при всички условия. Понякога машината, която сме си избрали, се оказва
особено неудачна за работа в добре осветени помещения, друг път – просто не ни допада изображението. Внимавайте и с изпълнението на изискванията
на Windows Vista. Надали е останал човек, който да
не е виждал или поне слушал за красивия интерфейс,
наречен Aero Glass, на тази операционна система.
Проблемът тук е, че тази красота има цена и това са ресурсите. Ако 512 Мбайта е минимумът на
системна памет за работа под Vista, то единият
Гбайт е задължителен за Aero Glass. По-високи са
и изискванията към видеокартата и ако тя не отговаря на системните изисквания, ще се разминете с феерията. Бъдете особено внимателни към
мобилните машини от среден клас, които
се рекламират като Vista Ready. Има разлика между „готов“, който ще върви под
Vista, и добре конфигуриран Vista лаптоп,
който ще ви позволи да се насладите на
пълната функционалност на новата операционна
система, при това при скоростта на работа, на която сме свикнали под Windows XP. Ако трябва да дам
личната си препоръка, то тя е за минимум 1 Гбайт
памет, 120-Гбайтов хард диск и Core 2 Duо процесор
на 1,83 GHz.
Стигнахме и до най-екзотичната категория мобилни компютри. Това са т.нар. ултрапреносими
модели. Като неписано правило, това са най-скъпите от всички ноутбуци. Дисплеите са с диагонал не
по-голям от 12 инча, хардуерът е компромис между
производителност и малки размери. Не бих препоръ-
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чал моделите от този клас на никой друг освен на
потребители, които са на крак почти през цялото
време. Малкият размер на екрана предполага ограничени възможности за въвеждане на текст и за
работа с таблични приложения. В може би осем от
всеки десет случая на потребители, които познавам с подобни компютри, те ги ползват паралелно
или с настолна машина, или с друг, по-удобен ноутбук, или са устроили работното си място така, че с
помощта на допълнителните портове по ноутбука
се свързват с допълнителен екран, безжична мишка
и клавиатура. Обезателно се подсигурете, че машината, която имате предвид от този клас, е снабдена с достатъчно портове за подобно свързване.
Помислете за начина ви на работа, тъй като много
често производителите лишават базовите си модели от редица незаменими устройства като CDROM например. За постигане на по-голяма компактност обикновено батериите са с по-малък обем, а
следователно и с по-малка продължителност на автономна работа. За да не харчат много, дисплеите
пък са с намалена яркост
и пр. Всичко това са неща, които може би няма
да се впишат в работните ви навици. Имайте предвид, че основната идея при ултрапреносимите компютри е те
да са толкова полезни и
необременяващи, че да
станат нещо, подобно
на телефона. Всеки да
може да ги взима със
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себе си, без да се замисля – така както
прави с мобилен телефон или часовник. Ако такива са
и вашите нужди, не
се колебайте, това
е вашият избор.
В заключение можем да кажем само, че
изборът на мобилен компютър се е превърнал в
доста трудна задача дори за опитен потребител.
Ако се консултирате с Интернет (форуми, сайтове
за ревюта от други потребители) или говорите с
колеги и приятели по темата, неминуемо ще бъдете залети със съвети относно това как компютрите от еди коя си марка се взривявали, от друга
имали проблеми с охлаждането, от трета давали не
знам какви си повреди. След проблемите на Sony, Dell
и Apple с батериите на техните мобилни компютри
трябва да е ясно на всички, че грешки стават. Не
бива страхът от повреда да е причина потребителят да отлага покупката на ноутбук или съзнателно да спъва своята производителност, като не се
решава на такава инвестиция. Ноутбуците отдавна вече са стабилни машини и стига да прецените
нуждите си и да не се опитвате да надскочите бюджета си, съгласявайки се на съмнително евтини и
мощни конфигурации, няма от какво да се притеснявате. За останалото – просто изисквайте минимум
две години сервизна гаранция или инвестирайте в
удължаване на гаранционния срок.

27

ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ

Toshiba Portege R400
НОУТБУКЪТ НА МОБИЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛИСТ
Portege R400 на Toshiba бе първият в света ноутбук, който може да информира в реално време
през 3G мрежа за настъпили събития, при получаване на нова електронна поща или при промени в
календара. Разработен в тясно сътрудничество с
Microsoft за работа под Windows Vista Ultimate, като
ползва технологията Microsoft Active Notifications,
той автоматично проверява и изтегля новопристигналата поща заедно с прикачените към нея
файлове и проверява, нанася промените и синхронизира данните в календара дори когато ноутбукът е затворен и операционната система е в
режим Suspend. За целта се използва втори OLED
дисплей, означаван като Edge Display, който е разположен на предния ръб на компютъра (фиг. 1)
Спираме се на този модел на Toshiba, защото
технологиите и концепцията, залегнали в неговата основа, реализираха нова функционалност, която все по-често ще срещаме в преносимите компютри от по-висок клас. В това отношение най-голям интерес, естествено, представлява вторият
дисплей и начинът на неговото използване.
Вторият дисплей на Portege R400, наричан в
съответствие с ролята, която изпълнява, още и
Personal Information Assistant, и интегрираната в

Фиг. 1. Toshiba Edge Display
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Windows Vista технология SideShow дават възможност на него да се изобразява важна за потребителя информация, независимо от това дали компютърът е включен, изключен или се намира в режим
Sleep. Обменът на информация между компютъра и
втория дисплей се управлява от малки програмки,
наречени гаджети, чиято настройка се извършва
в Control Panel/Windows SideShow. Самият процес в
термините на операционната система се означава като Microsoft Active Notifications и по същество
е вариант на известната система Microsoft Direct
Push, която работи с Microsoft Exchange Server 2003
със Service Pack 2 и се използва за изпращане на
електронна поща към мобилни устройства, работещи под Windows Mobile.
Toshiba Edge Display позволява на потребителя
и при изключен компютър да види дали има поща,
да прегледа тази поща, да получи съобщение за
настъпващи събития в своя календар, да си припомни графика за деня, да провери състоянието
на батериите и пр. Има три възможни начина за
получаване и извеждане на електронната поща на
SideShow дисплея. Два от тях изискват лаптопът
да е включен и активен, а при третия той може и
да е изключен. Пред това обаче нека припомним, че
Direct Push работи само през 3G клетъчни връзки,
но не и през Wi-Fi:
 Режим Poll, при който лаптопът периодично,
на предварително зададени интервали проверява Exchange сървъра за новопристигнала поща, изисква той да е включен (или събуден). На
SideShow дисплея се показва броят на новите
писма.
 Режим Direct Push, при който лаптопът установява връзка с Exchange сървъра и по нея се
прехвърлят новопристигналите писма, също
изисква той да е включен (или събуден).
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Фиг. 2. Режими на работа и конфигуриране
на Toshiba Edge Display
 Режим Direct Push No Wake, както показва

и името му, не изисква лаптопът да е включен (или събуден), но при него се прехвърля и
на SideShow дисплея се показва само темата
(Subject), но не и самото писмо.
Както се вижда от фиг. 2, вторият дисплей,
който има разделителна способност 256x16 пиксела и се управлява с бутони за навигация, може да
работи в три режима – Normal, E-mail, Calendar, като във всеки от тях на него се извежда специфична информация. Най-богата тази информация е в
основния режим Normal, където се показват текущото време, състоянието на батерията, наличието на роуминг, силата на сигнала, броят на писмата в пощенската кутия, началото на следващата
среща от календара. В режим E-Mail могат да се
видят подателят и темата на пристигнала електронна поща, а в режим Calendar – часът, темата
и мястото на следващата среща от календара.
За поддръжка на системата Microsoft Active
Notifications в 3G мрежите в Portege R400 се използва специален 3G/UMTS модул, който дава възможност за постигане на изключително високи скорости на HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)
връзката – 3,6 Мбита/s при сваляне (download) и 384
Кбита/s при качване (upload), както и две 3G антени, осигуряващи стабилността на тази връзка. Освен споменатия 3G/UMTS/HSDPA, ноутбукът има
още Wi-Fi, Gigabit Ethernet и Bluetooth адаптери.
Toshiba Portege R400 се доставя с фирмената
програма ConfigFree, която позволява данните да
се получава и изпращат по най-бързия канал. С
нейна помощ потребителят има възможност да
създава различни профили на жични и безжични
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мрежови връзки и превключвайки бързо между тях
да избира най-подходящите и достъпни в момента
мрежи.
Достойнствата на Portege R400 не се изчерпват единствено със системата Microsoft Active
Notifications и с хардуера и софтуера за нейната
поддръжка. Изпълнен в строга черно-бяла гама, ноутбукът е с елегантен, изчистен и функционален
дизайн. 12,1-инчовият LCD дисплей със задно осветяване, висока яркост и широк ъгъл на видимост.
Използваната технология успешно се съчетава с
интерфейса Microsoft Windows Aero, което осигурява отлично визуално възприятие на информацията. За удобството на работа с дисплея спомага
и патентованата от Toshiba уникална шарнирна
връзка.
От самото начало Portege R400 е замислен като машина за професионалисти. Ето защо е обърнато много голямо внимание не само на средствата за установяване на връзка с различни типове
безжични и жични мрежи, но и са взети всички
възможни мерки за защитата на информацията.
Ноутбукът е снабден с фирмената технология на
Toshiba – EasyGuard, която съчетава няколко различни метода за осигуряване на безопасността на
данните, в това число защита от несанкциониран
достъп, защита от копиране на данни, защита от
хакерски атаки. Използването на технологията
Trusted Platform Module в съчетание със скенера за
пръстови отпечатъци и таймера за защита от
кражби (Toshiba Anti-theft Protection Тimer), който
предотвратява достъпа до ноутбука след изтичането на определено време, дават на потребителя
необходимата увереност, че неговият компютър е
добре защитен. Естествено, всички хардуерни системи са подкрепени със съответното програмно
осигуряване. Тук са приложните програми Toshiba
Security Assist, Toshiba Device Access Control (опция),
програмата за работа с пароли, програмата за архивиране на данните и пр.
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Santa Rosa
ПЕТОТО ПОКОЛЕНИЕ НА МОБИЛНАТА ПЛАТФОРМА НА INTEL
След Carmel (процесор Pentium M с ядро Banias,
2003 г.), отново Carmel (процесор Pentium M с ядро
Dothan, 2004 г.), Sonoma (процесор Pentium M с ядро
Dothan, 2005 г.) и първата двуядрена платформа
Napa (процесор Core/Core Duo с ядро Yonah, 2006 г.)
Santa Rosa е петото поколение на мобилната
платформа Centrino на Intel. Говорим за платформа,
защото не става дума само за процесор, а за набор
от строго определени компоненти (процесор, схемен набор, модул за безжична връзка) в комплект
със съответното програмно осигуряване, на чиято основа се изграждат преносимите компютри.
Две са принципните новости на Santa Rosa в
сравнение с Napa: поддръжката на стандарта за
безжична връзка IEEE 802.11n и на технологията
Intel Turbo Memory.
 Модулът за безжична връзка Intel PRO/Wireless
4965AGN, включен в платформата Santa Rosa,
поддържа стандарти IEEE 802.11a, 802.11b/g и
802.11n. Както е известно, IEEE 802.11n – найновият стандарт за безжична връзка все още
не е приет окончателно. Това не пречи на пазара вече да се предлагат десетки устройства,
които поддържат неговата Draft версия и реализират основните му характеристики, в това
число увеличената до 300 Мбита/s скорост на
трансфер на данни и разширения два пъти обхват на приемане (до 50 m), които са резултат
от използването на технологията за предаване и приемане по няколко канала MIMO (Multiple
Input Multiple Output).
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2.5, на три Serial ATA и на десет USB 2.0 порта, както и гигабитовият Ethernet.
Разширено е и програмното осигуряване – нов
е например Intel TV Wizard, който значително опростява свързването на преносимите компютри
към телевизори с висока разделителна способност
(HDTV).

Процесор Core 2 Duo

Модулът Intel Turbo Memory
 Технологията Turbo Memory на Intel, която до

неотдавна бе известна с кодово име Robson,
позволява значително (до 20%) да се увеличи
скоростта на зареждане на операционната
система и почти два пъти да се ускори стартирането на най-често използваните приложни програми. Това става, като за съхранение
на най-често използваните данни се използва
флаш памет – функционалност, която за пръв
път под името ReadyBoost се появи в Windows
Vista, новата операционна система на Microsoft.
Резултатът е намаляване на консумацията
вследствие намаляването на продължителността на обръщенията към твърдия диск, а
оттам – удължаване на живота на батерията.
Модулът Intel Turbo Memory е нов за платформата Centrino и се предлага като опция. Оформен е като Mini Card и се включва към дъното по
интерфейс PCI Express x1. Като начало се предлага в два варианта – с капацитет 512 Мбайта
и с 1 Гбайт.
Естествено, в основата на платформата Santa
Rosa са залегнали и всички нови процесорни технологии и схемни решения, които Intel успя да реализира през изминалата година. Тук на първо место
са поддръжката на 65 nm процесори Core 2 Duo
(Merom) и използването на схемните набори Intel
Mobile 965 Express (GM/PM965) с южен мост ICH8M
с техните атрибути: интегрирано графично ядро
GMA X3100 IGP, работещо на честота 500 MHz,
поддръжка на технологията за управление на консумацията на енергия Active Management Technology

Intel е производител на процесори и никак не е случайно, че в центъра на всички платформи на компанията е поставен процесорът. В
най-голяма степен това се отнася
до преносимите компютри, където
именно процесорът определя найважните параметри: производителност и консумация. В този смисъл, без никакво преувеличение може да се твърди,
че успехите на преносимите платформи на Intel
в най-голяма степен се дължат на значителното
предимство, което компанията има при този тип
процесори. Факт е, че докато при сървърните и
настолните процесори съревнованието с AMD се
води с променлив успех, мобилните процесори на
Intel (Pentium M, Core/Core Duo, Core 2 Duo) не са
имали и още нямат реална конкуренция. Най-убедителното доказателство за това е, че именно архитектурата на мобилните процесори Pentium M
залегна в основата на най-успешното поколение
мобилни, настолни и сървърни процесори Core 2
Duo, които Intel е имал през последните години.
В ядрото на мобилните процесори Core 2 Duo
принципни промени няма и така ще бъде поне докато в края годината не се появят новите процесори с новото ядро по 45 nm технологичен процес
Penryn. И все пак новости има. Представените заедно с платформата няколко модела нови процесори (виж таблицата) се отличават от предшествениците си в няколко аспекта:
 От 667 на 800 MHz е увеличена честота на процесорната шина FSB. Появи се нов топ модел с
тактова честота 2,4 GHz, а се очаква и друг
(T7800) с още по-висока честота (2,6 GHz). Както обикновено, Intel предложи и модели с ниско
(серия L) и с ултраниско захранване (серия U).
 Поддържа се технологията Intel Dynamic Power
Coordination, която позволява да се увеличава
честотата (и производителността) на едното
ядро, когато другото не е натоварено. Това е
възможно, защото бездействащото консумира по-малко, а следователно и отделя по-малко
топлина. Това дава възможност да се вдигне
честотата, респективно консумацията и отделяната топлина на активното ядро, без да
се превишава максималната мощност TDP, ко-

Сравнителни характеристики на обновените Core 2 Duo процесори
Core 2 Duo серия Т (модели 2007 г.)
Core 2 Duo серия Т (модели 2006 г.)
Тактова
Честота на
Обем на L2
Тактова
Честота на
Обем на L2
Модел
Модел
честота [GHz] шина FSB [MHz] кеша [Мбайта]
честота [GHz] шина FSB [MHz] кеша [Мбайта]
Т7700
2,4
800
4
Т7600
2,33
667
4
Т7500
2,2
800
4
Т7400
2,16
667
4
Т7300
2,0
800
4
Т7200
2,0
667
4
Т7100
1,8
800
2
Т5600
1,83
667
2
Т5500
1,66
667
2
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ято процесорът може да разсейва. По същество тази технология може да се разглежда като
динамично форсиране на процесора, когато той
изпълнява еднопоточни задачи (задачи, които
се изпълняват само на едно ядро).
 Поддържа се технологията Intel FSB Frequency
Switching, която позволява динамично (в зависимост от натоварването) да се намалява
честотата на FSB шината, а оттам и консумацията не само на процесора, но и на северния
мост. Представлява разширена версия на позната Enhanced Intel SpeedStep Technology, която
обхваща и северния мост.
 Използва се нов процесорен цокъл – Socket P,
който не е съвместим с досегашния Socket-M.

Схемни набори Mobile Intel 965 Express

Платформата Santa Rosa включва два схемни
набора – Intel PM965 за решения с дискретна графика и Intel GM965 с интегриран графичен контролер GMA X3100, който е изграден от 8 програмируеми ядра, работи на честота 500 MHz и поддържа
DirectX 9 и HDR (High Dynamic Range). И двата поддържат процесорна шина FSB с честота 800 MHz
и памети DDR2-667 и DDR2-533.
Южният мост е един – ICH8M. Вече казахме, че
той поддържа 3 Serial ATA и 10 USB 2.0 порта, срещу 2 Serial ATA и 8 USB 2.0 порта в ICH7M, който
бе в основата на предишната мобилна платформа
на Intel. Промяната обаче не е само количествена,
защото сега става дума за два пъти по-бързия
интерфейс Serial ATA II със скорост на трансфер
3 Гбита/s. Освен това 7.1-каналният звуков кодек
по стандарта AC’97 е заменен с HD кодек, който
поддържа интерфейса HDMI. Не на последно място,
ICH8M поддържа и технологията за безопасност
Trusted Execution Technology (TXT), която е достъпна в бизнес версията на Santa Rosa.

Centrino Duo и Centrino Pro

За пръв път в платформата Santa Rosa Intel
въвежда отделни означения за потребителските
и за бизнес компютри. Досегашното лого Centrino
Duo става родоначалник на две нови: Centrino Duo
(с нов дизайн) – за домашните потребители и масовия пазар, и Centrino Pro – за корпоративните
потребители.
Ако съпоставим казаното дотук с платформите Centrino Duo и Centrino Pro, можем да обобщим, че Centrino Pro е модифицирана платформа
Centrino Duo, предназначена за бизнес потреби-
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тели. По отношение на участващите в платформата
компоненти се различава от Centrino
Duo по наличието
на
гигабитовия
Ethernet контролер Intel 82566MM
Gigabit Network Connection. По същество тя представлява мобилен вариант на Intel vPro (виж
Computer 2/2007) и като такава поддържа Intel
Active Management Technology 2.5. Естествено,
понеже става дума за мобилни компютри, възможностите на тази технология (Intel vPro) за достъп
до техните ресурси, за отдалечена диагностика, ремонт и защита могат да се ползват не само през жична, но и през безжична мрежа. Ясно е
обаче, че това може да става само при включен
компютър.

Решенията

Още с обявяването на платформата Santa
Rosa производителите на преносими компютри
бяха готови с първите си продукти. Десетки други бяха обявени и ще се появят на пазара през
следващите един-два месеца. До края на годината
се очаква производители, доставчици и интегратори от целия свят да се възползват от новите
характеристики на Santa Rosa и да предложат над
230 модела, базирани на процесорните технологии
Intel Centrino Duo и Intel Centrino Pro. Сред тях ще
има всичко – от напълно оборудвани компютри със
17-инчови екрани, които са идеални за всякакви
забавления, до малки преносими компютри с ниска
консумация на енергия, които тежат по-малко от
два килограма. Благодарение на използването на
подобрените модели високопроизводителни двуядрени процесори потребителите ще се възползват от съществения прираст на скоростта по
време на едновременната работа на няколко приложения като свалянето на файлове от Интернет или проверката на компютъра за наличието
на вируси, а разширените средства за управление
на захранването ще позволят да се увеличи продължителността на работа с едно зареждане на
акумулатора.
За конкретните модели, изградени на платформата Santa Rosa, които се предлагат и на нашия
пазар, четете в следващия брой.
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NVIDIA GeForce 8800 Ultra
БЕЗАПЕЛАЦИОННИЯТ DIRECTX 10 РЕКОРДЬОР
През последните седем месеца пазарът на видеокарти премина изцяло под знака на NVIDIA, чийто процесор G80, дебютирал в GeForce 8800 GTX,
пръв донесе „пламъка“ на DirectX 10 сред прохождащите под Windows Vista геймъри, а на всички останали предложи най-добрата производителност,
която може да закупят към този момент. И докато всички ние очакваме със стаен дъх първите
DX10 приложения, които да поставят на истинско изпитание новото поколение GeForce, NVIDIA
няма търпение. Все пак медийният шум е най-силното оръжие за гиганта и той редовно трябва да
напомня на своите лоялни потребители кой е №1,
особено след като ни дели не повече от месец от
алтернативното предложение на единствения
конкурент ATi. Затова и временният водач в надпреварата вади поредния си коз и вдига летвата
на производителността и... цената още по-високо. Отговорът на NVIDIA срещу NVIDIA е GeForce
8800 Ultra – решение от най-висока класа, предназначено за отбрана група геймъри, които могат да
си позволят да преследват „абсолютната“ конфигурация и да се борят за всеки няколко кадъра в
секунда повече.
Ultra моделите на NVIDIA, които по принцип се
появяват малко по-късно на пазара, освен с непостижима скорост се славят и с ограничените количества и баснословната цена. Този път допълнителни забавяния, според NVIDIA, няма да има и от
средата на май картите би трябвало да са на пазара благодарение на сътрудничеството с производители като Asus, BFG, EVGA, Gainward, Galaxy,
GIGABYTE, Innovision, Leadtek, MSI, PNY, Point of
View, Sparkle и XFX, които вече обявиха своите
предложения. Цената им обаче може да откаже
почти всеки – в Европа GeForce 8800 Ultra ще се
продава за 699 евро, макар че очакванията са за
крайния потребител цените да спаднат докъм 600
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евро веднъж, щом производителите започнат да
се борят за спестяванията на геймърите.

