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Платформата Santa Rosa

Santa Rosa е първата мобилна платформа на Intel, която категорично разделя преносимите компютри на Centrino
Duo (за потребителския пазар) и Centrino Pro (за корпоративния сектор), като и едните и другите са базирани на процесори Intel Core 2 Duo. Нова е Centrino Pro, която насочена
към корпоративните потребители, които вече използват
настолни системи, поддържащи Intel vPro. В същност при
Centrino Pro става дума за мобилен вариант на vPro, в който
се използват същите принципи и същата технология за активен мениджмънт, чрез който можа да се прави отдалечена
инвентаризация на софтуерните и хардуерни активи и отдалечена диагностика и възстановяване на компютъра (независимо от състоянието на операционната система), както и
той да се защитава от вируси и друг злонамерен софтуер.
На пазара вече са предлагат първите преносими компютри, изградени на платформата Santa Rosa, т.е. на процесор Intel Core 2 Duo с ядро Merom от второ поколение, схемен
набор от фамилията Mobile Intel 965 Express и Wi-Fi модул за
безжична връзка Intel Wireless WiFi Link 4965AGN. За Centrino Pro
е задължителен и Gigabit Ethernet модул Intel 82566MM Gigabit
Network Connection, като и той и Wi-Fi модулът трябва да
могат да работят както с LAN, така и с Intel AMT драйвери. В броя сме разгледали LIFEBOOK S6410 на Fujitsu Siemens
Computers (стр. 24–26), три серии за корпоративния и две за
SMB бизнеса от фамилията TravelMate на Acer (стр. 28–29) и
представеният от MSI на Computex 2007 геймърски модел
Turbobook MSI GX600 (стр. 31).
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПАКТДИСКА
Здравейте приятели,
Държите в ръцете си летния брой на списание Computer. С пожелание за пълноценна и приятна почивка рубриката Entertainment излиза с многобройни безплатни софтуерни предложения за отмора и развлечение. В люта битка за вашето внимание ще спорят два безплатни мултимедийни плейъра Joost 0.10.3 и Democracy Player
0.9.6. Те са с красиви ефектни интерфейси с Интернет насоченост и позволяват директна навигация във видео портали и гледане на онлайн телевизия с множество безплатни и платени канали. Изборът е труден и аз
не бих могъл да се ангажирам с предпочитания, но пък удоволствието и удобствата са налице. Без ефекти
и шарении, но с пълен и добре подбран набор от кодеци и инструменти ви очаква K-Lite Mega Codec Pack 2.20,
чрез който получавате и последната версия на Media Player Classic 6.4.9.0+. Тук са и последните актуализации
на кодеците DivX 6.6.1.1 и XviD 1.1.2, като не е пропусната и поддръжката за HD видео.
Рубриката предлага и два безплатни инструмента за бързо и лесно сваляне на музика и филми и архивиране
в компресиран формат, съответно FreeRip 3 и DVDFab HD Decrypter 3.1.3.2. Страхотни купони и готини музикални компилации ще си спретнете с безплатната DJ система за сливане на парчета UltraMixer 2.0.13. Основното предимство на програмата е възможността за сливане на няколко аудиоформата – МP3, WMA, OGG, WAV и
дори Audio CD. С нова пълна версия ни посреща Thoosje Vista Sidebar 2.0. Бързата лента на Thoosje предлага множество полезни информационни панели като календар, часовник, текущо състояние на ресурсите на Windows,
както и бързи връзки за няколко онлайн търсачки, бързи бележки и много други. Една от любимите ми функции
е възможността непрекъснато да следи електронната ми поща и да ме известява с ефектни прозорци при появата на ново съобщение. Web Photo Album 0.9 е последното предложение на рубриката, с чиято помощ с лекота
ще можете да си направите красив виртуален фотоалбум от вашата ваканция. С лек и приятен интерфейс и
стилни шаблони приложението за нула време ще ви генерира фотоалбум, готов за публикуване в Интернет.
Завръщането на Netscape Navigator 9.0b1 е приятната изненада на рубриката Internet. Той се отличава с
красив многофункционален интерфейс, вградена поддръжка за размяна на онлайн съобщения, множество хитринки за бързо търсене, средства за следене за актуализации на страници, минибраузър за лесно преглеждане на поредици от връзки и много други. От Netscape са заложили и една любопитна възможност за добавяне
на функционалност на основния браузър с надстройки от Firefox. От Mozilla не са останали по-назад и излизат
със своя пълна версия Firefox 2.0.0.4, която покрива няколко сериозни пробива в защитата срещу опасен код.