8800 GTX на стероиди

Търсачите на революционни нововъведения ще
останат разочаровани. За солидната сума ще получите доказания дизайн на 8800 GTX с фабрично
завишени стандартни работни честоти на графичното ядро и паметта, както и някои фини
подобрения в охлаждането и потреблението на
енергия, необходими да гарантират безпроблемна
работа на картата. По данни на NVIDIA скокът в
производителността при жадни за ресурси игри
като Battlefield 2142, Splinter Cell Chaos Theory, HalfLife 2 Episode One и Doom 3 е между 27,4% и 0,4%,
като средната стойност варира между 10–15%.
Тези стойности се потвърждават и от водещи
хардуерни сайтове в Интернет, така че наистина получаваме най-бързата видеокарта в света,
която обаче води над предишния носител на тази
титла с минимална преднина. Отново със забележката, че още нямаме достатъчно DX10 игри на
пазара, за да видим дали и при тях имаме същото
съотношение.
За да добиете представа за параметрите на
новата карта, необходимо е да обърнем поглед назад и да използваме за отправна точка класическия GeForce 8800 GTX. Съставено от над 681 млн.
транзистора, 90-нанометровото ядро на GTX е с
работна честота 575 MHz. Отделните вертексни и пикселни шейдъри вече са запратени в миналото, а на тяхно място се трудят неуморно 128
унифицирани поточни процесора, всеки с работна
честота от 1350 MHz, която на свой ред може да
бъде модифицирана от потребителя за по-лесно
форсиране (overclock). Паметта е GDDR3 с обем
768 Мбайта и работна честота от 1,8 GHz. Изградена е от 12 чипа и благодарение на 384-битоЮни 2007
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вата си шина осигурява достъп със скорост от
порядъка на 86,4 Гбайта/s. Цялата тази мощ позволи на 8800 GTX да направи безпроблемно изиграването дори на най-тежките съвременни гейм
заглавия при висока разделителна способност,
16x AA (Anti-Aliasing) и 16x AF (Anisotropic Filtering)
без забележим спад в броя на показваните кадри в секунда. Доскорошното табу за NVIDIA –
16х АА и 128-битов HDR (High Dynamic Range), е
преодоляно в DirectX 10 чрез Luminex Engine, така че и тук AТi вече нямат предимство. Новото
поколение карти поддържа HDCP (High-Bandwidth
Digital Content Protection) защитен видео сигнал и
PureVideo HD декодиране, благодарение на което
можете да гледате Blu-Ray и HD-DVD дискове на
домашния си компютър.
А 8800 Ultra? Повечето стойности са фабрично
подобрени.Работната честота на ядрото е повишена съвсем леко от 575 до нестандартните 612 MHz.
Това не би трябвало да разочарова, понеже сериозният ъпгрейд на производителността идва от
повишената работна честота на поточните процесори, която скача от 1350 MHz на 1500 MHz. Паметта остава 786 Мбайта, но вече работи не на
1800, а 2160 MHz, което теоретично би трябвало
да вдигне скоростта на обмена на данни от 86,4
Гбайта/s на впечатляващите 101,3 Гбайта/s. Като цяло, само от казаното дотук може да теглим
чертата и да обосновем средно 15% подобрение
на производителността. Но качествата на картата не се изчерпват с параметрите Ӝ. За една
фабрично овърклокната карта като GeForce 8800
Ultra е особено важно да може да се справя с допълнителното загряване. Новото охлаждане, освен
че изглежда респектиращо, върши добра работа в
борбата с градусите, но все пак се отчита увеличение в температурата от около 5–7%. При пълно натоварване температурата може да надмине
80 оC, но дори и тогава картата продължава да
се държи стабилно. Захранването е следващият
проблем, който ще трябва да разрешите, преди
да посегнете към Ultra модела. GeForce 8800 GTX
задължи производителите на компютри за придирчиви геймъри да заложат изцяло на 450 W захранване и въпреки че увеличението при Ultra модела е съвсем малко по-голямо, то е достатъчно да
доведе до често срещани проблеми на компютри
със захранване под 500 W.

паметта от 2160 на 2300 MHz. Отново на теория, това увеличава производителността с още
5–10%. Ако обаче моделът на NVIDIA ви се вижда
неприемливо скъп, то от този на XFX може да ви
заболи сърцето – картата струва цели 1100 USD
или с около 300 USD повече от стандартна Ultra
и директно се нарежда в списъка на най-безумно
скъпите играчки, които един геймър може да си
пожелае за Коледа.
BFG, друга малко популярна у нас марка видеокарти, залага на водно охлаждане за своята 8800
Ultra. Това рефлектира върху цената, която в САЩ
достига до 999 USD. Компанията не очаква да спечели от големи обеми, но за да стимулира ентусиастите, дава отстъпка от 130 USD на първите 25
желаещи да се сдобият с видеокарта в наистина
даващо резултати охлаждане.
Популярната и у нас MSI не гони рекорди, но
комплектува своя GeForce 8800 Ultra със софтуерен комплект, който ще ви помага в пълното Ӝ
използване. MSI Dual CoreCell служи за настройка
на производителността на картата в зависимост от приложенията, които използвате, така
че потреблението, температурата и издаваният
шум да бъдат оптимални за всяка една ситуация.
MSI Vivid контролира и подсилва цветовете, които получавате на екрана. Чрез MSI StarOSD пълна
информация за вашата карта и кадрите, които
получавате от нея, може да се изпише на екрана
ви, без да напускате любимата игра.
EN8800ULTRA на вдъхващата респект марка
ASUS предлага свои алтернативи на технологиите на MSI. Зад витиеватото Splendid Video
Intelligence Technology се крие система за подобряване на изображението и цветовете, сходно с
MSI Vivid. Gamer OSD пък е алтернативата на MSI
StarOSD, но с повече полезна информация за геймъра. Финално доказателство, че ASUS гонят хардкор играчите, е и сложената в комплекта украинска екшън игра Chernobyl: Shadow of Chernobyl.

Първите лястовички

XFX са едни от първите производители на видеокарти, базирани на ядрото на NVIDIA, които
заявиха своя интерес към GeForce 8800 Ultra. Фирмата е известна с това, че редовно надминава
референтните параметри на NVIDIA чрез още поък овърклок и щателно преподреждане на
дързък
компонентите, така че 8800 Ultra XXX
не прави изключение – охлаждането заема близо половината карта, а работните честоти са допълнително повишени, както следва: на ядрото
от 612 на 675 MHz; на поточните
процесори от 1500 на 1675 MHz; на
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ATi Radeon Series 2000 HD
ПОЗАКЪСНЕЛИЯТ ОТГОВОР НА ATI Е НАСОЧЕН КЪМ МАСОВИЯ ГЕЙМЪР
Едва ли има друг продукт на ATi, който да се
появява на пазара след повече от половин година
„родилни мъки“. Противно на очакванията на медиите видеокартите с прехваления 65-нанометров чип R6хх, които трябваше да отговорят на
предизвикателството на NVIDIA на възникващия
DirectX 10 пазар, така и не се появиха в края на
миналата година. Хардуерни спънки, множество
промени в дизайна и не на последно място, новата
визия за бъдещето на пазара, наложена от закупилия компанията гигант AMD, доведоха до значителното им забавяне. Едва преди месец компанията извади на показ флагмана Radeon HD 2900 XT,
базиран на старата 80-нанометрова технология,
а останалите модели от серията, покриващи диапазона от бюджетни решения до средностатистическия пазар, очакваме до края на юни.
Закъснението на ATi на пръв поглед е фатално.
Осмото поколение GeForce отдавна гастролира с
пълна гама решения и улови в примката си нетърпеливите геймъри. Ролята на ATi е догонваща и
освен ако не са ни приготвили нещо наистина забележително, което да наклони везните в тяхна
полза, решенията на компанията са обречени да
се превърнат в избора на непретенциозния геймър, за когото цената остава решаващ фактор.
ATi добре съзнава тази ситуация и се стреми да
се наложи не толкова във върховия клас, където
NVIDIA вече доминира с GeForce 8800 GTX/Ultra,
колкото да предложи най-доброто съотношение
на цена и възможности, област, в която компанията винаги е държала първенство.
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Фамилията Radeon HD включва пет модела
в три ценови категории – бюджетния HD 2400,
класическото решение HD 2600 и избора на сериозният геймър HD 2900 XT. Radeon HD 2400 и HD
2600 ще са достъпни в два варианта – класически
Pro и фабрично овърклокнат XT модел, разликата между които е в скоростта на шината и паметта. Не са пропуснати и притежателите на
лаптопи, за които са предназначени съответни
Mobility Radeon алтернативи на HD 2400/2600 в
обикновен и XT вариант.

Radeon HD 2400 Pro/XT

С цена под 100 USD, Radeon HD 2400 Pro и XT
ще са предназначени за най-нисък клас конфигурации, офис приложения под Windows Vista и интеграция в мултимедийни центрове. Благодарение на първите сертифицирани от WHQL видео
драйвери, резултат от тясното сътрудничество на AMD с Microsoft, дори и най-евтиният модел осигурява пълна поддръжка на новия Aero интерфейс на Windows Vista.
Отговорът на ATi срещу
PureVision HD на NVIDIA е
предлаганата от всички
модели в серията технология Avivo – хардуерно декодиране на High Definition
видео, което е задължително изискване за тепърва налагащите се Blue-Ray
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и HD-DVD филми. Новост в цялата серия
HD 2000 е наличният
HDMI изход с вграден
пренос на 5.1-канално аудио, така че няма да се нуждаете от
модерно дъно или специална аудиокарта, за
да отговорите на строгите HDCP изисквания за сигурност при декодиране и гледане
на видео при висока разделителна способност. Ядрото на Radeon HD 2400 Pro е
базирано на модифициран 65-нанометров R610
със 180 млн. транзистора и 40 поточни процесора при работна честота 525 MHz (700 MHz
при XT модела). Благодарение на ниските температури, които картата постига дори при пълно
натоварване, този модел лесно може да бъде пригоден за пасивно охлаждане, изискване за изграждане на безшумни медийни центрове. Паметта е
най-големият компромис на бюджетния модел –
стандартно ATi използва 256 Мбайта GDDR3 с
64-битова шина, но решения от други производители ще могат да слязат до екзистенциалните под Vista 128 Мбайта GDDR2. Работната
честота на паметта е 400 MHz за Pro и 800 MHz
за XT модела, а теоретичният трансфер –
между 6 и 12 Гбайта/s. В крайна сметка това е
карта за мултимедия и гледане на видео, от която не може да се очаква нищо в областта на
игрите.

Radeon HD 2600 Pro/XT

Radeon HD 2600 е следващата логична стъпка,
насочена вече към геймърската прослойка. Освен
всичко споменато за HD 2400 с някои подобрения
като възможност за софтуерна обработка на декодираното видео, това е и първата карта от новата серия, която поддържа Crossfire, чиято конфигурация е значително по-лесна в сравнение със
старите карти на ATi. Този модел е и първата карта, която се възползва от някои нововъведения
като непостижимите за конкуренцията едновременен 24x AA (Anti-aliasing) и 128-битов HDR (High
Dynamic Range), нов вид софтуерно програмируем
Anti-aliasing и технологията „теселация“, която
позволява на програмистите да преобразуват
прости 3D модели в изключително детайлни обекти чрез налагане на дифузионна маска, без това
да коства ресурси на видеокартата. Увеличение-
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то в скоростта е между два и три пъти, което
на свой ред означава до три пъти повече полигони
на екрана в игрите, правени специално за картите на ATi. Ядрото е R630, отново базирано на 65нанометрова технология с 390 млн. транзистора,
120 поточни процесора при работна честота 600
MHz за Pro и 800 MHz за XT. Любопитно е решението на ATi да използват 128-битова шина и 256
Мбайта памет с избор измежду GDDR2, GDDR3 и
GDDR4, според индивидуалните решения на производителите. Още по-интересен е и огромният
скок в трансфера на данни между Pro и XT модела – от 400 MHz до страхотните 1100 MHz, със
скорост на трансфер между 12,8 и 35,2 Гбайта/s.
Скокът в трансфера при XT версията спрямо HD
2600 Pro е почти тройно, което прави от Radeon
HD 2600 XT изключително добра оферта. Цената
на видеокартите от този клас ще варира между 179 и 199 USD и отсега обещава да предложи
най-доброто съотношение на цена и производителност, което няма да има аналог дълго време
на пазара.

Radeon HD 2900 XT

И накрая е време за картата, която вече е на пазара и стига да разполагате с около 400–430 USD,
може да стане ваша – Radeon HD 2900 XT. Тя е
насочена към сериозните геймъри, които не правят компромис с качеството, когато става дума
за любимата им игра. Ако тя е Half Life 2, имате
късмет – ще получите към картата и код за сваляне на Half Life Episode 2, Portal и Team Fortress 2
когато те станат достъпни по Steam от разработчика Valve.
Странен е фактът, че декодирането на видео с голяма разделителна способност при HD
2900 XT е далеч по-ограничено от по-евтините
му събратя, но това е проблем, който ATi тепърва ще разрешава. Пълните възможности на R600
са впрегнати в невероятните 320 поточни процесора, които работят при скорост от 742 MHz.
Едно сравнение с показателите на GeForce 8800
GTX показва, че макар броят на процесорите да
е двойно по-голям, те работят при два пъти пониска честота, поради което при приложения,
които не поставят броя паралелни процесори на
изпитание, резултатите са значително по-ниски
от тези на GeForce 8800 GTX. Паметта, която
има обем 512 Мбайта GDDR3 и работна честота
1,65 GHz, използва изцяло нова 512-битова шина от ново поколение и осигурява скорост на трансфер
106 Гбайта/s, което е сходно с резултатите на GeForce
8800 GTX. Проведените тестове от
редица сайтове за
хардуер показват,
че при някои DX9 игри и DX10 тестове,
Radeon HD 2900
XT се намест-
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ATi Radeon
HD 2400 Pro/XT

ATi Radeon
HD 2600 Pro/XT

ATi Radeon
HD 2900 XT

Ядро и транзистори

R610 / 180 млн.

R630 / 390 млн.

R600 / 700 млн.

Поточни процесори

40

120

320

Честота на ядрото

525 / 700 MHz

600 / 800 MHz

742 MHz

Честота на паметта

400 / 800 MHz

400 / 1100 MHz

1650 MHz

Обмен на данни

6,4 / 12,8 Гбайта/s

12,8 / 35,2 Гбайта/s

106 Гбайта/s

Скорост

4,2 / 5,6 Гпиксела/s

14,4 / 19,2 Гпиксела/s

47,5 Гпиксела/s

256 Мбайта GDDR3
128 / 256 Мбайта DDR2

256 Мбайта DDR2, GDDR3,
GDDR4

512 Мбайта GDDR3

64-битова

128-битова

512-битова

Памет
Шина на паметта
Технология

65 nm

65 nm

80 nm

Захранване

~25 W

~45 W

~215 W

ва уютно между GeForce 8800 GTS с 640 Мбайта
памет и 8800 GTX със 728 Мбайта, като в някои
конкретни случаи дори догонва водещата карта
на NVIDIA. Като се има предвид, че цената на
Radeon HD 2900 XT е близка до тази на GeForce
8800 GTS, веднага можем да отсъдим в полза на
ATi, стига тя да нямаше няколко сериозни недостатъка, които свалят веднага оценката. А именно – захранването, високата работна температура и шумът. Подобно на GeForce 8800 GTX, ще
се нуждаете от скъпо захранване от поне 450 W,
а най-добре 500 W, за да си спестите проблемите
с видеокартата и да избегнете нестабилност
на цялата система. Температурните неволи са
наистина сериозни, понеже картата загрява повече и от 8800 GTX, като в режим на пълно натоварване температурата може да надмине 90 оС!
За да компенсира този проблем, охлаждането на
картата е способно на истински подвизи, но не се
справя с може би най-важния – да пази тишина,
докато работите. При пълно натоварване шумът
е почти два пъти по-висок от този на GeForce
8800 GTX, а платката звучи като малка дъскорезница, скрита в компютъра ви, което си е сериозен
проблем при продължителна работа. Затова пък
платката е по-малка като обем и може да се използва с кутии, в които обемистият вентилатор
на GeForce 8800 GTX просто не може да се побере.
Личи си, че в бързината да изкарат продукта на
пазара от ATi са преценили, че изчистването на
тези досадни недостатъци е в компетенциите на
третите компании производители.

дането. Допълнителният софтуер не изненадва
с нищо ново, предимно приложения за редактиране на видео, а дори се забелязват липси – при
видеокарта с толкова мощни видео възможности
отсъствието на класическия за ASUS WinDVD е
изненадващо.
Офертата на MSI по нищо не отстъпва на
предложението на ASUS и включва Half-Life 2:
Episode Two, Team Fortress 2 и Portal. Освен Avivo, за
качеството на картината се грижи и технологията Vivid Video, която позволява фина оптимизация на изображението независимо дали играете
или работите под Microsoft Office.
Единствени за мързеливите овърклокери се
грижат от Sapphire, които освен класически 2900
XT модел ще предложат и подобрения и доста поскъп HD2900 XT TOXIC. Благодарение на водното
си охлаждане този модел решава двата най-големи проблеми на 2900 – отделянето на топлина и
шума. Нещо повече, можете да купите в добавка
един обикновен Sapphire HD2900 XT и охлаждането ще се грижи и за двете карти, работещи в
Crossfire, а това пести пари и дава до 15% по-добра производителност. Софтуерната комплектовка е далеч по-практична. Тук ще намерите отново
кодове за Half Life 2, Postal и Team Fortress 2, но и
богатия на възможности PowerDVD 6, който се
справя и с HD-DVD и Blu-Ray дискове. В комплекта е включен и Futuremark 3DMark06, с който найточно да измерите показателите на своята нова
придобивка.

Radeon HD 2900 XT на родния пазар
ASUS, Sapphire, MSI...

АТi разчитат на сериозна поддръжка от страна на компании като ASUS, Club3D, Diamond
Multimedia, GeCube, Gigabyte, HIS, MSI, Palit,
PowerColor, Sapphire и VisionTek, които с премиерата на Radeon HD 2900 XT веднага обявиха свои
карти, които следват почти неотлъчно референтния дизайн на канадците.
Подобно на други предложения от ASUS напоследък, освен трите Half Life заглавия, осигурени
от ATi, ще получите възможността да тествате новата си карта и с наскоро излезлия екшън
S.T.A.L.K.E.R. Логото на играта краси и самата
карта, покривайки по-голямата част от охлаж-
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Xerox Phaser 6360
КОГАТО СКОРОСТТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Xerox пуска на пазара
нов цветен лазерен принтер – Phaser 6360. Със скорост 40 стр./min както при цветен, така и при черно-бял печат
това в момента е най-бързият
А4 цветен принтер на българския пазар. Предназначен е за работа в малки и средни работни
групи. Подходящ е и за отдели
в големи компании, които имат
нужда от качествен цветен печат за презентации, брошури,
листовки и др.
Phaser 6360 се предлага в четири модификации, които се различават основно по капацитета
Модели Phaser 6360
Модел
Капацитет на входните
тави за хартия
Капацитет на изходната
тава за хартия
Двустранен печат
Обем на паметта
(стандартна/максимална)
Поддържани езици
Твърд диск
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на входните тави за хартия,
възможността за двустранен печат, обема на стандартната памет, наличието или отсъствието на
вграден твърд диск, поддържаните езици за печат
и вградените функции (виж
таблицата). Стандартно
принтерът е пригоден за
работа в мрежа и подобно
на всички устройства от
семейството Phaser се инсталира и управлява много
лесно. Като опция се предлага и безжичният мрежов
адаптер Xerox WNA-100, който поддържа стандартите
IEEE802.11a/b/g и е съвместим с всички нови принтери
и многофункционални устройства на компанията и дава възможност
за лесното интегриране на Phaser 6360 в
безжичната мрежа на
офиса.
Скоростта на печат на Phaser 6360 е с 30% повисока от което и да е устройство в този сегмент, което
е резултат както от добрата
механика, така и от бързия процесор с тактова честота 1 GHz
и големия обем на паметта (до
1 Гбайт). Максималната разделителна способност е 2400х600 dpi,
а времето за отпечатване на
първата цветна страница – помалко от 9 s.
Клиентите, които отпечатват големи обеми, ще оценят
капацитета на тонер касетите,
както и вместимостта на тавите за хартия от 2350 стра-

ници, които осигуряват продължителен непрекъснат печат и
пестят време за зареждане на
устройството с консумативи. А
това, че наистина става дума за
големи обеми, се вижда от максималното месечно натоварване,
което е 100 000 страници.
Както всички съвременни
офис принтери, така и Phaser
6360 поддържа редица функции,
които улесняват работата в
група. Сред тях са Personal Print,
която разрешава проблема с разделното отпечатване на натрупани задачи от различни потребители, и Secure Print, която
осигурява възможността да се
отпечатват поверителни материали от конкретен потребител
в точно определен момент.
В духа на времето е помислено и за улесняването на мениджмънта на печата в организацията. Xerox Phaser 6360 се доставя със софтуер, който отчита
отпечатаните обеми на различните потребители, така че да
може да се разпределят разходите за печат между отделите в
компанията. Функцията Per-User
Access Control дава възможност
за допълнителен контрол върху
разходите за цветен печат чрез
изискването на парола преди отпечатване.
Phaser 6360 се доставя и с
PhaserSMART – онлайн инструмент за информационна поддръжка чрез непрекъснат достъп до
системата Xerox Knowledge Base.
Принтерът поддържа и софтуера
CentreWare Web, чрез който устройството се управлява и конфигурира лесно и от разстояние.

6360 N

6360 DN

6360 DT

6360 DX

700 листа

700 листа

1250 листа

1800 листа

250 листа

250 листа

250 листа

250 листа

Опция

Да

Да

Да

256 Мбайта / 1 Гбайт

256 Мбайта / 1 Гбайт

512 Мбайта / 1 Гбайт

512 Мбайта / 1 Гбайт

PostScript 3, PCL 5c
(PDF direct е опция)
Опция

PostScript 3, PCL 5c
(PDF direct е опция)
Опция

PostScript 3, PCL 5c
(PDF direct е опция)
Опция

PostScript 3, PCL 5c,
PDF direct
Да
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Creative Live! Cam Optia AF
ПЪРВАТА 2-МЕГАПИКСЕЛНА УЕБ КАМЕРА В СВЕТА
На фона на бурния прогрес в областта на цифровата фотография и видео, уеб камерите от доста
време са в застой и дори най-модерните и скъпи модели доскоро разчитаха на CMOS матрици с не повече от 1,3 мегапиксела. Creative – един от лидерите в
производството на компютърна периферия, следващата решителна крачка напред към подобряване на
качеството с уеб камерата Creative Live! Cam Optia
AF – първата в света камера с автоматичен фокус и
истинска 2-Мпикселна CMOS матрица.
Creative Live! Cam Optia AF е напълно съвместима
със Skype Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger и
други програми за мигновена комуникация. Тя е способна да записва видео в истински 2-Мпикселен режим при разделителна способност 1600х1200 пиксела
със скорост 30 кадъра в секунда, за разлика от някои
други уеб камери, които постигат подобна разделителна способност чрез интерполация на изображението. Благодарение на вградения интерполиращ режим
Optia AF може да снима единични кадри в режим от 3
до 8 Мпиксела с максимална разделителна способност
3200x2400 пиксела, разбира се чрез софтуерна интерполация. Камерата е способна да извърши повторно
фокусиране на изображението при засичане на движение, така че фокусът винаги да е точен, а изображението ясно и детайлно. Подобно на почти всяка
модерна камера, и Optia AF поддържа следене на разположението на потребителя и следване на движенията му. Creative сравняват своята камера със Sony
Playstation Eye, уеб камерата на Playstation 3, поради
включения микрофон със способност за заглушаване
на шума за кристално ясен диалог.
Дизайнът на Creative Live! Cam Optia AF Plug-n-Play
гали окото и същевременно е особено практичен. С
щипката може да фиксирате камерата на всевъзможни повърхности – от преносими лаптопи до тежкия
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21-инчов CRT монитор в офиса. Интересна е идеята
на авторите да сложат автоматично изключване на
камерата, ако тя бъде извъртяна на 90о с обектива
надолу. Самата камера може да се върти на основата
си около 270о градуса, което дава свобода да се улови
вашето лице от точния ъгъл.
Ако сте патили от зле написани драйвери за уеб
камери от неизвестни марки, ще оцените, че Creative
Live! Cam Optia AF е Plug&Play устройство, което не
изисква инсталиране на драйвер нито за Windows XP
с SP2, нито за Windows Vista. Камерата поддържа и
всички други операционни системи, като MacOS X. В
комплекта е включен и разнообразен софтуер, в това число Creative Live! Cam Center, Creative Live! Cam
Manager, Creative Live! Cam Console, Creative Photo
Manager и Creative Photo Calendar. Основната програма е Creative Live! Cam Center. Тя предлага богати
възможности за настройка на записа, фокусирането,
следенето на лице и други опции. С нея компютърът
ви може да се превърне в охранителна система, която записва и предава до потребителя, или съхранява
записа за последващ анализ.
Освен тези програми са включени и множество залъгалки, чийто забавен фактор ще се изпари в рамките
на първите няколко минути – Live! Cam FX Creator и Live!
Cam Doodling. Първата позволява да наслагвате графични елементи и анимационни герои върху прозореца
на уеб камерата, а втората предлага кутия с боички, с
които да рисувате пъстроцветни мустаци и други подобни на всеки, чието лице уловите с камерата.
Creative Live! Cam Optia AF е най-добрата уеб камера на пазара не само като параметри, но и като
комплектовка с качествен и полезен софтуер. Когато четете този брой, вносителят – фирма „Вали“,
би трябвало вече да разполага с камерите на склад. В
Европа този модел се продава на цена от 112 евро.
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Longhorn си има име
Windows Server 2008
Microsoft обяви публична тестова версия на новия си
сървър Windows Server 2008. Както читателите добре си
спомнят, проектът Longhorn включваше както сървърна
операционна система, така и настолна. Настолната излезе преди половин година и се нарича Windows Vista, a за
сървърния продукт ще трябва да почакаме още 6–8 месеца. Това е така, защото сървърната операционна система
е основата на инфраструктурата на организациите и тя
минава през повече тестове.
Както можете да се досетите, нововъведенията в
Longhorn са много и ние тепърва ще пишем и дискутираме
техните предимства. В този първи преглед ще се спрем
на основните послания, заложени в бета версията, както и
първите впечатления за инсталирането и управлението.
Microsoft обобщават предимствата на следващия
Windows Server в три направления:
1. Повече контрол – тук си струва да споменем: променените средства за управление; командния ред Power
Shell; новостите в Internet Information Service 7 и една
радикална новост Server Core или т.нар. базова (минимална) инсталация. Разбира се, има и много други аспекти на засиления контрол, като променения подход
към стартираните услуги (services), на които няма да
се спираме на този етап.
2. Повишена сигурност – тук са включени: криптиране
на диска Bitlocker; ReadOnly Domain; Network Access
Protection и др.
3. Гъвкавост – нов тип терминални услуги; нови висини
във виртуализацията; интеграция с Unix базирана инфраструктура.

Накратко

Издава се със съдействието
на Майкрософт България

http://www.microsoft.com/bulgaria

Инсталацията на Windows Server 2008 протича елементарно – можете да не разполагате с продуктов ключ.
Всички въпроси относно особеностите на вашата инфраструктура се появяват, след като завърши инсталирането. Всички основни настройки са достъпни от прозорец
Initial Task Configuration, в който можете да зададете административна парола, мрежови настройки, опции за обновяване на Windows, добавяне и премахване да роли и добавяне
на функции. Вече не е необходимо администраторите да
познават в детайли особеностите на операционната система, защото Microsoft са ориентирали конфигурирането
на сървъра към избора на роли, които той да приема. Така
вие само избирате ролята, която искате да изпълнява
този сървър в организацията, и всички нужни услуги се
включват автоматично (а някои излишни се изключват).
Управлението на Longhorn се извършва главно от един
екран – Server Manager. Тук администраторите виждат
консолидирано цялата нужна информация за пуснатите
от тях мрежови услуги, статуса им, както и евентуални
проблеми с тях.
По време на инсталирането излиза екран, в който можете еднократно да изберете опция Server Core. С тази
новост след завършване на инсталацията ще разполагате само с команден прозорец. По този начин не се инсталират компоненти като Windows Explorer, Internet Explorer,
Start Menu, Media Player… Този подход ще даде по-стабилна
и сигурна работа на сървъра, защото ще се намали броят на стартираните услуги, а и вероятността някои от

тези компоненти да спре да отговаря и да доведе до рестартиране на сървъра. Драстично се намалява и „площта“
на атаки към сървъра. Тази инсталация на Windows Server
2008 заема само 500 Мбайта дисково пространство, но
има и своите ограничения – може да се ползва само за
ActiveDirectory Domain, DHCP, DNS, FileServer и роля на базата за виртуални машини.
За функциите като Bitlocker и Network Access Protection
писахме, когато разглеждахме Windows Vista. Наистина
нов е подходът за ReadOnly Domain. С него фирмите, които имат клонови офиси в страната, ще решат доста
от проблемите си със сигурността и възможностите за
неоторизирани промени върху обектите в корпоративната мрежа. Предназначението на сървър е да се ползва от
потребителите като Domain контролер и източник на информация за обектите и правомощията в мрежата. Както
показва и името му обаче, върху него не могат да се правят никакви промени. Репликацията е едностранна, като
промените се репликират върху сървъра. Ако решат, с цел
повишаване на сигурността, администраторите могат да
забранят дори и кеширането на потребителските пароли.
Когато говорим за гъвкавост, Microsoft са наблегнали
на виртуализацията. Windows Server вече може да стартира виртуални операционни системи. Това, което научихме,
е, че в движение могат да се добавят процесори, памет,
дискове и адаптери. Ограниченията на всяка виртуална
машина са 8 процесора и над 32 Гбайта памет, но тази
роля все още не е достъпна за публични тестове.
Друг аспект на ключови промени са терминалните
услуги. Добавена е възможност за терминален шлюз
(gateway), достъпът до който може да се осъществява
през уеб браузър и през RPC over HTTP. Така клиентите могат да имат достъп до публикуваните услуги без нуждата
от VPN. Що се отнася до администраторите, те могат
да публикуват иконки на приложения на клиентските компютри. Така потребителите ще стартират приложения,
публикувани през терминален сървър, все едно са инсталирани локално.
Ако тези новости са ви заинтересували, може да
изтеглите и сами да тествате новата сървърна операционна система от адрес: http://www.microsoft.com/
windowsserver2008/default.mspx

Тенденции в офис технологиите
Светът на офис оборудването се променя.
Както отбелязахме в миналия брой, има ясна тенденция към използването
на цвета – все повече и
повече документи, били
те входящи или изходящи,
се отпечатват в цвят.
Тази тенденция е следствие както от инициативите на производителите, така и от нуждите
на пазара. В този смисъл
Маки Нагао,
очакванията са в следвапродуктов мениджър
щите година-две по-голяв Kyocera Mita
мата част от устройствата, които се ползват в офиса, да бъдат цветни. Предвиждам това да стане във всички класове
принтери и многофункционални устройства, независимо от обема на изходящите документи и скоростта на печат.
Потребителите, решили да използват цвят
обаче, имат редица притеснения, свързани с използването на цветните си устройства. Забелязали
сте увеличените разходи за консумативи (четири касети с тонер вместо една!) и се чудите дали
във вашия офис има достатъчно място, за да приберете допълнителния тонер. Чудите се също как
да избегнете увеличаващия се обем на отпадъците, така че да не навредите на околната среда. И
накрая, но в никакъв случай не на последно място,
се безпокоите от ненужното, неконтролируемо
увеличаване на ползването на цветните устройства и съответно от спираловидното покачване
на разходите, които излизат от контрол.
Тези притеснения на потребителите, които
току-що изброих, могат да бъдат разделени в три
категории: икономика, екология и решения. Наблюдават се известни краткосрочни тенденции във
всяка от тези области.

Икономика
Най-очевидната краткотрайна тенденция,
предизвикана от увеличаващата се употреба и
броят на цветните устройства в офиса, е засиленото усещане за разходи, които те предизвикват.
Поради увеличаващите се разходи за консумативи, свързани с цветните устройства, се засилва и
усещането за по-висока експлоатационна цена на
тези устройства. Това в определен момент кара
потребителите да осъзнаят и цената на притежание на цветните устройства. Както вероятно си спомняте, общата цена на притежание на
устройството се изчислява, като към експлоа-

тационните разходи (консумативи, а за някои устройства и комплект за поддръжка) се прибави
и цената на придобиване. Ако при покупката на
цветно устройство се съобразите и с неговата
обща цена на притежание, това несъмнено ще се
изплати, защото може да се окаже, че по време на
неговото ползване само от консумативи вие можете да спестите до тринайсет пъти неговата
начална цена.

Екология
Друга краткосрочна тенденция, предизвикана
от повишеното ползване на цвят в офис документите, е засилващото се осъзнаване за влиянието
на цветните устройства върху околната среда.
Като резултат от значително по-големия обем
на използваните тонер касети от цветните устройства (четири пъти по-висок, отколкото
при монохромните устройства) потребителите
започват да обръщат все по-голямо внимание на
екологичния аспект на принтерите и многофункционалните устройства. Въпросите, свързани
с околната среда, като глобалното затопляне,
промяната на климата и новите стандарти Blue
Angel и EnergyStar, ускоряват този процес. От тази гледна точка уникалната концепция на Kyocera
за използване на дълготрайни компоненти, при
която се сменя само касетата с тонера, има значителни предимства по отношение на количеството на отпадъците, получени в резултат от
работата на цветните устройства, спрямо устройствата на останалите производители.
Дали производителите ще се съобразят с тези
краткосрочни икономически и екологични тенденции, като намалят експлоатационната цена на
устройствата, които произвеждат, и увеличат
срока за използване на тонера, зависи от тяхната стратегия за продажби и техния бизнес модел. Ние в Kyocera предвидихме тези тенденции и
благодарение на нашата уникална ECOSYS концепция сме напълно готови да отговорим на вашата
загриженост за разходите, свързани с цветния печат, и за отпадъците, получени от устройствата във вашия офис.

Решения
Решенията, породени от нарасналата популярност на цвета в офиса, вече са реалност. Поради
това, че цветните устройства насочиха интереса на потребителите към контрола на разходите
и управлението на доставките, търсенето на съответните решения нарасна и производителите
разработиха приложенията, с които да посрещнат този интерес. В действителност контролът и мониторингът се превърнаха в основната
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задача на ИТ отделите и производителите трябваше да внимават да не пропуснат нито една
възможност да отговорят на нуждите на потребителите.
Освен краткосрочните тенденции обаче има и
дългосрочни аспекти в бизнеса с решения, на които искам да спра вашето внимание, а това е разработката на съответните платформи.

Платформи
Рязкото увеличаване на използването на цветните устройства и
свързаните с това разходи даде значителен тласък за развитието на съответни решения и постепенно те
се превърнаха в норма. За да могат
да предложат решения, които да отговорят на специфични потребителски нужди, производителите разработват платформи, върху които се
изграждат конкретните решения.
Според мен тези платформи трябва да
отговарят на три критерия – да бъдат
интегрирани, модулни и отворени.
 Интегрирани. Досега имаше две самостоятелни тенденции в развитието на технологиите за офис оборудване: една – от производителите на принтери, и друга – от
производителите на многофункционални
устройства. Доколкото обаче границата
между принтерите и многофункционалните устройства става по-размита,
а сходството – по-близко, ние смятаме, че трябва да има една обща
интегрирана платформа за разработване на конкретни решения.

Модулни. От функционална гледна точка интегрираната платформа трябва да има модулна структура, която в зависимост от конкретното решение (нуждите на клиента) да
може да предложи функциите на принтер, на
скенер, на панел за управление, на система за
автентикация, на система за подаване на хартия и пр. Така например контролният панел на
KM-3050/4050/5050 на Kyocera има бутон, при
включването на който се променя разположението на надписите, така че хората със зрителни проблеми да ги четат по-лесно.
 Отворени. Производителите ще изработят
отворена платформа, върху която да могат
да се изградят локални решения. Тази платформа намалява участието на производителя в
разработката и осъществяването на решения от трета страна. Производителите ще
предложат основната платформа (ядрото) и
ще позволят на местните агенти да я доразвият. В действителност това е като форум
в Интернет – някой предлага комуникационна
платформа и позволява на всички членове да
участват в изграждането на решения на нейна база, което значително ускорява процеса
на разработката. Креативността и изобретателността на местните разработчици ще
бъде освободена и ще се открие простор за
появата и реализирането на местни инициативи и идеи, а това означава, че нуждите на
потребителите ще бъдат задоволявани посвоевременно и по-ефикасно, отколкото
сега. Разбира се, това все още е само привлекателна перспектива.
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Microsoft Forefront
НОВ УЧАСТНИК НА АНТИВИРУСНИЯ ПАЗАР
Microsoft пуска в продажба нова гама продукти, допълваща продуктите за компютърна защита. Това са решения за предпазване от вируси, спам, шпионски и друг зловреден софтуер,
обединени под името Microsoft Forefront. Предназначени за бизнес клиенти, те предпазват
както настолните компютри и сървъри, така и
сървърни приложения като SharePoint, Exchange,
Internet Security Acceleration и Office Communication
Server.
Приложението за работни станции се нарича
Forefront Client Security и се инсталира само на
машини, управлявани централизирано в активна
директория. То предпазва комютри от вируси и
шпионски софтуер, като вирусните дефиниции
се получават периодично през сайта на Windows
Update. Работи под управлението на операционните системи Windows 2000 SP4+, Windows XP
SP2+, Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate
и Windows Server 2003 SP1 & R2 и поддържа x86
и x64 архитектури. Управляващата част изисква инфраструктура, изградена на базата на
Windows Server 2003 и SQL Server, която работи
само върху х86 базирани сървъри. Конфигурацията с един сървър покрива натоварване от над
10 000 клиенти в мрежата. Управлението и политиките за защита на клиентските машини
се прилагат през познатите на администраторите групови политики, като е помислено и за
компютри, които не са част от домейн структурата. За тях се предлага експортиране на
политиката и локално прилагане. Дефинициите
на вирусите и шпионския софтуер се инсталират върху компютрите със стандартните за
активната директория средства като Windows
Software Update Services, както и от сайта на
Windows Update. Алгоритъмът и механизмът за
сканиране са взети от станалия хит в САЩ антивирусен софтуер за домашни потребители
Microsoft Live OneCare и Windows Defender, при
които се използва кърнъл драйвер, базиран на
Windows Filter Manager, който не товари компютъра. Локалният интерфейс за управление наподобява Windows Defender.
При корпоративните решения много важна
част са справките и статистиките, от които се
нуждаят администраторите. Ето защо в пакета
е включен Microsoft Operations Manager 2005 (продукт за автоматизирано управление и наблюдение на големи мрежи, който се използва за събиране на информация от клиентските станции, на
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които е инсталиран МОМ агент). Интересното е,
че се ползва версия 2005, въпреки че вече е пусната и неговата следваща версия, която се нарича
System Center Operations Manager. Справките се
генерират през Reporting Services на SQL Server,
който има неограничени възможности за справки
върху наличните данни в базата. От тях могат
да се видят колко и какви вируси са премахнати,
кои компютри най-често са жертви на нежелан
софтуер и т.н.
Повечето вируси в днешно време влизат през
електронната поща. Затова Microsoft пуска и
защита за Exchange Server, където клиентите
могат да направят избор измежду 8 алгоритъма от различни антивирусни компании (Computer
Associates, Kasperski, Ahn Labs и т.н.). Друга особеност е, че съобщенията се маркират след проверката и не се инспектират повече. Например, ако
пощата е проверена от входния (Edge) сървър в
Exchange организацията, тя не се проверява след
това в хранилището на пощата или при клиента.
Естествено, има много правила, които могат да
бъдат активирани – точно в кой етап да се проверява съдържанието, дали да е проактивно, дали
да е по време на достъп до съобщението, или във
фонов режим. Препоръчително е сканирането да
се извършва при входните сървъри, а не върху тези, които съхраняват пощата, както и да се ползва сканиране при достъп,защото така изпращаната поща ще бъде сканирана още в Outlook клиента и сървърите ще се товарят по-малко.
В порталите за работа в екип се съхраняват много документи и архиви, които може да
съдържат вируси. Затова Microsoft предлага и
продукт за защита на SharePoint Server 2007 и

Сравнителна таблица за възможностите на продуктите
за компютърна защита на Microsoft

Юни 2007

АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР

Съобщение при опит за качване на заразен файл на портал
за работа в екип

Съобщение при опит за сваляне на заразен файл от портал
за работа в екип

Windows SharePoint Services. И тук клиентите
могат да избират между няколко алгоритъма за
сканиране. Поддържа се проверка на архивирани
ZIP файлове, както и на документи, защитени
с технологията Information Rights Management.
Когато бъде намерен вирус във файл, който не
може да бъде изчистен и вече е записан на сървъра, Forefront изтрива или преименува документа с разширение txt и вътре слага само текста
от него в суров вид (без форматиране, макроси
и т.н.). Включена е и поддръжка на филтри, като
по този начин могат да бъдат изключени от запис файлове с определени разширения като EXE,
VBS, COM, PIF, SCR.

При качване на заразени файлове клиентите
получават информация защо това действие е
забранено. Обратно, при опит за сваляне на повреден файл от сайта клиентите получават просто съобщение за грешка, без никакви пояснителни съобщения, което е малко объркващо.
Както вече казахме, гамата от продукти
включва и версия за интеграция с корпоративна защитна стена – Internet Security Acceleration
Server, както и вътрешно фирмен чат и телефония – Office Communication Server. Така Microsoft
покрива всички аспекти на защита на корпоративната мрежа от зловредни атаки и софтуер.
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Garmin nuvi 200/250
МОЩЕН, КОМПАКТEН, С НАДПИСИ И ГОВОР НА БЪЛГАРСКИ
Два месеца след представянето им на CeBIT 2007
най-младите членове на фамилията nuvi на Garmin,
моделите 200 и 250, вече се предлагат и на нашия
пазар, при това с невиждан досега успех в продажбата на GPS апарати в големите специализирани търговски вериги. Причината за това е комплексна и не
се дължи само на непоклатимото реноме на марката
Garmin. Новите модели оптимално съчетават всички
основни функции и качества, характерни за изключително популярната серия nuvi, с още по-опростено
обслужване и ниска за подобни устройства цена. При
крайни цени с включен ДДС 500 лв. за nuvi 200 и 720 лв.
за nuvi 250 те ще позволят на значително повече хора да се наредят сред привилегированите да ползват
удобствата на персоналната GPS навигация.
Новите устройства са предназначени основно за
навигация в автомобил, но не по-малко успешно могат
да се използват и при движение пеша, защото са найлеките и най-компактни GPS апарати от тази серия.
С размери 9,7х7,1х2 cm и тегло от само 147 g GPS устройството се побира в дланта на ръката, в малкото
джобче на ризата или друга връхна дреха. Именно това е и най-същественото предимство на мобилните
GPS апарати пред вградените в арматурното табло
на автомобила. След паркиране те продължават да ви
служат при ориентиране в плетеницата от улици на
непознатия град и най-малкото е гарантирано, че ще
се върнете безпроблемно обратно при колата си.
Към предното стъкло на автомобила устройството се закрепва с помощта на стойка с вакуумен
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механизъм. За постигане на максимална компактност
антената е вградена в апарата, не стърчи и няма
подвижни части, както е при други GPS апарати. Устройството се захранва от електроинсталацията
на автомобила чрез специален кабел или чрез USB
порта на компютъра. Има вградена литиево-йонна
батерия, която му осигурява до 5 часа работа в автономен режим.
Единствената разлика между двата нови модела
е във фабрично инсталирания софтуер, на което се
дължи и разликата в цената. Продаваните у нас nuvi
250 имат фабрично инсталирана карта City Navigator
Europe NT v9, докато nuvi 200 се доставя без карта.
Затова ще продължим с описанието на nuvi 250 – апарат, който ни бе предоставен за тестване от официалния представител на Garmin за България – „Геотрейд“ ООД.
Въпреки малките си размери nuvi 250 има всичко
необходимо за добра навигация. Стремежът към миниатюризация, естествено, се е отразил на големината на екрана, чийто диагонал е 8,9 cm, срещу
11,2 cm при nuvi 660, който за момента е с най-голям
екран. Първоначалното ни предположение, че по-малкият екран неизбежно ще влоши ориентацията за
местоположението на превозното средство по време на движение, не се оправда. Оказа се, че и човек,
свикнал със значително по-големия екран на nuvi 660,
бързо привиква с модела 250 и престава да забелязва
разликата. Изображението е с разделителна способност 320х240 пиксела, 65 000 цветови нюанса и което
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е най-важно – има достатъчно висока яркост, която
го прави отчетливо и при ярка дневна светлина. Подобно на останалите nuvi, и този има чувствителен
на допир екран, посредством който става управлението. Големите по площ менюта в максимална степен
улесняват работата при минимално отвличане на
вниманието по време на кормуване. Вярно, при включване на устройството винаги се появява предупреждаващ надпис това да не се прави по време на движение – изискване, което на практика не се спазва.
По отношение на навигацията nuvi 250 поддържа
всички обичайни функции, характерни и за по-скъпите
му събратя – показва местоположението с точност
под 10 m, позволява водене към определена цел, зададена по адрес (улица и номер), кръстовище между две
улици или избрана от обширен списък с обекти, представляващи обществен интерес (бензиностанции, заведения за хранене, хотели, болници, летища, гари и
т.н.). Навигация може да се извършва и към точка със
зададени географски координати или чрез посочено с
показалеца върху картата място. Маркирането и съхраняване на текущите координати в паметта на устройството също става съвсем лесно – чрез докосване с пръст на екрана. В паметта на nuvi 250 могат да
бъдат съхранени до 500 такива точки. Изобразяването на картата може да бъде двумерно или тримерно,
маршрутът да се определя в зависимост от избрания
приоритет – най-кратко разстояние или най-бързо
достигане до целта, да се известява наближаването
на зададени като опасни точки и др.
Устройството поддържа 25 езика, сред които е и
българският. Това означава, че всички менюта, текстови и гласови съобщения, които то издава, са на
български. Има и българска клавиатура за търсене на
обекти по имената им.
Освен основните си функции за определяне на текущото местоположение и навигация към зададена
цел, nuvi 250 има и някои допълнителни: може да се използва за разглеждане на цифрови снимки, има вграден
калкулатор и конвертор на валути и мерни единици,
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както и часовник, показващ времето в различни точки
на земното кълбо. Не липсва и „бордовият компютър“,
който дава информация за текущата и средната скорост на движение, изминатото и оставащото разстояние до целта, времето в движение и престой.
Вече споменахме, че продаваните у нас nuvi 250
имат фабрично инсталирана карта City Navigator
Europe NT v9. Това е нейната последната версия, която излезе през октомври м.г. и в която за пръв път
е включена и България с подробна карта на София и
основната пътна мрежа на страната. Картата съдържа и 640 обекта, представляващи обществен интерес (POI – Point of Interest), като основната част от
тях са бензиностанции – 455.
Garmin City Navigator Europe NT v9 съдържа картите на 33 европейски държави, включително и частично покритие на новите членки на ЕС – Румъния, Хърватия, Естония, Литва, Латвия, Унгария, Полша, Словения и Словакия. За страните от западната част на
континента покритието е детайлно, като включва
над 7,3 млн. km улична мрежа и над 1,3 млн. обекти от
обществен интерес.
Изборът между nuvi 200 и nuvi 250 с цел спестяване
на 220 лв. зависи от това дали навигаторът ще бъде
използван и в други европейски държави и в САЩ (за което трябва да се купи отделна карта) или само в България. И в двата случая за България е не само необходимо, а и направо задължително да се купи допълнително най-добрата засега електронна „Пътна и OffRoad
карта на България“ (виж Computer 4/2007), която има
многократно по-пълно покритие и повече възможности за търсене в сравнение с това, което Garmin предлагат за момента. За ползване на допълнителни карти GPS устройството има слот за SD карти памет.
Добрата новина е, че до дни ще бъде пусната версия
на картата с надписи и на български език. За GPS апарати като nuvi 200/250, които поддържат клавиатура
на български език, това ще бъде голямо улеснение и ще
избави от неудобствата, породени от транслитерацията на българските букви в латиница.
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Belkin F1PP000GN-SK
WI-FI PHONE FOR SKYPE
Телекомуникационният пазар се променя динамично. Нови продукти и нови услуги си проправят път
ежедневно – 3G мобилни телефони, високоскоростен
Интернет, различни VoIP устройства и др. Един от
последните хитове са Wi-Fi телефоните за Skype,
чрез които могат да се провеждат разговори без помощта на компютър.
След появата през средата на миналата година на
Skype интерфейс за Wi-Fi комуникации няколко фирми,
сред които Belkin, Linksys и Netgear, започнаха да предлагат сертифицирани от Skype Wi-Fi телефони, чрез
които могат да се провеждат разговори без посредничеството на компютър.

Идеята

Ще започнем с това, че съгласно официалната информация и правилата за ползване на устройството
Belkin F1PP000GN-SK не е мобилен телефон. С него
няма да можете да провеждате директни платени
разговори, нито спешни повиквания в GSM телекомуникационната мрежа на който и да е мобилен оператор. Целта на продукта е да се предостави безплатен достъп до функциите на една от най-нашумелите програми за разговор през Интернет, а именно
Skype. Тъй като разговорът между регистрирани
потребители на споменатото приложение е безплатен, разговорите през Belkin F1PP000GN-SK също са
безплатни. В действителност това не е съвсем така.
Необходима ви е Wi-Fi връзка, която понякога е безплатна, но на повечето обществени места (хотели,
летища) никак не е евтина.
И така, Belkin Wi-Fi Phone for Skype, както и останалите Wi-Fi Skype телефони не се нуждаят от връзка с компютъра и работят навсякъде, където има
свободен или защитен достъп до Wi-Fi мрежа. Работа
върши всяка точка за достъп, стига да не изисква
т.нар. Browser Based Authentication (BBAuth)1. Впрочем
това е естествено, тъй като в тези телефони е
вградена само Skype функционалност, но не и браузър.
С тях се работи по същия начин, както при разговор

Дисплей

Джойстик
Клавиатура
с цифри

Бутони за навигация в
менюто на телефона
Бутони за набиране
и за приключване на
разговори

МАРТИН ДИМИТРОВ

през компютъра – менюто с контакти показва дали
този, когото търсите, е в мрежата, или не.

Дизайнът

Телефонът, ако това е правилната дума, грабва
окото със стилен черен силует, ярък цветен дисплей
и бутони в стил „мобилен телефон“. Подредбата на
клавишите изглежда изключително ергономично –
бутон за набиране и за приключване на разговор, бутони за навигация в менюто на телефона, джойстик
плюс стандартната клавиатура от цифри. Според
разработчиците клавишите за нагласа на звука се
намират отстрани, докато входовете за устройство „свободни ръце“ и за зареждане (което е с USB интерфейс) са отдолу.

Работата

От компанията твърдят, че телефонът може да
бъде ползван навсякъде по света, където има защитена или незащитена Wi-Fi мрежа. Същото смятат и
експертите от Европа и Русия, които вече са тествали продукта. Самият телефон отговаря на всички
изисквания за работа със Skype, осигурявайки качествена връзка и безпроблемен разговор. Процесът по настройка на продукта е лесен, бърз и праволинеен, превръщайки свързването с Wi-Fi мрежа в детска игра.
Съгласно инструкциите, след като включите телефона и изберете език, трябва внимателно да прочетете „Условията за ползване“ (Agreement Statement)
и да се съгласите с тях. Задължително е да ги приемете, в противен случай няма да можете да ползвате
продукта. След това телефонът автоматично ще
потърси мрежа. Ако намери такава, ще изведе името
Ӝ на дисплея. Избирате желаната мрежа и ако тя е защитена – въвеждате криптиращия ключ. Щом веднъж
се свържете с мрежата, е необходимо само да заредите своя Skype акаунт. Ако нямате такъв, можете да
създадете нов.

Звук

Качеството на звука е основен елемент при всяка комуникация. Същото се отнася и за F1PP000GNSK. Специалистите са на мнение, че той се справя
изключително добре. Те отчитат, че качеството на
звука при проведените безплатни разговори между
регистрирани потребители на Skype е също толкова добро, колкото и ако водите тези разговори през
компютъра си. Единствената разлика е липсата на
ехо, а забавянето на звука е минимално. За съжаление същото невинаги може да се каже за качеството
на платените разговори към стационарни и мобилни
телефони (SkypeOut), където връзката не зависи от
Wi-Fi мрежата, а по-скоро от състоянието на мрежата на съответния телефонен оператор.

Заключение

Wi-Fi Skype телефоните са добро попадение, но
само там, където има достатъчно обществени точки за достъп. А за България това все още не може да
се каже.

За разлика от т.нар. Forms Based Authentication, при която потребителят попълва някаква форма, вградена в съответната страница, за да получи достъп до определен ресурс, при Browser Based Authentication се използват функционалността и формите, вградени в браузъра.

1
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USB ФЛАШ ПАМЕТИ

Flash Survivor
УДАРО- И ВОДОУСТОЙЧИВИ ФЛАШ ПАМЕТИ ЗА ЕКСТРЕМАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Corsair, един от водещите производители на
памети, обяви нова гама от флаш памети с интерфейс USB 2.0, насочени към потребителите
с динамичен начин на живот, чиито данни са подложени на всевъзможни предизвикателства. Flash
Survivor с капацитет 4 Гбайта и по-големият му
събрат Flash Survivor GT с капацитет 8 Гбайта са
гаранция, че вашите файлове ще останат невредими дори на дъното на езеро или след падане от
петия етаж. При това сигурността се комбинира
с до седем пъти по-висока скорост на трансфер и
десетгодишна гаранция от производителя.
Обикновените „защитени“ памети могат и да
помогнат да извадите важната презентация от
аквариума, но Flash Survivor ще работи безпроблемно дори ако го изпуснете в басейн или на дъното на язовир, при това без значение колко време ще остане там. Благодарение на алуминиевия
си корпус, подобен на капсула с винтова капачка,
прецизно изработен под компютърен контрол –
технология, която намира приложение в авиационната промишленост, Flash Survivor ви гарантира сигурност при дълбочина до 200 метра.
Корпусът съхранява паметта суха чрез уплътнение от хидроизолиращ етилен-пропилен-диенмономер (EPDM). Между капачката и корпуса се
намира и гумиран пръстен, чиято задача е да неутрализира вредните вибрации при падане от голяма височина. Така че дори да изпуснете своята
флаш памет от петнайсетия етаж, файловете
ви ще ви чакат на тротоара. Не по-малък риск
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от унищожаването на вашите данни е тяхната
кражба. Corsair предвидливо инсталира криптиращ софтуер за създаване на защитени с парола
дялове на всеки един Flash Survivor. Използваната защита е 256-битов AES (Advanced Encryption
Standard), който е сред най-сигурните известни
алгоритми.
Макар вниманието на производителя да е насочено към оцеляването на важните ви данни, не са
за подценяване и високите скорости при копиране на файлове. Flash Survivor поддържа постоянна
скорост от 28 Мбайта/s, като по-скъпият, но далеч по-бърз GT вариант достига до 34 Мбайта/s.
Впрочем при тези скорости на трансфер е ясно,
че и двата модела са съвместими с ReadyBoost на
Windows Vista. Скоростта на GT модела ще почувствате осезаемо при копиране на много големи файлове (с размер над гигабайт), при които паметта
отчита близо седем пъти по-бърз трансфер от
обикновените флаш устройства. Скоростта спада
с увеличаването на броя на файловете и намаляване на обема им, но дори в най-тежките случаи –
копиране на десетки документи по мегабайт всеки –
тя е три до четири пъти по-висока в сравнение с
масовите модели.
Казват, че сигурността е безценна, така че
ако наистина държите на нея, не би трябвало
крайните цени от 84 USD за 4-гигабайтовия Flash
Survivor и 180 USD за двойно по-големия GT модел
да ви спре в избора. Продуктите на Corsair се предлагат в България от „Солитрейд“.
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Targus DEFCON Authenticator PS460
СКЕНЕР НА БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ
МАРТИН ДИМИТРОВ
С развитието на модерните технологии и нарастването на количеството секретна информация, нейната сигурност се превръща в основна цел
на всеки индивид. Паролите вече не са достатъчни,
защото лесно могат да бъдат прихванати или разбити, а понякога човек дори ги забравя. Магнитните карти, колкото и съвременно да звучат, лесно се
повреждат – при физическо огъване, от магнитни
полета или под влиянието на други външни източници. За постигането на желаната безопасност
на секретните данни е необходимо прилагането на
съвременни методи за защита. На помощ идва биометрията – наука, която изучава методите за разпознаване на човешкия индивид по неговите строго
специфични характеристики: ДНК, пръстови отпечатъци, зеница, ретина, лицева структура и пр. А
това са онези специфични черти, които не могат
нито да бъдат загубени, защото човек винаги ги
носи със себе си, нито да бъдат подправени, защото са уникални.
Биометрията намира приложение в сигурността и в информационните технологии под формата
на техника за измерване и анализиране на човешката физика с цел разпознаване. Най-често това
са скенери на биометрични данни (пръстови отпечатъци, ретина, зеница, глас), но биометрията намира приложение и при създаването на програми с
подобна цел – разпознаване на лицевата структура
на човека, неговите жестове, походка и пр.
В настоящия материал ще ви запозная с Targus
DEFCON Authenticator PS460 – скенер на пръстови
отпечатъци за персонален компютър.
Това е устройство, което посредством малък
сензор сканира и анализира част от пръста на човек, сравнява го с наличните шаблони в базата си
от данни и разрешава или отказва достъп до персоналния компютър, до дадени криптирани данни или
до други обекти, при които се изисква парола. Иде-

ята е да бъдат заменени досадните пароли
и магнитни карти
с уникална по рода
си система за достъп – биометричната система.
На външен вид скенерът представлява кутийка с малък силиконов сен). Не впечатлязор (фиг. 1).
ва с ултрамодерен външен
вид, но за сметка на това е
практичен и удобен. Има два
USB порта, които го превръщат по функционалност и
в USB хъб. Работи под уп- Фиг. 1. Обикновено на вънравлението на OmniPass шен вид устройство с нео2.0 на компанията Softex – бикновени възможности
програма, която е съвместима с операционните системи Windows 95/98/
ME/NT/2000/XP. Съществува и по-модерна версия –
OmniPass 5.0, която поддържа и Windows Vista! За
целите на настоящия материал обаче е тествана
версията OmniPass 2.0, която върви в комплект с
продукта.

Фиг. 2. Натискайки бутона Add New User, се стартира процедурата по въвеждане на нов потребител

Фиг. 3. След като сте създали или избрали потребителя,
натиснете бутона Enroll Finger и процедурата по снемане
на биометрични данни ще започне
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Инсталиране

Подготовката за работа със скенера е изключително важна за правилното му функциониране. Инсталирането на софтуера (OmniPass) не е трудно.
Просто следвате стъпките, определени от помощника за инсталиране (Installation Wizard). Особеното
е, че не трябва да включвате устройството към
компютъра си, преди да завършите инсталирането
на програмата. В противен случай операционната
ви система ще го разпознае не като скенер на пръстови отпечатъци, а като USB хъб.
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СИГУРНОСТ
Следващата стъпка е създаване на шаблон на
пръстовите отпечатъци на оторизирания да работи със съответния компютър. Преди това обаче трябва да създадете профил на потребител в
OmniPass, който ще осъществява достъпа (фиг. 2).
Това може да стане по два начина.
 Да ползвате вече съществуващ потребителски
акаунт в операционната система Windows (Using
an Existing Windows Account). В този случай програмата взима наготово потребителското име и
паролата за достъп на акаунта, под който работите в момента. Плюсът на този избор е, че ако
промените потребителското си име и парола за
достъп в Windows, програмата ще промени автоматично акаунта ви и в OmniPass.
 Да създадете нов акаунт (Creating an OmniPass
User), който няма нищо общо с който и да е от
съществуващите акаунти в Windows. Този избор
се предпочита, когато стартирате операционната система, без да попълвате потребителско
име и парола за достъп.
След като решите какъв акаунт да ползвате,
просто следвайте диалоговите прозорци на програмата. Когато приключите с процедурата, е време
да създадете шаблон на пръстовия отпечатък (фиг.
3). Това става, като преминете през четири последователни стъпки (фиг. 4).
1. Отваря се прозорец, в който трябва да потвърдите паролата на текущия потребителски акаунт (фиг.5).
2. Избирате кой пръст да бъде сканиран, а в същото време програмата води отчет за кои от
останалите пръсти вече са създадени шаблони
(фиг. 6).
3. Сканирате желания пръст осем пъти (фиг. 7), докато програмата не потвърди, че има достатъчно легитимни записи на вашия пръст. За целта
сензорът използва радиочестотна технология
за създаване на изображение на пръстовия отпечатък. Тази технология позволява на устройството да пресъздаде образ на формата на живия
слой от кожата, която е скрита под повърхността на пръста. Така се преодолява възможността
от грешка поради мъртва кожа, зацапване или
замърсяване. След това програмата извлича от
образа както глобалните, така и фините черти
на отпечатъка и въз основа на тях формира шаблон. Интересното тук е, че малките размери на
сензора не му позволяват да сканира големи области от пръста, което би трябвало да ограничи донякъде функционалността на продукта. За
изненада на потребителите обаче и за това е
помислено. Реално всеки път, когато при създаването на шаблона пръстът се сканира, програмата изисква да бъдат сканирани различни части от него. След това различните изображения
се свързват и се създава един по-голям шаблон
от биометрични данни (фиг. 8).
4. Верификация на вече направения масив от биометрични данни. За целта поставяте за последен път пръста си върху сензора на устройството и то сканира отново отпечатъка ви. След
това се извежда съобщение, че създаването на
шаблона е успешно и можете да го ползвате за
идентификация.

Идентифициране и достъп

Събраните биометрични данни вече могат да
послужат за идентификация на потребителя. ПроЮни 2007

Фиг. 4. Стартовият прозорец на процедурата по създаване
на шаблон описва накратко процеса стъпка по стъпка

Фиг. 5. Под операционна система Windows NT/2000/XP е необходимо да въведете само паролата, докато при Windows
95/98/ME ще ви се наложи да попълните и потребителското име

Фиг. 6. С „чавка“ програмата автоматично отбелязва
вече обработените пръсти
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Отделни записи

Глобален модел

Фиг. 7. Всеки път, когато съответното
квадратче светне в зелено, сканирането е успешно

Фиг. 8. От различните записи
се създава глобален модел на пръста

цесът по установяване на личността и разрешаване на достъп протича изключително бързо. Когато
сте включили биометричния скенер към компютъра,
при зареждане на операционната система в стартовия прозорец се появява поле за Log in в системата. Тъй като вече има създадена база от данни с образци от отпечатъците, когато поставите пръста си върху сензора на биометричното устройство, то сканира вашия пръст. След това програмата
сравнява полученото изображение със създадения

вече шаблон и въз основа на приликите и разликите
генерира определена стойност. Ако тя надвишава
определена граница, програмата разрешава достъп
до компютъра. Ако стойността е по-ниска – отказва достъп. Просто и ясно.
Същата процедура се изпълнява и когато скенерът на пръстови отпечатъци се ползва за криптиране на данни и тяхното по-късно разсекретяване
посредством OmniPass.

Hewlett-Packard
„ВСЕКИ ИМА СВОЯ ЦВЯТ“
Неотдавна Hewlett-Packard разшири портфолиото си от консумативи и обяви нова стратегия за
тяхното предлагане. Целта е да се предостави на
потребителите по-голям избор, по-добро качество
и значително да се улеснят продажбите в търговските обекти и в Интернет. Сега компанията предлага по-голямо разнообразие от мастилници във
всеки ценови клас, както и нови опаковки с цветно
кодиране (различен цвят в зависимост от предлагания продукт).
Обявените нови серии мастилници са както
следва:
 Мастилници HP Standard (в синя опаковка). Предназначени са за потребители, които печатат
относително рядко и в малко на брой копия и
търсят най-вече ниски цени. Затова този тип
мастилници са с по-малък обем и, естествено,
по-ниска цена. Така например препоръчителна цена (с ДДС) за цветната мастилница с Vivera мастила HP 363 за региона на Европа, Близкия изток
и Африка е 9,99 евро.
 Мастилници HP Value (в зелена опаковка). Предназначени са за потребители, които печатат
по-често и в по-големи обеми и които се стремят да намалят оперативните си разходи. Този
тип мастилници са с по-голям обем, а цената им
на единица обем е по-ниска от тази на мастилниците HP Standard. Икономията на средства достига до 55% (сравнението е при черно-бял печат
с мастилници HP 350 и HP 350XL).
 Мастилници HP Specialty (в червена опаковка).
Професионалната технология на новите мастилници HP Specialty подобрява работата на
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принтера и предлага най-доброто качество и резултати за печат на снимки и други специални
проекти. Мастилниците за 6- и 8-цветните мастиленоструйни фотопринтери например са идеални за фотопечат, защото предлагат по-широка цветова гама, по-наситени и реалистични
нюанси и сиви тонове, както и подобрени черни
цветове.
Мастилата HP Vivera, които са създадени специално за мастиленоструйните принтери на HP,
позволяват на потребителите, ползващи специалната фотохартия на компанията, да печатат
висококачествени снимки, устойчиви на избледняване в продължение на поколения. Ненадминатото
им качество е резултат от висококачествените
съставки, уникалната формула и прецизния процес
на производство.
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Xerox
„ЕЗИК НА ЦВЕТОВЕТЕ“ ЗА ЛЕСНО
ОБРАБОТВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Учени от Xerox разработват
нова система за лесно и точно
задаване на цветове в изображения и документи. Тя позволява да се променят цветовите
настройки с гласови или текстови команди. Потребителят
трябва само да напише „направи
небето по-наситено синьо“ или
да даде гласова команда „направи фона пепел от рози“ и софтуерът изпълнява желанието му.
Изобретението „език на цветовете“ все още е в етап на разработване, а идеята е човешкият глас да се „преведе“ в цвят
посредством прецизен цифров
код, който печатащите устройства да използват, за да отпечатват цветни документи.
На годишната среща на InterSociety Color Council (ISCC) през
април т.г. проектът бе представен като Natural Language
Color Editing, а Xerox обяви, че
е в процес на патентоване на
технологията.
„Цветният печат навлиза
все по-масово и в малките, и
в големите офиси, а повечето
потребители не са експерти в
дефинирането на цветовете,
въпреки че знаят какво искат да
постигнат. След внедряването
на изобретението на Xerox няма
да е нужно да бъдем експерти,
когато искаме да направим даден цвят по-тъмен или по-наситен“ – твърди Дж. Улф, ръководител на изследователския отдел в Xerox Innovation Group1.
Като приложен продукт
изобретението на Улф ще може
да работи на устройства като
цветни принтери и печатарски машини, без да е нужно да се
задават стойностите на съставящите цветове. Новият метод на работа ще даде възможност за лесни цветови корекции

на всички желаещи, а не само на
специалистите в сферата на
дизайна и предпечатната подготовка. Благодарение на иновацията на Xerox представители на широк кръг от професии,
за които цветът е важна част
от работата, като фотографи,
дизайнери, проектанти и др. ще
спестяват значително време
при прецизирането на желаните цветове.
Улф е фокусирал своето изследване върху общоприетите
описания на цветовете, които
могат да бъдат използвани за
назоваване на цветови нюан-

си и да бъдат приложени към
техническия „език на цветовете“. Според него иновативната
част от проекта е именно схематичният език.
Въпреки ранния етап на изследването,
изобретението
на Xerox ще има многостранно
приложение. Добавяне на гласови команди към професионалния
дигитален печат ще направи
по-лесна комуникацията между
клиентите и доставчиците на
такъв печат, а офисните принтери ще могат лесно да бъдат
„командвани“ да печатат желаните цветове.

Xerox Innovation Group извършва изследвания в области, свързани с печата и управлението на документи – науката за
цветовете, дигитализирането на изображения, електромеханичните системи, откриването на нови материали, лингвистиката, нанотехнологиите, анализ на работния процес.

1
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Joost
НОВИЯТ НАЧИН ДА ГЛЕДАШ ТЕЛЕВИЗИЯ
ПЕТЪР СЪБЕВ, psabev@gmail.com

Представете си, че сте изключително изобретателни и знаете как да спечелите добре от това.
Представете си, че сте едни от пионерите в P2P
технологията и дори сте създали два емблематични продукта – Skype и Kazaa. И накрая, представете
си, че имате 2,6 млрд. долара. Какво ще направите
с толкова пари? Ако се казвате Николас Зенстрьом
или Янус Фрийс, едва ли бихте се замислили дълго:
нов софтуер, разбира се.
С приходите си от Skype през октомври 2006 г.
двамата предприемачи дават началото на нов проект за P2P телевизия с кодово име „Венеция“. Над
150 разработчици от всички точки на света се
включват в проекта и създават една революционна
смесица от Интернет и телевизия. В началото на
2007 г. проектът официално получава името Joost
(чете се juiced) и само за два месеца неговите ръководители сключват поредица от партньорски договори с известни телевизионни компании като FOX,
MTV, Warner, Paramount Pictures и др.
Крайната версия на продукта се очаква да излезе в средата на 2007 г., а дотогава можете да се
насладите на Joost като бета тестър, ако получите
специална покана или ако кандидатствате и ви одобрят. Освен нея, за да ползвате Joost Beta, е нужно и
да изтеглите специално приложение (под 10 Мбайта) от официалния сайт на Joost – www.joost.com.
Минималните изисквания на Joost в някои отношения са доста високи: Windows XP SP2 с инсталиран
Direct X 9.0c или Mac OS X 10.4, процесор над 1 GHz,
512 Мбайта RAM, 32 Мбайта видеопамет, 500 Мбайта свoбодно дисково пространство и изключително
бърза Интернет връзка (1 Мбит/s). Видео трансферът винаги е бил един от „най-обемистите“, така че,
ако възнамерявате да ползвате Joost и плащате за
Интернет достъп на трафик, имайте предвид, че за
един час гледане на телевизия ще „дръпнете“ около
400 Мбайта. Трафик се генерира дори и в пасивен режим, тъй като подобно на Skype, Joost е базиран на
технологията P2P (peer-to-peer). Тя използва разпре-

делени изчисления, т.е. вместо централен сървър,
от който всички да теглят, потребителите обменят по-голямата част от информацията помежду
си. Така сървърите не се натоварват, а трафикът се
разпределя между отделните потребители.
Въпреки тежките изисквания особено към Интернет връзката, все пак си струва да изпробвате
Joost. Още при инсталирането си личат вложените
усилия в приятния дизайн на приложението. Светлинните ефекти, преливанията, детайлността и
графичният интерфейс правят впечатление чак
до затварянето на главния прозорец – екранът се
„свива“ в една централна светеща точка, която
бавно изгасва също като при повечето стари телевизори.
Всъщност да използвате Joost е не по-трудно от
това да гледате обикновен телевизор. Със стартирането на софтуера се зарежда последната гледана
TV програма точно от мястото, където сте спрели
последния път, като качеството на картината силно се доближава до телевизионното. В Joost обаче
имате възможност да изберете какво и кога да гледате, можете да превъртате напред и назад, като
междувременно чатите, оценявате, търсите в Интернет и какво ли още не. Всички опции са достъпни
от четири различни менюта в различните краища
на екрана (фиг. 1): контролен панел (долу), меню с
канали (ляво), меню My Joost (дясно) и информация за
предаването (горе).
Контролният панел ви дава възможност да спирате и пускате дадено предаване, да се придвижите
до даден момент, да търсите предаване по ключова
дума, да регулирате силата на звука и размера на
екрана, както и да смените канала.
Каналите в Joost са над 100 и се увеличават непрекъснато. Могат да бъдат променяни както от
контролния панел, така и от специалното меню My
Channels, където ще видите пълен каталог, сортиран по жанр (фиг. 2). Освен това, има и специални
раздели „Нови“, „Най-популярни“, „Избрани“ и др.

Фиг. 1

Фиг. 2
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Фиг. 3
След като изберете канала, можете да получите допълнителна информация за конкретното
телевизионно предаване (фиг. 3). Информацията
се появява в специален полупрозрачен прозорец,
който с влачене можете да позиционирате където
си пожелаете.
Това можете да правите и с множеството подобни прозорци в менюто Мy Joost (фиг. 4). От там
са налични някои допълнения (widgets), които да използвате, гледайки телевизия. Сред тях са редица
настройки, часовник, възможности за оценяване на
дадено предаване и др. Можете да получавате новини в реално време (поддържат се RSS feeds, така
че е лесно информацията да идва от любимите ви
новинарски сайтове и дори блогове). Освен Instant
Messaging (засега се поддържат GTalk и Jabber), се
предлага и чат между хората, които гледат даден

Фиг. 4
канал. Така, без да губите фокус, можете да коментирате мач или да бистрите политика с познати и
непознати от цял свят.
Въпреки множеството си предимства, Joost има
и някои дребни недостатъци, характерни за фазата
на бета тестване. По време на тестването приложението няколко пъти неочаквано прекратяваше
работата си. Открихме и някои дребни бъгове, за
които съобщихме на екипа от разработчици.
Въпреки всичко Joost изглежда доста обещаваща
инвестиция, направена с много добри идеи и много
пари. В крайната версия на продукта ще бъдат включени реклами, подобни на телевизионните, откъдето
ще идват и приходите за Joost. А дали продуктът
ще е печеливш и дали ще се наложи дотолкова, че
да измести традиционната телевизия, предстои да
разберем.

Pinnacle Studio 11
ПОМАГА НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЛЕСНО ДА СПОДЕЛЯТ ДОМАШНОТО СИ ВИДЕО В СВЕТОВНАТА МРЕЖА
Новата версия на Pinnacle Studio максимално
улеснява потребителите, които искат да публикуват домашното си видео в Интернет. Използвайки
режима One-click Publish (Публикуване само с едно
натискане на бутон), те могат да качат своето
видео съдържание на сайта на Yahoo! Video, а също и
на адрес PinnacleShare.com, където е предоставено
свободно място за публикуване и редакция на видео
материали.
Още с навлизането на Yahoo! Video като услуга,
сайтът стана любимо място за много хора, търсещи
начин да споделят своето видео с цял свят. За да се
качи обаче видео съдържание на този сайт, трябва да
се мине през няколко видео настройки и да се спазват
определени изисквания за файловия формат. Сега с
помощта на Pinnacle Studio 11 процесът на качване се
свежда просто до едно кликване.
Ползващите услугата PinnacleShare
имат пълен контрол над контактите
си и сами решават кой може да гледа
тяхното видео. Когато някой качва
видео съдържание, има възможността
да избере дали то да бъде публично,
или да го сподели само с определени
хора, които сам посочи. Всички потребители могат да се възползват от
тази безплатна услуга и да ограничат
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достъпа до техните материали, като създадат директория „Приятели“. Сайтът предлага и безплатен
флаш базиран онлайн видео редактор (Pinnacle Studio
Online Editor), с който бързо и лесно може да се редактират видеоклипове.
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Уеб информационното пространство
НА УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
н. с. I ст. дипл. инж. ЕЛЕНА КОЙЧЕВА
СУ „Св. Кл. Охридски“
Стандартите за генериране на модерно уеб информационно пространство обуславят взаимното
проникване на данни, информации, знания и култура
във вселенски мащаб и изискват от съвременните
библиотеки нов начин на представяне на техните
информационни ресурси.
Университетската библиотека (УБ) „Св. Климент
Охридски“ е важна обществена институция, която
е в непрекъснато взаимодействие с външната среда
и своевременно откликва на динамичните процеси
на внедряване на информационните технологии1.
В Интернет епохата уеб сайтът на определена
библиотека е визитна картичка за нейните отдалечени ползватели. На фиг. 1 е показана стартовата
страница за библиотечните услуги и ресурси на Университетската библиотека. Тази страница е своеобразен портал за достъп и преглед на фактологични данни, ресурси и услуги.
Електронният каталог на УБ „Св. Климент Охридски“ е генериран с използване на интегрираната
библиотечно-информационна система ALEPH 300 на
израелската фирма Ex Libris Ltd. през 1992 г. Днес
той се състои от няколко подбази от данни, които
регистрират различни видове документи и медии:
книги, периодика, картографски издания, микрофилми и микрофишове, статии и компактдискове. Достъп до ALEPH 300 УБ предоставя по два начина: чрез
Интернет http://ul.libsu.uni-sofia.bg:4501/ALEPH и по
локалната компютърна мрежа. Методите за информационно търсене са два:
 Прелистване на три нормативни индекса за имената на авторите и/или наименованията на институциите; индекс по заглавията на каталогизираните единици и индекс на предметните
рубрики (контролирани термини, създадени от
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ във формат на предметна рубрика).

Фиг. 1. Библиотечни услуги и ресурси на сайта
на УБ „Св. Климент Охридски“

 Директно търсене при логическо формулирано за-

питване (Булева логика, контекстуална граматика и отделни полета на библиографския запис –
автор, заглавие, предмет, УДК и др.).
През тази година предстои обновяване на библиотечно-информационния софтуер за електронния
каталог на Университетската библиотека с по-модерната му версия ALEPH 500.
Библиотеката разполага с достъп до уникални
уеб информационни ресурси, които могат да бъдат
категоризирани като класически бази от данни,
претърпели значителни промени от традиционни
библиографско-рефератни системи и еволюирали
до съвременни интегрирани уеб платформи: ISI Web
of Knowledge, SCOPUS, ProQuest. MathSci (Ovid), IOP
(Institute of Physics), Oxford Reference Online и др.
ISI Web of Knowledge (http://portal.isiknowledge.
com) е интегрирана уеб базирана платформа, която
е внедрена през 2001 г. от информационния концерн
Thomson & ISI и слага началото на ново поколение
от интелектуални открития в ерата на глобализация на информационните ресурси2. Информационните масиви (с платен достъп и свободни) на ISI Web
of Knowledge съдържат бази от данни за провеждане
на информационно търсене, средства за информетричен и наукометричен анализ и други типове свободни ресурси.
 Web of Science (WOS) се състои от пет бази
от данни, индексираната информация за които е събрана от 8769 академични списания от
всички области на знанието. В тези уникални
бази от данни (Science Citation Index Expanded;
Social Sciences Citation Index; Art & Humanities
Citation Index; Index Chemicus и Current Chemical
Reactions) може да се провежда освен класическо информационно търсене и издирване на т.нар.

Фиг. 2. Базите от данни на ISI Web of Knowledge

Вж. Янкова, Иванка. Модерната библиотека: Мястото на Университетската библиотека в съвременното образование, София, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2004, с. 9–10
2
Вж. Койчева, Елена. Модерните библиографски продукти на „Thomson & ISI“. // Наука, том XV, 2005, № 5, с. 29–33.
1
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пристатийна библиография или библиографските цитирания (позовавания от авторите) в самата публикация във формат <Цитиран автор –
Година – Цитирана публикация>.
 Current Contents Connect (CCC) се състои от
седем подбази от данни и две колекции с хронологичен обхват от 1998 г. и големина над 7 млн.
информационни единици, индексирани от 9230 водещи световни списания и 2000 книги. Като допълнение са описани по стандарт и ресурсите на
голям брой академични сайтове.
 Средствата за информетричен и наукометричен анализ на ISI Web of Knowledge са фактографски бази от данни, които отразяват продуктивността и степента на използване на научните списания от световното научно общество,
както и други основни научни индикатори.
SCOPUS (www.scopus.com) е мощен мултидисциплинарен навигационен инструмент от сферата
на научната информация на агрегатора Elsevier B.V.
В информационната база от данни се обработват
15 000 списания от 4000 издателства, 500 списания
с отворен достъп, 700 бюлетина от конференции,
600 търговски публикации, 125 поредици на книги
или 29 млн. документални записа, придружени с реферат, и 265 млн. прибавени към тях библиографски цитирания. SCOPUS обхваща също и 265 млн.
качествени уеб източници, включително 18 млн. патенти. Уеб източниците се издирват чрез Scirus3
и включват уеб страници на авторите, университетски сайтове и ресурси от типа на препринти,
които се съхраняват в електронния архив Cogprints
(http://cogprints.org), Библиотеката на Корнелския
университет (http://arxiv.org) и Инициативата за
отворен достъп (http://www.openarchives.org). Тематичното разпределение на отделните научни области покрива 29% химия, физика, математика и
инженерни науки; 38% науки за живота и здравни
науки (изцяло е включена БД по медицина Medline);
17% социални науки, психология и икономика; 16%
биология, аграрни науки и науки за опазване на околната среда. Потребителският интерфейс за диалог с тези разнообразни по тематика информационни масиви позволява освен класическо издирване
на информация, да се правят анализи за цитируемостта на отделните автори с помощта на т. нар.
Citation Tracker. SCOPUS покрива 90% от списанията, обработвани в WOS, но индексира също и 6500
европейски списания.
ProQuest – информационната компания ProQuest
Information and Learning предоставя достъп до информация, обработвана от научна периодика, вестници,
дисертации и учебници въз основа на сключени договори с над 9000 световни издателства в различни
формати. Интернет адресът за абонирани от УБ
пълнотекстови бази от данни на ProQuest е: http://
proquest.umi.com/login.
MathSci – продуцент на базата от данни по математически науки е американското математическо общество (AMS), а доставчик – фирмата Ovid
Technologies (http://gateway.ut.ovid.com). MathSci генерира изчерпателна научна информация за международните научни изследвания по математика и сродни дисциплини като статистика, компютърна наука, физика, инженерни науки и др. от 1940 г. до днес.
3

Фиг. 3. Протокол за търсене в SCOPUS

IOP (Institute of Physics) – уеб достъп до 40 пълнотекстови електронни списания на Института по
физика в САЩ на адрес: www.iop.org/EJ/.
Oxford Reference Online (www.oxfordreference.com)
е справочник, създаден от Oxford University Press,
който се състои от две колекции: основна (Core
Collection) и платена (Premium Collection). Платената колекция съдържа в повече около 100 електронни
книги специализирана лексика и езикови речници.

Модерен информационен
и консултантски център

Информационното осигуряване със специализирана информация от високо качество е решаващ
фактор за всеки, който иска да достигне до постиженията на съвременните знания и да ги използва ефикасно при учене, научни изследвания и за
вземане на решения. Новите медии и преди всичко
Интернет отварят неподозирани възможности по
отношение на достъпа и на трансфера на информационните и документалните потоци. Това предопределя и новата парадигма за функциите и задачите на отделите за информационно обслужване
и консултиране.
Отделът за библиотечно и информационно обслужване към Университетска библиотека през последните години се превърна в модерен информационен и консултантски център. От основаването
си досега отделът винаги е имал една-единствена
стратегическа цел, а именно постигане на високо
качество на информационно осигуряване не само на
университетската общност, но и на цялата научна
и образователна сфера в страната. В дейността
си той използва всички модерни постижения, предлагани в Световната мрежа, и осигурява на своите
потребители, както висококачествено съдържание,
така и средства за достъп, анализ и мениджмънт на
данни, информация и знания.
В таблицата е отразена реално дейността на
Отдела за библиотечно и информационно обслужване на Университетска библиотека „Св. Климент
Охридски“, като основните изготвени справки са
категоризирани по типа на използваните от него
онлайн ресурси (електронния каталог ALEPH, абонираните информационни системи и свободни уеб
източници).

Вж. Койчева, Елена. SCIRUS – машината за търсене на научна информация. // Computer, XIII, 2003, № 2, с. 48–50.
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Статистически данни за изготвените информационни справки от Отдел „Библиотечно информационно обслужване“
Типове справки
ALEPH
Online
Цитатни
Уеб
Общо

2001 г.
448
43
385
220
1096

2002 г.
604
69
482
184
1339

2003 г.
592
154
285
480
1511

Изготвянето на определена информационна
справка в отдела за библиотечно и информационно
обслужване преминава през следните етапи:
 Уточняване на информационния проблем на ползвателя.
 Реализиране на личен контакт между ползвателя
на информационната услуга и отдела за библиотечно и информационно обслужване: попълване
на формуляр за заявка.
 Предварителен разговор между сътрудника и
ползвателя за уточняване на конкретната информационна потребност.
 Разработване на стратегия за информационно
търсене: избор на информационни системи; логическа формулировка на конкретното информационно запитване.
 Провеждане на самото информационно търсене
(в присъствието на ползвателя).
 Оценяване на резултатите от информационното търсене: проверка за релевантност и/или
пертинентност на откритите библиографски
единици и/или документи.
 Набавяне по електронен път на оригиналната литература или евентуално ползване на отдела за

58

2004 г.
553
197
249
386
1385

2005 г.
522
138
192
398
1250

2006 г.
492
168
212
394
1266

Общо за периода
3211
769
1805
2062
7847

поръчка и доставка на документи / междубиблиотечно заемане.

Тенденция

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ и в частност нейният отдел „Библиотечно и
информационно обслужване“ ще продължи да се развива устойчиво в електронната среда на Интернет,
да следи и спазва световните и европейските основополагащи принципи и стандарти за функциониране на този вид центрове:
 Информационен сервиз и консултиране с изключителна насоченост към крайния потребител.
 Етичност в комуникацията с потребителите и
осигуряване на висококачествени услуги.
 Усъвършенстване на презентациите на информационните ресурси в онлайн среда.
 Предлагане на нови услуги: дигитални поръчки и
дигитални справки, Интернет телефония за обмен на информация и др. съобразно новата информационна техника и технология.
 Интегриране на консултирането и обучението
на крайния потребител в дейността на Университетската библиотека.
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месечно приложение за игри
Hydrophobia

Hot Dog King: A Fast Food Empire

Приливна вълна оригиналност в една игра, която заплашва
да промени жанра survival horror. В Hydrophobia за първи път
ще сме изправени срещу враг и съюзник, който не може да
бъде победен или подчинен – водната стихия.

Владимир Милчевски направи кратко пътуване в света на
поредната икономическа симулация. Този път той влезе за
няколко часа в ролята на собственик на верига за бързо
хранене, за да сподели впечатленията си от Hot Dog King: A
Fast Food Empire.

Lord of the Rings Online:
Shadows of Angmar

Teenage Mutant Ninja Turtles

Blade Games

Turbine / Codemasters

Едно от най-култовите фентъзи произведения – „Властелинът на пръстените“ – се появи и в онлайн вариант. Lord of
the Rings Online: Shadows of Angmar е поредното заглавие на
ветераните в жанра – Turbine. Боян Иванов ще сподели с вас
впечатленията си от играта.

Second Life
Linden Labs

Second Life е единственият виртуален свят, който може да
сбъдне всяка ваша фантазия и предлага по нещо за всеки,
независимо дали търсите нови приятели, приятни изживявания... или бързо забогатяване.

Penumbra: Overture

Frictional Games / Got Game Entertainment
Студ, тъмнина и страх в изоставена мина. Владимир Милчевски направи кратка разходка в мрака, за да ви представи първата от трите части на платената версия на
Penumbra.

Destination: Treasure Island
Kheops Studio / Nobilis

Чели ли сте „Островът на съкровищата“? Мечтали ли сте
някога да поемете на пътешествие сред морската синева в
търсене на мистериозен остров със заровено на него съкровище? Ако е така, непременно прочетете теста, който
Иван Димитров направи за вас.

Fuzzyeyes Studio / Meridian4

Ubisoft Montreal / Ubisoft

Излезе поредният пълнометражен филм за костенурките
нинджа и с него – поредната игра по темата. Доколко играта е достойна да носи името на култовите анимационни
герои, ще ви разкаже Владимир Милчевски.

Penguins

Wild Tangent
„Тревога. Пингвини. Тревога. Много пингвини. Плъзнали са из
целия зоопарк. Всички пазачи в готовност.“ Всъщност това
вас не ви касае, защото в тази игра вашата цел е да изведете пингвините от зоопарка, като се промъкнете покрай
пазачите. Как става това? Прочетете в теста на Иван
Димитров.

Sam & Max Episode 5: Reality 2.0
Telltale Games / GameTap

Би прозвучало направо банално, но петата част от серията Sam & Max е вече факт. Дали обаче този продукт ще се
окаже хит като предшествениците си, или ще се превърне
в знак за упадъка на играта? Отговорите на тези въпроси
може да прочетете в статията на Мартин Димитров.

Sam & Max Episode 6:
The Bright Side of the Moon
Telltale Games / GameTap

С последния шести епизод на поредицата Sam & Max момчетата от Telltale Games смятат да сложат край на първия
сезон. Дали обаче пожънаха успех, или просто продуктите
бяха посредствени? Прочетете статията на Мартин Димитров за завършека на серията – Sam & Max Episode 6: The
Bright Side of the Moon и открийте отговора сами.
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Предварителен поглед

Апостол Апостолов

BLADE GAMES
Едва ли има друг
жанр, който да се
нуждае така спешно
от „освежаване“, както survival horror-ът.
Отминаха времената, когато геймърите потръпваха пред мониторите при вида на поредното, покрито с
кръв и гниеща
плът, тромаво
зомби или прон из и телн и я
крясък на някой призрак.
Напоследък
играчите
приемат тези евтини трикове
с безразличен поглед и единственото,
което им остава, е
да грабнат мишката
и да се разправят
с поредната заплаха.
Затова и компаниите, които се надяват
да се задържат на пазара, се налага да измислят какви ли не
нови страхове и
кошмари с надеж-

дата някой от тях да улучи в десетката. Компанията Blade Games
не е от тези, които залагат на
сигурните идеи. Новата им хорър
игра, която се разработва едновременно за Xbox 360 и PC, е като
студен душ върху жанра, който от
дълго време тъпче все на едно и
също място. И това е така, защото Hydrphobia предлага враг, който
не може да бъде победен – водната
стихия.
Hydrophobia ще ни запознае с
историята на Кейт, която работи
като инженер на огромния свръхмодерен плаващ кораб–град „Кралицата на света“. Този кораб е
пристан за всяка незаконна или
полузаконна офшорка, която иска
да вирее далеч от законите и данъчните инспектори на която и да
било държава. За съжаление не му
е писано да плава дълго, след като
изследователската компания Nano
Cell разкрива плановете си да представи своето най-ново откритие
на борда на кораба – нанороботи,
способни да пречистват водата
от замърсяване. Терористичната
организация на неомалтусианците,
противници на нанотехнологиите,
решават да се включат в празненството с ефектна поредица от
взривове, които запращат кораба
към морското дъно бавно, не неми-

нуемо. Спасителните лодки стигат за малцина, а световните държави – както може да се очаква –
отказват спешна помощ. В такъв
момент се нуждаем от герой и това, разбира се, е Кейт. Но какъв герой е тя, след като нито я бива в
стрелбата, нито в боя, да не броим и факта, че не може да плува и
мисълта да се потопи до кръста в
ледената морска вода я изпълва с
неописуем страх?
Именно в такава сложна ситуация планират да ни поставят създателите на Hydrophobia. Целта е
ясна – да спасим пасажерите, да
избием терористите и да се измъкнем, преди корабът да потъне –
но как да го направите, зависи
изцяло от вас. Авторите твър-
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дят, че Hydrophobia ще предложи не
толкова нонстоп екшън без капка
мисъл, колкото много и сложни загадки, в които сами ще избирате
правилното решение, използвайки
вашия най-голям враг и съюзник –
водата. А водата в Hydrophobia ще
е нещо невиждано досега. Освен
със своята фотореалистичност,
постигната благодарение на новите ефекти в DirectX10 и достигнала съвършенство, невиждано в
нито една друга игра досега, тя
ще изненадва с точното пресъздаване на нейните физически свойства. Ще получим истински сложни,
смесващи се вълни, образувани от
движението на обектите, потопени в нея. Предметите, попаднали
в течение или хванати от вълна,
ще се придвижват в съответната посока, като най-силните ще
помитат хора и предмети по пътя
си. В зависимост от плътността
и материала, всички предмети ще
плават или ще потъват под водната повърхност. Водата също така
ще предава електричество и ще
се нагорещява и дими при допир
с горещи повърхности. Авторите
са стигнали до такива невиждани
досега подробности като изтичане на кислород от по-ниските нива
през по-високи, но наводнени нива –
тогава ще виждате поток от балончета, които идват под водната
повърхност.
Истинско престъпление е, че
при толкова красива вода ще се
налага непрекъснато да се държите надалеч от нея. Кейт страда
от хидрофобия – страх от водата. В малки количества тя няма
да є вреди, но когато се наложи да
се потопи до кръста, ще изпада в
неконтролируема паника. За плуване и дума да не става – освен ако
не искате да започнете отново
от най-близкия save. Затова във
всяка една локация в потопения

кораб ще се налага внимателно да
прецените как да преминете през
водата, без да се намокрите. Не
навсякъде ще можете да се катерите по стените или тавана,
така че свиквайте с водата. Найлесният начин ще е използването
на салове, сглобени от сандъци
или подръчни материали. Саловете ще служат и за саморазправа
с терористите, стига да ги заредите с експлозив и да ги пратите
да плуват в желаната посока. Изправени сте пред врата, зад която
стоят терористи, и помещението
е наполовина наводнено? Просто
я отворете (а ако не се отваря,
заредете с експлозив и взривете)
и водната стихия ще помете противниците ви. Стига във всеки
един момент да мислите как да се
възползвате по най-оригинален начин от постоянно надигащото се
водно ниво.
Винаги когато се налага да дам
крайна оценка на някой оригинален
продукт, се питам дали авторите
му са наистина способни да отговорят на обещанията си. Blade
Games са все още непозната компания, но играта им е почти завършена и е въпрос на време да се
появи за конзоли и PC. Един студен
душ в летните жеги определено
освежава.
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Pentium 4 на 1,8 GHz
512 Мбайта
GeForce 3 или по-добра
с 64 Мбайта памет
Дисково пространство:
7 Гбайта
Процесор:
Памет:
Видеокарта:

TURBINE / CODЕMASTERS
„Властелинът на пръстените“ запленява съзнанието и въображението на малки и големи вече десетилетия наред. Екранизацията на популярните творби на
Дж. Р. Р. Толкин достигнаха до нова публика и събраха
милиони нови фенове. Този нов успех постави началото и на поредица успешни компютърни игри по
„Властелинът на пръстените“. Появата на масивна онлайн игра (ММО) по Толкиновите творения
бе само въпрос на време. Американската фирма
Turbine превърна тази идея в реалност и в края
на месец април първите сървъри на Lord of the
Rings Online бяха отворени.
Това е четвъртата онлайн игра на
Turbine, които вече доказаха уменията и
възможностите си с Asheron’s Call 1 и 2,
както и DnD Online. Противно на досегашната политика на Turbine, Lord of the
Rings Online (LotRO) се придържа доста
тясно към стандартите за ММО жанра. Почти всеки играч, с когото говорих,
оприличи играта на суперхита World of
Warcraft. Принуден съм да се съглася с тази
констатация, и въпреки това LotRO пресъздава света на Средна земя отлично и позволява на играчите да се впуснат в безброй
приключения в типичен Толкинов стил.

Героите

Може да влезете в Средна земя като представител на една от следните четири раси – хора,
елфи, хобити и джуджета. Както в книгите
не се срещат женски джуджета, така
и в играта няма да може да играете
джудже от женски пол. Расата определя началната зона, в която героят
ви ще започне, както и стартовите
му показатели. Всяка раса има своите силни и слаби страни, които са
по-изразени на ниските нива, но на
високи нива се компенсират.
Класът на героя ви определя ролята
му в играта. LotRO ще ви предложи 7 кла-

са – крадец (специализира в негативни
ефекти), капитан (подсилва групата и
може да призовава спътници), шампион (специализира в нанасяне на щета
и бой с две оръжия), пазител (специализира в поемане на щета и защита),
майстор на познанието (нещо като магьосник), ловец (майстор стрелец, специализиращ в щета) и бард (лечител).
Всеки клас има набор от около 60 умения, които помагат на героя да изпълнява функцията си. Всяко умение се закупува от съответния учител, като героят
ви трябва да е определено ниво, за да получи достъп до
дадено умение. Класът също така определя и как точно ще се повишават атрибутите на героя ви.
Някои от уменията в LotRO изглеждат доста странни на пръв поглед. Тъй като в Средна земя живеят само
шепа магьосници, героите не разполагат с магически способности. Майсторите на познанието нямат стандартната огнена топка, но пък могат
да хвърлят колби със запалителна течност, за
да постигнат същия ефект. Както виждате,
все същото, но метафората е по-различна този
път. Това води до леко объркване за новаците, но
се свиква сравнително бързо.
Основният метод за развиване и персонализиране на героите в LotRO са характеристиките,
или както са наречени те в играта

Трейт-ове

Всяка характеристика дава конкретен бонус, но няма да може да се възползвате от всички характеристики
наведнъж. Може да екипирате само
ограничен брой характеристики в
зависимост от класа им и от нивото на героя ви. Класовете са 4 –
добродетели, расови характеристики, класови характеристики и легендарни характеристики. Добродетелите са малко по-специален клас. Всяка
една такава характеристика има степе-

Както и в повечето други онлайн RPG-та,
така и в LotRO, един от основните начини
да развивате героя си е екипировката.
Може да екипирате около 20 вида предмети, започвайки от оръжия и брони и
стигайки до гривни, пръстени и амулети. Както може да се предположи,
предметите са доста разнообразни
и предлагат различни бонуси. Хубавите предмети покачват базовите
показатели на героя ви, а екипировката
е основният начин да повлияете на тези показатели. Тя позволява до голяма степен да специализирате героя си. Ако искате да
имате много жизнени точки, ще трябва да намерите
предмети, които покачват издръжливостта. Ако
искате герой, който да нанася повече щети,
ще трябва да се сдобиете с предмети, които покачват силата му, и т.н.
Героите в LotRO могат сами да
създават оръжия и предмети с помощта на десетина занаята в играта. Всеки герой може да се обучи
на една професия, която комбинира 3
занаята. Например майстор на оръжия комбинира ковач на оръжия, миньор и дърводелец. Всяка професия позволява на героя да създава много предмети сам, но за други – той ще има нужда от
помощ от друга професия. Например майсторът
на оръжия разчита на горянина за обработена дървесина. Всеки занаят е разделен на пет степени на владеене, като героят ви прогресира
постепенно в тях. Допълнително може
да достигне майсторство във всяка
една степен, а това му дава възможност да прави по-добри (или повече)
предмети от съответния клас.

Музикална система

Един от най-интересните геймплей елементи в LotRO е музикалната
система. Героят ви може да се научи да
свири на даден инструмент (измежду 5),

Визия и атмосфера

Графиката на LotRO определено изглежда
остаряла, а енджинът на играта е изключително
лаком за ресурси. Въпреки това играта предлага
сносна графика за жанра и пресъздава света
на Средна земя успешно. Лесно ще разпознаете любимите си местности от
книгите и филмите. Самите карти са
огромни и ще можете да ги обикаляте с часове, без да се отегчите.
Най-впечатляващото в LotRO
обаче е атмосферата, която успява
да създаде в някои конкретни зони.
Това се дължи най-вече на две неща –
отлично ползване на мъгла и светлинни ефекти и впечатляваща музика.
Когато героят ви направи няколко стъпки в Старата гора, мъглата бавно ви закрива, слънцето почти изчезва, а музиката плавно се
сменя със зловеща бавна мелодийка, някъде се
чува вой на самотен вълк. Сцената просто излъчва страховито напрежение, когато изведнъж от мъглата се появява
огромният ствол на съживено дърво.
Продължавайки навътре в гората, сякаш случайно попадате на малко хълмче с къщичка. Влизайки в дома на
Том Бомбадил, мелодията се сменя с
бърза весела песничка, която вдъхва
усет на спокойствие и идилия.
Безспорно LotRO заслужава да бъде
похвален за дълбоката атмосфера, която създава, както и за отличното музикално оформление.
В заключение ще обобщя накратко впечатленията си от Lord of the Rings Online. Играта предлага сравнително стандартен, но все пак
интересен геймплей, който може да ви
забавлява месеци наред. Нововъведения
като характеристиките на героите
и делата придават разнообразие, а
музикалната система, както и други дребни идеи дават силен социален аспект на играта. Въпреки това
най-впечатляващото в играта остава възможността да се впуснете в
прекрасната атмосфера на Средна земя и творбите на Дж. Р. Р. Толкин.

Тест

Оръжията и инвентарът

а ако си купите този инструмент в играта,
ще можете наистина да свирите на него.
Клавишите от 1 до 8 на клавиатурата
отговарят на гамата, с помощта на
клавишите Ctrl и Shift може да свирите и полутонове или да вдигате
октавата. Играта дори позволява
свирене на акорди и съзвучия. Допълнително всеки отделен инструмент
има различно звучене и усещане. Музикалната система в LotRO е един
от малкото успешни социални геймплей
елементи, реализирани в компютърните
игри. Освен че позволяват на играчите да се
потопят в атмосферата на играта, музикалните
инструменти дават възможност за комуникиране
помежду им – размяна на песни, надсвирвания,
изнасяне на концерти и т.н. За пример, аз
лично почнах да си свиря на мандолината, докато изпълнявах един куест.
Започвайки от елементарни мелодии
като Smoke on the Water и „Одата
на радостта“, зарибих един случаен
минувач, който пък засвири „Имперският марш“. Така се заговорихме с
въпросния играч и се надсвирвахме в
продължение на час, час и нещо.
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ни, като по-високите степени дават по-голям
бонус.
Героят ви получава характеристики
по един основен начин, а именно чрез
дела. Делата са специален вид постижения в играта, които ви носят
както характеристики, така и титли за вашия герой. Всяко дело задава
някаква задача, която трябва да изпълните, за да получите награда. Целите са що-годе четири типа – „Убий Х
противници от вида Y“, „Открий Х места
по картата“ и „Открий Х предмета“. Има и
няколко дела, обвързани с класа и уменията на
героя ви.
За разлика от куестовете, делата не разкриват някаква конкретна история и не се получават от конкретни персонажи. Героят
ви „отключва“ нови дела, като изпълните целта им за пръв път. Например
когато убиете първия орк, героят ви
ще отключи делото „Убиец на орки“,
което изисква от вас да убиете 60
орки, за да го постигнете. Това придава голямо усещане и желание за
изследване на света в търсене на нови дела у играчите. Въпреки че делата
приличат много на куестовете и логиката им е доста семпла, те добавят голямо
разнообразие в играта.
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Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium II на 600 MHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
16 Мбайта
Дисково пространство: 500 Mбайта

Запознайте се с Михаил. На
19 години, студент по икономика, разкъсван между изпитите и
работата като барман в нощен
клуб. Един напълно обикновен младеж, на когото сигурно се чудите
защо обръщаме внимание. Може
би защото пред монитора Михаил е един от най-известните и
търсени диджеи, чиито партита
привличат стотици посетители.
Той е истинска звезда, има цял
куп почитателки, вестниците се
надпреварват да му вземат интервю, а домът му е осеметажен
ослепителен палат, с басейн и дузина гаражи. Къде? Естествено,
в Second Life.
Тази история е колкото измислена, толкова и истинска – всеки
ден близо 30 хил. играчи от цял
свят откриват своето ново виртуално призвание в най-популярния,

най-бързо развиващия се виртуален свят в Интернет пространството – Second Life. Той се ражда
през 2003 г. като експериментален проект на компанията Linden
Labs в опит да се създаде среда
за комуникация, в която всеки един
обект и анимация са творение на
самите играчи и те запазват авторски права върху тях и могат
да бъдат продавани на други играчи срещу виртуални долари, които
могат да бъдат сменени с истински пари. Ранните години на Second
Life са трудни и светът привлича
вниманието само на малцина ентусиасти. За отбраната публика
спомага и ограничението всеки играч да предостави данните на своята кредитна карта. Едва когато
Linden Labs премахват това изискване и отварят широко вратите
на своя свят за всички желаещи,
обикновеният потребител открива необятните възможности на
своя нов, втори живот. Благодарение на невиждания медиен шум
през последните две години, някога неизвестният експериментален
проект се превърна в едно от найголемите събития в световната
мрежа. Всички искат да са там –
обикновените хора, търсещи нови
приятели и забавления, професионалните дизайнери и архитекти,
привлечени от обещания за бързо забогатяване, и дори големите
корпорации, за които виртуалният
свят е нов пазар и реклама за техния продукт.

LINDEN LABS

Изглежда, всички са полудели
по Second Life

И с право. Във всеки един момент той е населяван от над 30
хил. души. Всеки ден в него се случват над 2 хил. различни събития, от
сериозни дискусии, курсове и конференции до викторини, лудешки партита и забавления за възрастни.
Над пет списания и два седмични
вестника (един от които, AvaStar,
е издаван от немския гигант Bild)
отразяват всичко ново, случващо
се в пределите на играта. Над 20
хил. виртуални фирми произвеждат
ново съдържание във всяка една област – от нови сгради до облекла
и козметика за вашето виртуално
„аз“. Три банки се грижат за вашите виртуални средства. Истински
фондов пазар и безброй казина могат да ви направят богат за един
ден. Налице е пазарна икономика,
която с нищо не отстъпва на реалния свят и в която милион и половина долара сменят своя притежател
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всеки ден. Мащабът на Second Life
е почти невъзможно да бъде описан, без да изразходвам целия си
набор със суперлативи, и продължава да се развива с шеметни темпове – на всеки месец и половина
населението на виртуалния свят
нараства в още един милион
играчи. Ако той се запази, до
края на годината повече хора
ще играят Second Life отколкото World of Warcraft! И най-любопитното е, че макар Second Life
да е американски продукт, над
61% от всички жители на Second
Life са европейци.

ведение на т.нар. Orientation Island,
където ще преживеете първоначалния шок от тромавия и не особено интуитивен интерфейс. Веднъж щом се запознаете с основите
на управлението на своя аватар и
промените облика му по свое или не
подобие – външният вид на вашето
второ „аз“ се определя от над 100
параметъра, с които можете да
постигнете поразителна прилика, –
ще бъдете директно изритани в
света, където ви очаква следващият сблъсък с новата реалност.

Игра ли е Second Life?

Не! Ако очаквате от Second Life
да ви посрещне с точни правила,
ясно очертани цели и гарантирана
победа, ще останете силно разочаровани. Това е среда за комуникация, обучение, отдих и забавление.
Нямате никакви ограничения в това, което може да правите – вашият аватар в началото е способен
на малко, но с вградения език за
програмиране може да създадете
всевъзможни нови анимации и външен вид на аватар си. Така че приемете Second Life по-скоро като 3D
chat програма, но дотолкова развита, че всяка ваша фантазия може да бъде превърната реалност.
За „адаптацията“ във виртуалната среда служи продължително въ-

„Къде, по
дяволите, съм аз?“

е най-често задаваният въпрос
от всеки новак. Не се отказвайте веднага заради примитивната наглед графика. За разлика от
изработените от професионалисти компютърни игри, енджинът на
Second Life е пригоден за динамично създаване на съдържание от
самите играчи, при това не със
специални 3D редактори, а вътре
в самия свят. Освен това цялата
графика се пази на сървърите на
играта и се зарежда на екрана ви

парче по парче, така че препоръчително е да имате бърза Интернет
връзка. Иначе ще наблюдавате как
декорите и предметите около вас
бавно се материализират, а текстурите им са грубовати, докато
не придвижите курсора върху тях.
Самите обекти – от сградите до
гуменото пате, което плува в близкия басейн – са създадени чрез примитиви, прости геометрични форми
като куб, сфера, торус и пирамида,
с форма и текстура по избор на
автора им. Процесът на създаване
е изцяло динамичен – докато един
играч редактира и изгражда дадено нещо, всички останали наблизо наблюдават как то се оформя
пред очите им. За програмирането на поведението на създадения
обект се използва обектно-ориентираният език LSL, който е
много сходен със С#. Като цяло
свободата в Second Life е опияняваща, но това често е недостатък – повечето жители
на виртуалния свят нямат никакво чувство за вкус, така
че бъдете готови да се сблъскате с дисхармония и кич, от които ще ви заболят очите... както
и с невиждано красиви местности,
родени във въображението на гениални дизайнери и архитекти, някои
от които като Anshe Chung са вече
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милионери, при това не във виртуални, а в истински долари.

Икономиката на Second Life

Може би най-голямото постижение на Linden Labs. Базирана е
на виртуалните Linden Dollars (L$),
които може да купите и продадете за истински пари във всеки момент. Всеки предмет, който създадете, може да бъде продаден в
неограничено количество и това е
ключът към богатството, към който се стремят всички. Светът на
Second Life е тържество на консуматорите – практически навсякъде ще сте заобиколени от десетки
хиляди нови дрехи, аксесоари, превозни средства, оръжия, играчки
и прочие, които може да придобиете срещу малка сума „линдени“.
Естествено, това не означава, че
играчите, решили да прекарат свободното си време, без да похарчат
и цент, са отритнати от обществото. Следвайки уроците на Рокфелер, всеки може да припечели
първите си доходи, като променя
и препродава готови предмети, като предлага услугите си или като
поеме някоя от предлаганите от
виртуалните фирми професии. Мениджъри, асистенти, бодигардове,
фотомодели, дори компаньонки, са
само няколко от заниманията, с ко-

ито играчите могат да изкарват
добри пари в Second Life, стига да
разполагат с достатъчно свободно време. Ако сте готови да „живеете“ пред монитора и проявите
инициатива, може дори да си изкарвате прехраната във виртуалния свят.
Различно е притежаването на
земя. В Second Life земята има огромна стойност, тъй като не може
да се създава от играчите, а само
от авторите, които на равни периоди от време увеличават площта на света. За да придобие земя,
играчът трябва да е предоставил
данни на своята кредитна карта.
След това той трябва да следи
пазара за недвижими имоти – има
голям избор от малки парцели, които струват около 50 долара, до ог-

ромни частни острови, цената на
които достига петцифрени суми
в истински пари. Освен цената на
земята, притежателят є се задължава да плаща и месечен данък на
Linden Labs за ползването є. Предимството да притежаваш своя
земя е немалко – само тези, които
притежават дадена площ, могат
да поставят предмети върху нея
за постоянно. Всички други предмети се връщат на притежателя им
няколко часа, след като бъдат забравени на чужда територия. Освен
това ограничение, притежателят
на недвижим имот може да го заключи за достъп от непознати и да

позволи само на най-близките си
приятели да му идват на гости.

Оттук накъде?

С непрекъснато нарастващо
население и необятни възможности, Second Life продължава да се
развива с нови възможности за комуникация и творчество. Последната версия на бета клиента, който
се очаква да стане официален до
края на май, добави възможност за
гласова комуникация. Така вместо
да си пишете с приятел, е достатъчно да се приближите до него и
да използвате микрофона. Събирането на няколко аватара заедно ще
позволи провеждането на истински
гласови конференции. Сред новостите са и „сложните примитиви“ –
най-сетне могат да се създават
предмети със сложна форма, подобно на моделите в нормалните
компютърни игри, което се очаква
да подобри качеството на графиката поне по отношение на новосъздадените предмети. Всичко
това е гаранция, че Second Life ще
продължи да води класацията на
виртуалните светове и през тази
година, въпреки че вече над дузина
компании, сред които MTV и дори
Microsoft, работят над свой виртуален свят.
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Минимални изисквания:

FRICTIONAL GAMES / GOT GAME ENTERTAINMENT
Спомняте ли си Penumbra, безплатната игра (tech demo), която ви представихме преди няколко броя? Ако не
си спомняте, нека ви кажа накратко за
какво става дума. Група програмисти
бяха направили играта като демонстрация на физичен енджин, разработен
за участие в състезание по информатика. След неуспеха на състезанието,
бяха решили да пуснат творението си
за безплатно теглене и бяха приятно
изненадани от интереса от страна на
геймъри и няколко разпространители
на игри. И така, безплатната идея се
комерсиализира и въплъти в 3 части,
първата от които излезе на пазара под
името Penumbra: Overture.
Графиката на играта е останала
до голяма степен непроменена спрямо
безплатната версия, което не е особена изненада. Това ще рече, че гледаме света през очите на героя, както
и че нещата изглеждат доста добре
в графично отношение. Въпреки това
не мога да затрупам играта с толкова
суперлативи, с колкото накичих безплатната версия – от една страна, защото оттогава мина доста време по
стандартите за компютърна игра, и
от друга, защото играта сега се състезава в съвсем друга лига – тази на
платените продукти. Това, което се
набива най-много на очи, е внушителната физика на играта, която изпъква
на фона на останалото и повишава значително цялостната оценка.
Звукът е на прекрасно ниво – минималистичен и в същото време абсолютно на място. Няма да бъде преувеличено да кажа, че рядко съм виждал игри с по-подходящо озвучаване.
Запомняща се тягостна начална ме-

лодия, изпълнена на пиано, и пълното
отсъствие на музика в самата игра,
заместена от покачващи напрежението акорди, както и стандартните звуци, които очаквате да чуете, бродейки
из отдавна изоставена база. Мога да
ви обещая, че звукът от капеща вода,
стичаща се от гредите на изоставената военна база/мина, ще ви съпровожда известно време, след като спрете да играете ;)
Историята на играта е значително подобрена, нещо крайно необходимо,
защото в безплатната версия нещата
изглеждаха доста претупани и създа-

ваха впечатление, че са там само колкото да ги има.От презентацията има
какво да се желае, но авторите са постигнали доста стилно, макар и малко
старомодно излъчване.
Що се отнася до геймплея, нещата
и тук са значително подобрени. Имаме
вече традиционните от безплатната
версия загадки, решаването на които е свързано с физиката на играта.
Имаме и нови елементи – спотайване
из сенките и битки с противници, и
всичко това обвито в смущаващата
и плашеща атмосфера, позната ни от

Процесор:
1 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
ATI Radeon 8500
или NVIDIA GeForce 3 с 64 Мбайта
Дисково пространство:
1 Гбайт

демото. Още в началото авторите ни
представят своите препоръки как да
се насладим най добре на творението
им – на угасени лампи, леко затъмнен
монитор, но дори и да не последвате
препоръките им, много скоро се оказвате погълнати от тягостната атмосфера на заглавието. Човек свиква
с тишината на изоставената база
дотолкова, че всеки звук ще ви накара
да подскачате на стола, а коментарите на героя за кошмарите, които
вероятно се крият в мрака наоколо,
ще затвърдят усещането, познато
ви от филмите на ужасите, че нещо
ви дебне от тъмното. Именно това е
най-голямата сила на играта, защото
други заглавия, като Doom 3 например, също разчитат на създаване на
подобна атмосфера, но се провалят
поради прекалено голямата си скриптираност. Твърде често враговете
се появяват от едно и също място
и в крайна сметка появата им спира
да плаши или изненадва. Е, тук не е
така. Играта си остава плашеща от
начало до край и в това отношение е
прекрасен образец как се прави survival
horror игра.
Осемте часа страх, които ще ви
осигури заглавието, не са нито твърде малко, нито твърде много, особено
като се има предвид, че е едва първата част на една плашеща разходка в
тъмното. Разбира се, когато излязат
следващите части, аз отново ще бъда там, за да ви запозная с новостите
;) Засега мога само да ви посъветвам,
ако сте фенове на survival horror игрите
и не ви пречи перспективата от първо
лице, да отделите време за Penumbra:
Overture – заслужава си.
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium III на 800 MHz
Памет:
128 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство: 1,2 Гбайта
„Fifteen men on the dead man’s chest –
Yo-ho-ho and a bottle of rum!
Drink and the devil had done for the rest –
Yo-ho-ho and a bottle of rum!“
Безспорно романът „Островът на
съкровищата“ от Робърт Луис Стивънсън е шедьовър в приключенския жанр.
Също така е световно призната класика, която продължава да се преиздава, а идеите є се експлоатират в редица други художествени произведения,
филми и игри. Не сте ли си мечтали да
поемете с бърза шхуна сред вълните
към далечни, неизследвани земи? Не
сте ли искали да се борите с кръвожадни пирати и да търсите загадъчен остров със заровено на него съкровище?
Несъмнено, докато четох „Островът
на съкровищата“, изпитвах именно това. Бях там, заедно с Джим Хокинс, и
преживявах всичко, което се случваше
с него, сякаш се случваше на мен самия. Затова, когато попаднах на приключенската игра Destination: Treasure
Island – заглавието моментално привлече вниманието ми.

Историята

Изминали са четири години, откакто Джим Хокинс се е завърнал от Острова на съкровищата. През това време
е пораснал и възмъжал. Със своя дял от
съкровището е купил кораб и сега кръстосва моретата като капитан и търговец. Но една вечер, докато почива в
каютата си, пирати нападат кораба и
го превземат, а него заключват в кабинета му. Оказва се, че това са Морган,
Дик и Жълтото куче. Някога те са били в бандата на Дългия Джон Силвър,
но техният капитан сключва сделка с
хлапето Хокинс и за да запази собствената си кожа, ги изоставя сами на
безлюдния остров. Спасени от преминал наблизо кораб, те са обладани от
жажда за мъст и единствената причи-

KHEOPS STUDIO / NOBILIS
на, поради която все още не са убили
Джим, е, че чрез него смятат да открият къде се спотайва Джон Силвър, а
после да го хвърлят на акулите.

Играта

Поемате ролята на Джим Хокинс,
който е затворник в собствения си кораб. И докато се чудите какво да правите, от люка на кърмата прозвучава слабо почукване. Отваряте го и с изненада
установявате, че пред вас е кацнал капитан Флинт – говорещият папагал на
стария пират Джон Силвър. Птицата
ви носи писмо от своя господар. В него
пиратът говори за съкровище, което е

заровил на Изумрудения остров, и иска
от вас да отидете там и да го откриете. Писмото завършва с някаква странна главоблъсканица, която би трябвало
да ви заведе до съкровището, а на гърба
му е надраскана част от карта. Не ви
остава друго, освен да се спуснете по
въже от кърмата на кораба в лодката,
която ви чака долу, а после да поемете в
мрака на нощта към своята нова цел –
Изумрудения остров, където ви очаква
несметно съкровище.
Самото начало на играта е нещо
като tutorial и ви запознава с някои от
основните елементи на геймплея. Както сигурно вече сте забелязали от
картинките в статията – играта е
от първо лице, т.е. гледате през очите

на героя. Придвижването между отделните локации става от екран в екран,
като в отделните зони, в които се намирате, може да се въртите свободно
на 360 градуса, за да ги изследвате.
Разработчиците са предвидили още една възможност, чрез която да се придвижвате, а именно картата на Джон
Силвър. Когато попаднете на някоя от
основните локации, тя се отбелязва на
картата и впоследствие, като натиснете върху нея, се пренасяте моментално там. Това е адски удобно и спестява дългото лутане между екраните,
което е недостатък на този род игри
и на моменти става доста изнервящо.
Разбира се, в началото ще е достъпна
само част от картата на Изумрудения
остров (тази, която старият пират е
начертал на писмото, донесено от капитан Флинт), а останалата ще разкриете в хода на действието.
Когато пристигнете на Изумрудения остров, първоначално се намирате
на брега, където ви е изхвърлило морето, след като сте корабокруширали
с лодката си. Оттук нататък трябва
да следвате текста на главоблъсканицата–загадка (enigma) от писмото
на Джон Силвър. Тя е нещо като пътеводител до мястото, където е скрито
съкровището, и ви казва къде какво
да направите, за да прогресирате в
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сюжета. Когато изпълните част от
заложеното в текста, съответните
редове биват задраскани и така във
всеки един момент от играта можете
да видите какво сте изпълнили и какво
ви остава. В самото начало текстът
гласи: „Трябва да намериш къде стои
банановото дърво и да вземеш десния
рог на овена в ръце.“ Дървото обаче са
намира от другата страна на дълбока
пропаст. Над нея се минава чрез дървен уред, движещ се по дебело въже.
Но уредът е развален и затова първо
трябва да го ремонтирате, за да минете оттатък. За целта се нуждаете
от куката на брега. За да я вземете
обаче се налага да срежете въжето,
с което е завързана. На брега откривате вехт нож, който не ви върши
работа. От него ви трябва дръжката,
а в пещерата (с вход във формата на
череп) ще откриете метално острие
и връв (ще получите нож, като ги комбинирате).
Разбира се, играта не е базирана само върху това да следвате указанията
на Джон Силвър, а покрай тях ще трябва да свършите един куп други работи –
например да си направите отвара против блатна треска или да извадите
едно момиче от кладенеца, в който е
паднало. Освен това ви предстои да решите и известно количество логически
пъзели в стил MYST. Отговорите на повечето от тях ще откриете в текста
на главоблъсканицата–загадка.
От гледна точка на управлението –
Destination: Treasure Island е с олекотен интерфейс. Когато попаднете на
активна зона, курсорът на мишката
веднага се променя в съответствие с
действието, което можете да извършите. Основните такива са придвижване към съседна локация, вземане на
предмет, задвижване на механизъм и
използване на предмет от инвентара.
Разбира се, възможно е да проведете
разговор и да огледате даден обект
(което се случва по-рядко). Добро впечатление ми прави това, че активните
зони се набиват на очи и не е нужно да
проверявате с курсора всяко кътче на
екрана за скрити такива.
Инвентарът е структуриран по
особен начин. За разлика от повечето
приключенски игри, където обикновено

имате неограничено количество места
в раницата си или просто тя е с толкова слота, колкото е максималното
количество вещи, които може да притежавате в даден момент от играта,
тук съществуват две области. Когато
вземете даден предмет, той автоматично отива в общата част. Тя представлява отделен слот, в който едновременно могат да се побират неограничено количество вещи. Неприятното
обаче е, когато решите да извадите
някой оттам. Понеже не може да избирате кой от предметите да вземете,
играта ви разрешава да извадите този, който е най-отгоре, и едва след като го поставите в игралната част или
го използвате, е възможно да посочите
следващия по ред. Друг проблем е, че не
е възможно да върнете предмет, взет
оттам, и тогава единственият вариант е да развалите вече комбинирана
вещ, за да освободите някой слот (а
това понякога е невъзможно).
Втората зона, която заема основната част от екрана, е игралната. Тя
се състои от осемнайсет слота, във
всеки от които може да поставите по
един предмет, като имате пряк достъп
до вещите, намиращи се в нея. Затруднения обаче създава това, че не може да
switch-вате предметите, т.е. не е възможно да размените предмета в даден
слот, като го посочите с този, който е
активен на курсора (програмата приема,
че се опитвате да комбинирате двете
вещи и ако това не е възможно, просто
няма резултат). С течение на развитието на действието в един момент ще
запълните всички слотове и ще имате
поне няколко вещи в общата част.
Начинът за комбиниране на предмети в инвентара е доста оригинален.

Когато изберете дадена вещ и с нея
посочите друга в игралната зона, която
може да си взаимодейства с нея, в долната част на екрана се появява лентичка-формула. Последната представлява
реална формула, в която вместо цифри
фигурират изображенията на комбинираните предмети (например „дървена
дръжка“ + „връв“ + „метално острие“ =
„нож“). Вещите, които са получени в резултат на взаимодействие между два
или повече предмета, имат в долната
част на изображението си знак „гаечен
ключ“. Това означава, че те могат да
бъдат разглобени и от тях да получите
съставните им части. Обикновено ще
ви се наложи да разглобявате предмети, които сте открили, за да ползвате
дадена част от тях при създаването на
други, и обратно – да сглобите вещ, чиито части са ви влезли в употреба преди това, но сега се нуждаете от нея.

Графика, звук и музика

Визуално играта изглежда доста
добре. Макар изображенията на отделните локации да са предварително
рендирани, разработчиците са добавили разни ефекти и доста триизмерни
и динамични обекти. Недостатък е, че
на някои места обстановката е бедна на обекти или изглежда стерилно и
липсва динамика. Вместо късометражни филмчета, междинните анимации са
представени от поредица черно-бели
стрипове – все едно гледате комикс.
Звукови ефекти присъстват почти
навсякъде, а музиката е на много добро
ниво. Специално внимание заслужава
песента „Петнайсет души в ковчега на
мъртвеца, йо-хо-хо и бутилка ром“.

Заключение

Това, което отличава Destination:
Treasure Island от останалите подобни игри и я прави безспорен хит на годината, са уникалният геймплей, добрата комбинация между приключенски
елементи и пъзели, красивата графика и приятното музикално оформление.
Единственият є недостатък е ограниченото пространство в инвентара,
което понякога създава неприятни емоции. Въпреки всичко не смятам, че това
ще ви развали удоволствието от играта. Затова обезателно си я набавете.
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Владимир Милчевски

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
1 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство:
1 Гбайт
Представяте ли си да сте собственици на верига за бързо хранене? Не,
нямам предвид да имате 2 будки за сандвичи, въпреки че и това си е бизнес.
Имам предвид нещо наистина голямо и
международно, плъзнало из цял свят и утвърдило се като марка сред ценителите
на нездравословната храна ☺ Аз си го
представям. Представям си как ходя на
проверки по обектите си, хем дребните
служители да се насладят на персоналното внимание на големия шеф, който
идва да им каже лично колко много цени
работата им, хем да се порадвам на тълпите затлъстели дечица и тук-там по
някой чиновник в почивка, които с мазни
пръстенца и жизнерадостен смях (главно децата, чиновниците, изглежда, са
оперирани от възможността да се смеят) нагъват сандвичите ми и ги поливат

щедро с добре разводнена (под формата
на лед) кола. И на лицето ми се изписва
едно блаженство. Защото какво по-хубаво от това да виждаш, че очевидно
лоялните ти клиенти (по наднорменото
тегло се познават) продължават с все
такова желание да поглъщат сандвичите, всеки от които струва колкото четвърт крава (по цени на изкупвачите), да
гризат неестествено дългите пържени
картофки, които с вида си биха породили
множество въпроси у всеки, виждал картоф на живо, и да пият безалкохолните,
разредени с лед 3:1 и със също толкова
завишена цена. Генерират пари, иначе
казано… И именно понеже си представих
твърде успешно как мога да забогатея,
допринасяйки за нетното тегло на нацията, реших да поиграя малко на Hot Dog
King: A Fast Food Empire.

A Fast Food Empire
FUZZYEYES STUDIO / MERIDIAN4

Играта ни предлага една доста неангажираща интерпретация на бизнес симулатор. Графиката е крайно непретенциозна, което не е нетипчно за tycoon
заглавие, но за сметка на това върви
доста леко на компютъра, а феновете
на симулациите никога не са държали
особено на графиката. Аз лично намирам
визуалната презентация на играта за
доста оскъдна, а рядко срещащите се
cut сцени щяха да изглеждат зле и преди
5 години. Пак казвам обаче, че за този
тип игри графиката е приемлива.
Що се отнася до звука – той е откровено противен. Има една приятна заглавна мелодийка и това е всичко. Музикалното оформление (ако може така да
се нарече) в играта е силно повлияно от
The Sims, но е скучно и дразнещо след
първите 30 секунди. На практика музиката, а и звукът изобщо (с изключение
на вече упоменатата заглавна мелодийка) са толкова зле, че ако ги нямаше, щях
да го броя за плюс на играта.
По отношение на геймплей играта
има какво да покаже, въпреки че не е
особено разнообразна. В доста подробния tutorial ви запознават с всички важни елементи на интерфейса и геймплея.

Тук трябва да се отбележи, че за разлика от други подобни игри, работата
с менютата е доста интуитивна и не
се иска да ровите дълго, за да намерите това, което ви трябва. Иначе действията ви в играта са доста прости и
методични – закупувате си заведение,
зареждате го, назначавате персонал с
подходящи качества, слагате надценка на продуктите и се наслаждавате.
Всъщност „наслаждавате“ е доста преувеличено, защото едва ли някой би се
наслаждавал на досаден микромениджмънт на персонала, който трябва освен да обслужва клиентите и да чисти
заведението… Има възможност да качите нивото на заведението си и това
е обвързано с достъп до нови видове
храни и персонал, които дават възможност за по-големи печалби. Има и някол-

ко невероятно досадни мини игри, които
ме карат да мисля, че аудиторията на
играта се състои предимно от деца от
първи до трети клас, които по някаква
неизвестна причина имат нужда да получат базови знания в областта на икономиката. Това, разбира се, не може да
е вярно, но така го възприех…
Като цяло играта беше приятен начин да убия няколко часа, но нищо повече. Останах с що-годе добри впечатления главно защото е една от малкото
игри в последно време, в които не ми се
наложи да избивам промишлени количества еднакво изглеждащи противници.
Бих я препоръчал, ако търсите някакво
виртуално забавление с минимум насилие или сте върл фен на tycoon игрите. Ако не покривате горните условия,
стойте настрана от Hod Dog King.

Тест

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium 4 на 1,5 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство: 1,6 Гбайта

UBISOFT MONTREAL / UBISOFT
Mutant Ninja Turtles, който е основа и за
последния пълнометражен филм по темата. Доколко американският вариант
е верен на оригинала, няма да коментирам – твърде пристрастен съм за да
мога да давам оценки. Важно е друго –
филмът излезе и както става почти винаги в последно време – с излизането на
заглавието на големия екран се пръква
и къде набързо, къде не толкова набързо
скалъпена игрица, целяща да доопразни
джобчетата на феновете. В това отношение логото на Ubisoft, което гордо
се мъдри над играта, не е изненада за
никого – французите се специализираха
в това в последните години. Нека погледнем какво са сътворили този път…
Графиката е незадоволителна. Играта си е конзолен порт от PS2 и
въпреки някои подобрения страда от
дежурните проблеми – нискополигонни модели и скапани текстури. Иначе
визуално нещата са в доста приятен

13

Оценки:

Костенурките нинджа. Помните ли
ги? Ако сте се родили в периода 1978–
1985 г. съм сигурен, че не само ги помните, но и си спомняте за тях с доста
добри чувства. Дори и по-рано да сте
родени, вероятно ги помните, но едва
ли ще изпитате тази топлина, като се
сетите за тях, която бихте изпитали, ако принадлежахте към въпросната
възрастова група. Аз лично си спомням
с умиление филмчето на Canal France
International. Спомням си и множеството
артистични напъни, които то провокира у мен (така де, кой не се е опитвал
да рисува костенурките), спомням си и
дъвките с картинки от сериалчето, които събирах, че даже и играчки (action
figures по западно) със зелените пазители на реда си имах. Спомням си и режим
на тока (това вече без капка умиление),
който често ме лишаваше от любимото филмче, заради което толкова съм
бързал да се прибера от училище, но
да не се отплесвам. Мисълта ми беше,
че „Костенурките нинджа“ си бяха цяла
институция за мен, докато бях в началното училище. После, както става с
повечето неща, като човек поотрасне,
постепенно симпатичните земноводни
и техният учител–гризач изчезнаха от
кръгозора ми и макар често да съм мислил да седна да изгледам отново сериите, ей така, за да си припомня безметежността на ранното детство, честно казано, не смея, за да не се окаже,
че филмчето е загубило очарованието
си някъде през годините…
За сметка на това нищо не ми пречи да играя и да критикувам игрите по
темата! Тук е моментът да спомена, че
играта, която ще ви представя в следващата страница и нещо, всъщност не
е базирана на оригиналните (разбирай
френските) костенурки нинджа, а на
поамериканчения им вариант – Teenage

TG

Владимир Милчевски

комиксов стил, стоят cell shaded и напомнят малко на забравената вече игра XIII. И на филма де. Жалко, че изпълнението е посредствено.
При звука нещата са същите като с графиката – няма да впечатли с
нищо. Репликите на героите стават
досадни прекалено бързо. Останалите
звуци също.
След като бързо, но изчерпателно
прегледахме аудио-визуалните характеристики на заглавието, достигнахме и до геймплея. Играта е маркирана
като подходяща за лица над 10 години,
но спокойно можеха да смъкнат възрастовата граница малко надолу (защото
то просто няма много надолу). Играта
представлява нещо като профанизирана версия на Prince of Persia. Не толкова предизвикателна или интересна, или
красива. Без култовите комбота, но с
костенурки.
Всъщност в стремежа си да приведат Принца във вид на костенурка и
да го направят лесен за игра от деца,
авторите са осакатили значително играта и тя е загубила голяма част от
потенциала си. През цялото време, докато играех, се питах: „Беше ли нужно
противниците да са толкова подчертано безопасни, костенурките така
очевидно безсмъртни и нивата толкова обидно кратки?“
Тук спирам да критикувам, защото
май създадох впечатление, че играта е
ужасна. ТОВА НЕ Е ТАКА ☺ Всъщност
в доста отношения е най-добрата игра по темата правена досега. От друга страна, като фен на поредицата, не
мога да не скърбя за пропиления потенциал на заглавието. Предполагам, че
ако подходите без особени очаквания,
играта може и да ви допадне и да убиете някой и друг час, но аз лично останах разочарован.
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Иван Димитров

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:

WILD TANGENT
Винаги ще си спомням с трепет в
сърцето култовата серия Lemmings, която за времето си беше една уникална
игра с гениален геймплей. Трудно е да я
поставя в точно определен жанр. Макар
да е класифицирана като пъзел, тя се
отличава с интерсна комбинация от логически, стратегически, аркадни и сим
елементи. Най-успешните є части (съответно Lemmings и Lemmings 2: The
Tribes) излизат в началото на 90-те, а
впоследствие появилите се триизмерни
продължения се оказват разочарование.
Заглавието няма много клонинги най-вече заради гаснещата слава през последните десетина години. Това обаче не
се оказва пречка пред ентусиастите
от Wild Tangent, които вдъхновени от
Lemmings съзвадат своите пингвини.
Историята в Penguins е доста елементарна. Вие поемате контрола над
банда пингвини, които се опитват да
избягат от зоопарка. Обаче пътят
им не е никак лек и преминава през
всички площадки, населявани от
животни. Разбира се, допълнително дебнат пазачи, чиято цел е да
предотвратят бягството на пингвините, а вашата е да се промъкнете
покрай тях, без да ви хванат.
Penguins е клониг на Lemmings дотолкова, че взема част от основните
елементи на неговия геймплей. Имаме малки същества – пингвини вместо
леминги. Предстои ви да преминете
поредица от нива, в които целта ви е
да преведете пингвините си от стартовата точка до изхода. По пътя си
малките същества ще срещнат разнообразни препятствия, които трябва да
преминат с помощта на вашата съобразителност и логика. Точка. Приликите
свършват дотук.
Характерна черта на геймплея в
Penguins е, че са премахнати познатите
ни професии на лемингите. Това означава, че вече нямате катерачи, камикадзе,
строители, миньори и всички останали

Процесор:
Pentium III на 800 MHz
Памет:
128 Мбайта
Видеокарта:
32 Мбайта
Дисково пространство: 1,2 Гбайта

неща, които можеха да изпълняват лемингите. За разлика от тях пингвините
не притежават професии, но умеят да
използват всевъзможни джаджи, които
са разпръснати из нивата или са поставени от вас самите. Това е може би
най-съществената разлика в геймплея
на двете заглавия – вместо да зададете на животинчетата си какво да направят, те просто взаимодействат със
съоръженията или екипировката, която
поставяте на съответното място.

Съществуват различни джаджи – батути, оръдия, лостове, мостове и т.н.
Някои от тях, като батутите и оръдията, може да преместите от една
позиция в друга и реално, ако разполагате само с един брой от тях,
да го използвате на няколко места.
Те също така могат да променят
посоката, в която да изстрелват
пингвините ви (наляво или надясно).
Други съоръжения не могат да бъдат
преместени, след като веднъж са били
сложени – такива са мостовете. Освен
джаджите е възможно да поставяте
различна екипировка (като ракетна раница), която обаче е с еднократна употреба и се използва от първия пингвин,
който стигне до нея. После тя се губи.
Това е удобно, когато имате препятствия и те могат да бъдат дезактивирани
като някое от животинчетата натисне
даден бутон.
Из нивата са разпръснати пари, с
които от магазина може да си купувате различни работи като костюми за
пингвините, wallpaper-и, мелодии и други.
Макар да не оказват пряко влияние върху
геймплея, те са допълнителни благинки,
с които е гъзария да се сдобиете. Иначе
всяко ниво има лимит за спасени пингвини и време на игра и ако успеете да се
вместите в тях – получавате допълнителен бонус – медали, точки и пари.
Графиката е двуизмерна и макар да е
под съвременните стандарти, е приятна за окото. Звуковите ефекти са готини. Адски приятно е да чуваш как пингвините ти изпиукват „юпиии“. Музиката
обаче е доста еднообразна и дразнеща,
поради което ви препоръчвам да я изключите. Геймплеят е стабилен и предлага
доста предизвикателства за логиката
ви. Хардуерните изисквания са минимални и спокойно може да я качите дори на
служебния си компютър. С две думи –
Penguins е едно леко и приятно заглавие в духа на Lemmings, което
заслужава да бъде изиграно.
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TELLTALE GAMES / GAMETAP
Петата част на нашумялата напоследък с уникалната си сатира, неподправен хумор и осмиващ сарказъм игра, Sam
& Max, е вече на пазара.
Този път електронното забавление носи виртуалното наименование
Sam & Max Episode 5: Reality 2.0. Това е така
не защото е втора версия на петия епизод
(както например се случва с повечето софтуерни продукти), а защото за разлика от
предходните части, където нашите детективи Sam и Max се бореха с престъпни гении от плът и кръв, този път те ще се изправят срещу най-опасния и неочакван враг,
анатемата на всички времена (и серии на
играта) – ИНТЕРНЕТ (или поне така се нарича главният злодей)! Ако досега сте си
мислили, че виртуалният свят не може да ви
навреди – помислете пак!
Естествено, главните герои ще се забъркат в новото шеметно приключение благодарение на уникалните на пръв поглед виртуални очила, които транспортират своя
приносител направо в киберпространството на недовършената масова онлайн игра,
наречена Reality 2.0. След няколко неочаквани
обрата историята продължава от там, където бе приключила в предходния продукт –
Sam & Max Episode 4: Abe Lincoln Must Die!
Разбира се, няма да ви я разказвам, защото
иначе ще опропастя интересните моменти
и запленяващата фабула, която за пръв път,
от доста време насам, е тотално различна
от добре познатите ни „криминалета“.
Свеж полъх в продължението е абсолютно промененият свят. Докато в предходните серии Sam и Max се шматкаха напред-назад из реалния свят, тук всичко съществува
в една киберреалност, което, честно да си
призная, разчупва стереотипа на епизодите!
Освен това възможността да прескачате
от единия свят в другия и после да се връ-

щате обратно допринася за уникалното преживяване от игра на петата част, особено
когато за разрешаването на някоя загадка
трябва (виртуално казано) да дръпнете два
лоста – един в киберпространството, а другия – в реалния свят.
И като стана въпрос за пъзелите, тук е
моментът да спомена, че макар в началото
всичко да ви се струва като „старата песен
на нов глас“, момчетата от Telltale Games
са се постарали с напредване в играта да
се сблъсквате с нови и неочаквани задачкизакачки, които несъмнено ще ви приковат
към екрана. Най-готиното обаче е, че всяка
една решена загадка допринася за разплитането на финалния пъзел. А какъв е той, ще
оставя на вас да разберете!
Във визуално отношение Sam & Max
Episode 5 се представя също като предходните епизоди – една качествена графика в
анимационен стил, която допринася за забавното преживяване от играта.
Същото обаче не може да се каже за музиката и озвучаването. Макар момчетата
от Telltale Games да са се постарали да разнообразят добре познатите ни диалози със
свежи реплики и забавни анекдоти, подборът
на гласовото озвучаване е с поне едно ниво по-ниско от това на предходните серии.
Наред с това и музиката е доста занемарена. Разбира се, нормално е парчетата да са
странни, особено имайки предвид виртуалната среда на Reality 2.0, но чак пък толкова
е направо абсурдно. Освен това музиката
въобще не е забавна, както например в Sam
& Max Episode 4: Abe Lincoln Must Die!
В заключение ще споделя с вас, че играта е една наистина готина смесица от хумор, сатира и майтапи, но аз лично очаквах
повече и съм разочарован от музикалното
представяне. Надявам се, че петата серия
няма да е знак за упадък на поредицата и
горещо се моля следващите части да са
по-добри!
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Най-сетне
истинската „епична“
и епизодична игра
достигна своя край.
Пет епизода с качествено съдържание и
приблизително 20 часа игрово време достигнаха своя заслужен завършек с последната шеста
част от поредицата, наречена позитивно Sam & Max Episode 6: The Bright
Side of the Moon („Светлата страна на
Луната“). Този път обаче известната
със своя хаплив хумор и неподправени
майтапи игра се прехвърля на друга
планета от близкия кръг на Земята.
Докато в предходните заглавия нашите главни герои – Sam (кучето в
костюм) и Max (хиперактивното заекоподобно нещо, което винаги е ухилено до уши), се бореха с всевъзможни
врагове – къде от плът и кръв, къде
от плат („веселите“ мечета), къде
като виртуални обекти (ИНТЕРНЕТ),
най-сетне всичко си дойде на мястото. Този път ще се изправят срещу
върховния злодей, който всъщност е
инициаторът на хипнотизирането и
идващите от това последици, като ще
трябва да го победят на негова територия – на Луната!
От гледна точка на декорите този път Telltale Games са се потрудили
всичко да изглежда автентично – вятърът на Луната подухва и развява американското знаме (по принцип в космоса няма вятър!), магазинът за сувенири

TELLTALE GAMES / GAMETAP
е винаги отворен (то и кислород на
Луната няма, а още по-малко магазини!), и дори позволяват да се снимате
с лунния модул и лунохода, с които Нийл
Армстронг е кацнал на Луната… или
поне така разправят хората.
Пъзелите отново са идиотски логични, но доста забавни и готини. Има
и някои абсурдни, особено когато трябва да се върнеш назад, за да разбереш,
че онзи предмет, който допреди час
не е бил активен, вече може да бъде
взет.
Майтапите и шегичките в последната шеста част също са на ниво, при
това бих ги оприличил като може би
най-добрите, правени досега от Telltale
Games. Имайки предвид скечовете и
бъзиците от всички части, Sam & Max
Episode 6: The Bright Side of the Moon е
поне с едни гърди напред.
В графично отношение от фирмата са се постарали нещата да изглеждат толкова качествено, както и в
предходните заглавия, особено като се
има предвид сивата пустош на Луната
и просветващите рекламни витрини
на местния магазин за сувенири.
Звуците и музиката, за разлика
от Sam & Max Episode 5: Reality 2.0, са
къде-къде по-добри. Явно момчетата
от Telltale Games са си взели поука от
гневните писма на феновете относно
пропуските в предишното заглавие и
сега са пооправили пейзажа. И с пълно
право! Sam & Max Episode 6: The Bright
Side of the Moon все пак е последната
шеста част, която завършва поредицата, и би било пълна глупост феновете
да останат разочаровани от последния епизод.
За финал ще споделя, че шестата
серия е един добър завършек на не чак
толкова дългата поредица Sam & Max.
Играта носи типичния дух на епопеята – неподправен хумор, закачливи
майтапи и, разбира се, сатира и бъзици с модерните продукти – нещо като
филмите от серията „Страшен филм“.
В общи линии Sam & Max Episode 6: The
Bright Side of the Moon си заслужава!

ЗА НАЧИНАЕЩИТЕ

Steganography
ИЛИ КАК ДА МАСКИРАТЕ ЦЕННАТА ИНФОРМАЦИЯ
Притеснявате ли се, че някой тайно шпионира
електронните съобщения, които получавате или
изпращате? Страх ли ви е, че конкуренцията в
компанията или в бизнеса може да проникне в компютъра ви и да се добере до важна информация?
Загрижени ли сте за сигурността на съхраняваните във вашата система данни?
Забравете тези тревоги. Със Steganography на
компанията SecureKit вече няма да треперите при
мисълта, че някой може да види вашите лични или
тайни документи на компютра ви. Няма да се притеснявате, че хакер ще пробие защитата на системата ви и ще открадне ценни данни. Ще можете
спокойно да изпращате защитени имейли, които
никой не би могъл да прочете.

Функционалност

Програмата предлага достъпен и разбираем
начин за криптиране на данни и скиравнето им в
избран от потребителя файл. Така с лекота всяка
информация може да бъде прикачена към снимка,
PDF документ и дори към музикално парче. При това файлът носител може да бъде отварян, разглеждан или слушан, без да се буди подозрение, че в
него има нещо скрито.

Интерфейс

Работното поле на Steganography е организирано много добре. Прозорецът е разделен на две –
лявата част е определена за скриване на данните във файл (фиг. 1), а дясната – за извличане на
маскираната информация (фиг. 2). Освен това в лявата част на работния прозорец се намира и малко помощно меню, от което можете да получите

МАРТИН ДИМИТРОВ

допълнителна информация за продукта (About), да
потърсите помощ, когато се затрудните (Help),
да закупите продукта, в случай че версията е тестова (BuyNow), или просто да излезете от приложението (Exit).

Маскиране и криптиране

Първата стъпка към маскирането на данни във
файл е определянето на носителя. Натискате
иконката с изображение на папка и от отворилия
се прозорец избирате желания документ, който
ще бъде носител на криптираните данни. След това в полето под иконката се зарежда името му.
Всеки файл, независимо от разширението си (jpg,
pdf, mp3 и др.) може да бъде легитимен носител.
Достатъчно е само да бъде посочен от потребителя.
На следващия етап се добавят или премахват
данни към списъка за маскиране и криптиране. Натискайки бутона Add, се повява диалогов прозорец, който подканва потребителя да избере какво
ще добави в списъка – файл или съобщения (фиг. 3).
На файловете няма да се спирам, защото при тях
няма нищо особено (добавят се напълно стандартно – „ала Windows Explorer“). Съобщенията обаче
са нещо по-различно. Когато трябва да добавите
съобщение, се отваря прозорец, в който трябва
да въведете първо неговото заглавие, а след това
и самия текст. След като завършите, потвърждавате с OK и то се добавя в списъка като отделен
файл, а не като текст.
Независимо какъв ще е вашият избор – файл или
съобщение, той ще се появи в полето с добавени-

Фиг. 1. Бутони и полета при маскиране и криптиране
Иконка за избор на файл–носител
Бутон за добавяне на данни

Бутон за премахване на информация

Поле с добавените към
момента данни
за маскиране и криптиране
Полета за въвеждане
на парола
Бутон за маскиране
и криптиране
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Фиг. 2. Иконки и полета при разсекретяване

Иконка за отваряне
на файл–носител
Поле за въвеждане
на парола за достъп
Бутон за разсекретяване

Поле с разсекретените данни

те към момента данни за маскиране и криптиране.
Интересното е, че можете да добавите колкото
си пожелаете файлове и съобщения, като всички
те ще бъдат прикачени към файла носител.
Процесът завършва с въвеждане на парола. Целта на тази стъпка е въз основа на паролата да се
създаде криптиращ ключ, който по-късно да послужи при разсекретяването на данните. Ако насрещната страна не знае паролата или тя е въведена
неправилно при разсекретяването, извличането
на маскираната информация е невъзможно. Препоръчително е паролата да бъде с минимална дължина от 16 знака и да съдържа както числа, така и
букви и символи.

Накрая натискате бутона Hide и в появилия се
прозорец въвеждате името и разширението, под
които да бъде съхранен файлът. Така работата е
приключена.

Разсекретяване

Процесът по извличане на маскираната информация протича изключително лесно. Първо потребителят избира файла носител. След това попълва
паролата и ако е я въвел правилно, след натискане
на бутона Unhide в полето с разсекретените данни ще се появят всички файлове и съобщения, които са били криптирани и прикрепени към носителя.
После с двойно кликване върху избрания обект се
стартира прозорец за съхранение на разсекретения файл или данни (фиг. 4).

Заключение

Steganography е добро попадение. Проблем е, че
програмата е платена, както и това, че не поддържа Windows Vista. Поне засега.

Фиг. 3. Създаването на съобщения
доста наподобява писането на SMS-и
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Фиг. 4. Съобщенията се запазват
като файлове в TXT формат
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Panda Anti-Rootkit 1.07
БЕЗПЛАТНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА ОТ РУТКИТИ
МАРТИН ДИМИТРОВ
Днес, когато почти всеки домашен компютър е
свързан с Интернет, от изключителна важност е
да пазите системата си чиста от кибер заплахите, които ви дебнат във виртуалната среда. Това
могат да бъдат както добре познатите ни вируси, троянски коне и червеи, така и не дотолкова
известните логъри, шпионски софтуер и не на
последно място – руткити. Всъщност руткитите са най-страшната напаст в Интернет пространството. Това са програмни приложения, които
са създадени, за да скриват процеси, файлове или
записи в регистрите на Windows. Този тип програми се ползва от хакери, за да прикрият следите си
или да инсталират тайно други зловредни кодове
на дадена система и да получат необезпокояван
достъп до заразения компютър. Нещо повече, съществуват вируси и други заплахи, които ползват руткити, за да се скрият дълбоко в компрометирания компютър. Руткитите прибягват до наймодерни техники, за да останат незабелязани,
така че е важно и това каква програма ползвате
за тяхното откриване и отстраняване.
В този брой ще предложим на вашето внимание Panda Anti-Rootkit (версия 1.07), който използва последно поколение технологии за откриване
и премахване на руткити, които го превръщат в
едно изключително съвременно решение по сигурността на вашата система. Програмата е една
от малкото, които откриват скрити системни
ресурси като устройства, процеси, модули, файлове, алтернативни потоци от данни (ADS) и
други, като прилага модерен цялостен метод на
сканиране, гарантиращ намирането дори и на найупоритите и потайни руткити.

а.

Характеристики
Програмата на Panda Software е съвместима
с операционните системи Windows 2000, Windows
XP и Windows Vista. Тя е безплатна и може да си
я свалите от адрес www.pandasoftware.com/about/
press/antirootkits. Единственото, което трябва да
направите, е да попълните формуляр за заявка.
Препоръчително е след като я инсталирате, да я
обновите (update), за да сте сигурни, че разполагате с актуалните сигнатури.

Сканиране и почистване
Сканирането на компютъра е изключително
лесно. Натискате бутона Start scan и процесът
започва. Това обаче е така само когато сканирането се извършва в среда на Windows. Аз лично не го
препоръчвам, защото както е известно, вредителите могат да манипулират самата операционна
система.
Ако искате да сте абсолютно сигурни, че програмата ще открие дори и онези руткити, които
се стартират преди зареждането на операционната система, е препоръчително да извършите
т.нар. „дълбоко“ сканиране (In-depth scan) – фиг. 1.
Изберете този вид сканиране и рестартирайте
компютъра си. Докато протича проверката за
руткити, се отваря прозорец, който ви информира за напредъка по проверката (фиг. 2).
След като процесът по сканиране приключи, се
отваря прозорец, в който се изписват откритите
руткити, включително къде се намират и какво
са заразили (файл, запис в регистър и пр.) – фиг. 3.
Маркирате всички обекти или само онези, които
искате да бъдат премахнати, и натискате буто-

б.

Фиг. 1. При натискане на бутон Start scan в режим на In-depth scan (а), софтуерът ще ви попита дали желаете да рестартирате компютъра (б)
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Фиг. 2. Прозорецът показва напредъка на сканирането

Фиг. 3. В случай, че решите да не изтривате зловредните
руткити, натиснете бутон Don’t remove rootkits

Фиг. 4. Ако решите по-късно да рестартирате компютъра
си, изберете Restart later

Фиг. 5. По всяко време можете да изпращате предложения
до Panda Software, стига да кликнете върху Send us your
suggestions

на Remove rootkits. Програмата автоматично премахва натрапниците.
Интересното е, че Panda Anti-Rootkit открива и
т.нар. Unknown сигнатури. Това са такива програмни кодове, които за момента не могат да бъдат
идентифицирани, но поради своето подозрително
държане и приликата с известни руткити се окачествяват като потенциални заплахи. Тях не можете да премахнете автоматично, но програмата
предлага възможността да бъдат изпратени за
анализ в лабораториите на Panda Software.
След като процесът по почистване на системата ви приключи, е препоръчително да рестартирате компютъра си (фиг. 4). Разбира се, можете да решите да го направите и по-късно, но все
пак специалистите от Panda Software съветват
това да стане веднага след почистването.
Накрая се отваря прозорец, в който се показват резултатите от проверката – колко познати

и колко непознати руткити са намерени и премахнати или просто, че системата ви е абсолютно
чиста (фиг. 5).

Сканиране от командния ред

Програмата предлага и един специален режим
на сканиране – през Command Prompt. За целта
отворете меню Start и изберете Run. В отворилия
се прозорец напишете cmd и натиснете OK, за да
заредите Command Prompt. Влезте в папката, където се намира изпълнимият файл на програмата
(това е pavark.exe) и въведете някоя от командите или комбинация от тях (виж таблицата).

В заключение

Определено Panda Anti-Rootkit е една от найдобрите програми за откриване и премахване на
руткити не само заради отличната функционалност, но и заради лесния режим на работа, приятния и разбираем интерфейс и допълнителните
екстри за напредналите потребители.

Команди за стартиране на Panda Anti-Rootkit под Command Prompt
PAVARK /X
Стартира Panda Anti-Rootkit
/CLEAN
Автоматично премахва откритите руткити
/SEND
Изпраща списък с руткитите до лабораториите на Panda Software
/ALL
Извършва „дълбоко“ сканиране, което изисква рестартиране на компютъра
/R
Автоматично рестартира машината, когато се налага
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Бързо и лесно!
СЪЗДАЙТЕ СВОЯ СОБСТВЕНА КЛАВИАТУРНА ПОДРЕДБА
Поради многото запитвания относно добавянето на допълнителна фонетична клавиатурна
подредба, Майкрософт България предлага лесен и
бърз начин да генерирате и инсталирате своя клавиатурна подредба. Описаният подход е приложим
за операционни системи Windows Vista, Windows XP,
Windows Server 2003 и Windows 2000:
1. Инсталирайте Microsoft Keyboard Layout Creator
1.4 на своя компютър. За целта трябва да имате права на администратор върху компютъра и
инсталиран Microsoft .NET Framework 2.0.
2. Стартирайте Keyboard Layout Creator от Start
menu/All Programs.
3. Сега можете лесно да създадете ваша клавиатурна подредба или да използвате примерните
шаблони old_phonetic.klc (фонетична подредба)
и old_bds.klc (машинописна подредба). В случай,
че изберете да пробвате примерните шаблони,
трябва да ги запишете локално на вашия компютър.
4. От менюто File изберете опцията Load Source
file. Посочете пътя към желания от вас шаблон.
5. Препоръчително е да промените описанието на
подредбата от меню Project/Properties. Полето
Description показва името на подредбата, която
ще се появи в Windows.
6. Стартирайте командата Build DLL and Setup
Package от меню Project.

За една година
За шест месеца

С това създаването на инсталационен пакет
на клавиатурната подредба завърши! При успешно извършване на стъпките ще получите папка с
името на проекта в My Documents (ако сте използвали примерните шаблони, вашите файлове ще са
аналогични на bul_pho.zip или old_bds.zip). В нея ще
откриете инсталационни пакети за вашата клавиатурна подредба за повечето разпространени
компютърни архитектури – 32- и 64-битови. Тези
инсталационни пакети можете да използвате многократно във вашата организация.
За инсталиране на клавиатурната подредба
стартирайте файла Setup.exe, намиращ се в току-що създадената папка с името на подредбата.
Отидете в регионалните и езикови настройки
Regional & Language Options, където в табулатора
Клавиатури и езици ще можете да добавите новоинсталираната подредба.
Бележка на редактора: Освен на сайта на
Майкрософт България – (http://clients.crossroad.bg/
bulgaria/content/bul_pho.zip), цитираните файлове
old_phonetic.klc, old_bds.klc, bul_pho.zip и old_bds.zip
можете да намерите и в папка KBD Layout на компактдиска към списанието. Microsoft Keyboard Layout
Creator 1.4 може да се изтегли от http://www.microsoft.
com/downloads/details.aspx?FamilyId=8BE579AA780D-4253-9E0A-E17E51DB2223&displaylang=en
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Резултати от Националния конкурс по информатика
„Джон Атанасов“ за 2006 г.
Завърши Националният конкурс по информатика „Джон Атанасов“ за 2006 г., организиран съвместно от редакцията на сп. Computer, фондация
„Еврика“, „Майкрософт България“ и Института по
математика и информатика при БАН. Ето крайното класиране по точки:
Място

Участник

1
2

Мартин Маринов
Светослав Колев
Александър Георгиев
Веселин Кулев
Владимир Ангелов
Ивайло Бояджиев
Йордан Маджунков
Тодор Цонков
Михаил Ковачев
Господин Бодуров

3
5
6
9
10

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0

2
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3

Задачи
3 4 5
3 3 3
3 3 2
3 3 2
3 3 0
2 3 1
3 3 3
3 2 2
3 3 1
2 3 1
2 0 3

6
2
2
1
3
2
1
0
0
0
1

Общо
точки
17
16
15
15
14
13
13
13
12
9

По-малко от 9 т. имат: Тодор Балабанов, Момчил Томов, Иван Георгиев, Младен Боцов, Валери
Цеков и Никола Янчев.
Тестовете за оценяване на отделните задачи
могат да бъдат изтеглени от страницата на конкурса:
http://www.math.bas.bg/~keleved/eureka.html
В следващите книжки на списанието ще бъдат
публикувани решенията на задачите.
Победителите получават следните награди от
фондация „Еврика“:
Мартин Мартинов
Светослав Колев
Александър Георгиев
Веселин Кулев

700
500
300
300

лв.
лв.
лв.
лв.

Всички участници в конкурса получават безплатен абонамент за сп. Computer за 2008 г.

 Личен абонамент
Пощенски код ................. Селище ...................................................... Област ..........................................
ул. .......................................................................... № ............ бл. ............... вх. ........... ет. .......... ап. ............
пощенска кутия ............... тел./факс ......................................... мобилен телефон ................................
Име ..................................... Презиме ............................................ Фамилия ..............................................

 Служебен абонамент
Пощенски код ................. Селище ...................................................... Област ..........................................
ул. .......................................................................... № ............ бл. ............... вх. ........... ет. .......... ап. ............
тел./факс ......................................... / ........................................... мобилен телефон ................................
Име на получателя ........................................................................................................................................
Фирма ...............................................................................................................................................................
МОЛ ..................................................................................................................................................................
Ин по ЗДДС ....................................................................................................................................................
Идентификационен номер ..........................................................................................................................
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