Web Accessibility Toolbar 2.0 пък е специална разработка за Internet Explorer, която дава бърз и лесен достъп до
структурата и елементите на дадена уеб страница плюс няколко полезни функции, в това число списък на използваните връзки, списък на картинките, проверка на коректността на кода на страницата и други. С ново
безплатно предложение се включва и софтуерният гигант Microsoft. Основната функция на неговия Fiddler 1.2
е проследяване и записване на уеб трафика на всякакви прокси съвместими приложения, което осигурява лесен и бърз достъп до ресурсите на дадена уеб страница. Следва един интересен и уникален мениджър CoCSoft
Stream Down 5.9 за сваляне на файлове от Интернет, който освен стандартните функции за теглене, позволява извличане на мултимедия от MMS и RTSP сървъри. PC Chaperone 5.5 пък е едно добро решение за загрижени родители. С негова помощ те могат да наложат няколко типа ограничения за достъп до Интернет като
забранен/разрешен списък от адреси за зареждане, разрешен списък от контакти за онлайн комуникация при
ползване на AOL, MSN и Yahoo!, допустими интервали от време за работа с дадено приложение и други. Вграден
родителски контрол има и клиента за обмяна на съобщения Paltalk Messenger 9.1. Paltalk е универсален клиент
за мрежите на AOL, Yahoo! и ICQ, който позволява едновременна работа в трите мрежи и притежава подобрен
видеообмен, обмен на файлове и снимки, множество нови иконки с емоции и куп други шаранийки за работа и забавление. Една от неприятните страни на програмката са множеството рекламни прозорци, които изкачат в
безплатната версия. Pidgin 2.0.2 обаче е друго нещо. Отворен код, съвместимост с мрежите на AOL, ICQ, MSN,
IRC, Yahoo! и Jabber, красив и бърз интерфейс с възможност за надстройка. Но липсата на видеообмен и слабата
поддръжка на файлови трансфери ограничават неговото разпространение. Рубриката излиза с още две безплатни предложения – Mircryption 1.19.01 за любителите на IRC чата, които търсят гарантирана сигурност и
защитеност на чат сесиите с различни видове криптиране, и един добър спам филтър – Spamihilator 0.9.9.29, за
автоматизирано самообучение за разпознаване на спам.
Приятни изненади ви очакват и в рубриката System, където безплатният Wubi 7.04 beta обира овациите. С
негова помощ и добра Интернет връзка вие можете с лекота да инсталирате една от най-известните Linux
дистрибуции Ubuntu, без да правите каквато и да било подготовка. За по-предпазливите трябва да отбележа,
че инсталацията се премахва също толкова лесно от менюто за добавяне и премахване на програми на Windows,
но все пак имайте предвид, че инсталаторът ще се опита да изтегли около 700 Мбйата от Интернет. Изненадите не спират дотук, защото на хоризонта се появява новият Multiplicity 1.1, който може да се похвали с едновременното управление на два компютъра с една клавиатура и мишка в стандартната версия. Приложението
е изключително леко и превключва между всеки от екраните при опит за пресичане на границата на десктопа
с мишката. С нова версия може да се похвали и един от най-сериозните скенери на мрежовата сигурност GFI
LANguard Network Security Scanner 8.0, който освен бързо сканиране за отворени врати и пробиви в системите
на дадена мрежа, дава и експертна оценка и предложения за защита на откритите проблеми. За екстремни ситуации и анализ на мрежовия трафик от Microsoft вадят своето ново оръжие – безплатния Network Monitor 3. В
неговия арсенал са включени и регулярни изрази за отсяване на резултатите и скрипт контрол на машината
за прихващане на пакетите. Безплатният ShaPlus Bandwidth Meter 1.1 също прихваща мрежовия трафик, но само
с цел статистика и контрол на входящ и изходящ трафик, което е особено важно за потребителите на лимитирани Интернет акаунти. Програмата позволява воденето на статистика за текущата сесия, ден и месец,
като позволява и спиране на натрупването в безплатните часови пояси. Не можем да пропуснем и появата на
актуализациите на Total Uninstall 4.10 за безопасно инсталиране и премахване на инсталации на Windows и jv16
PowerTools 2007 1.7.0 за оптимизиране работната среда на операционната система.
С няколко сериозни актуализации излиза и рубриката Tools, където ви очаква един от най-добрите мениджъри за компресирани файлове WinRAR 3.7. Вече с подобрена Windows Vista поддръжка той с лекота работи и
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с особено големи файлове на UDF файлова система. Моят любим файлов манипулатор Total Commander 7.0 се
появи с множество подобрения в интерфейса и многобройни функции. Някои от промените включват разширена функция за копиране с възможност за автоматично преименуване вместо замяна, копиране с филтър,
едновременно сортиране по няколко колони и много, много други. Explorer View File Viewer 4.02 пък е за любителите на стандартния Windows интерфейс за работа с файлове. Той предоставя бърз преглед и основни функции за редактиране на документи от десетки файлови формати в интегриран прозорец на Windows Explorer.
Последният мениджър в рубриката е AutoVer 1.1.1, който предлага удобна безплатна система за архивиране
на файлове с поддръжка на автоматично запазване на различни версии на файловете. Нова инициатива, гарантираща авторските права и ограничения, стартира софтуерният гигант Adobe. С Digital Editions 1.0 те
ще разпространяват разнообразни електронни книги. Самото приложение представлява малко флаш базирано
решение, което поддържа електронна библиотека с възможност за проследяване на заети и закупени книги,
добавяне на собствени категории и т.н. Едно много любопитно приложение обещава да прикове вниманието
на много наши читатели. Не е ясно дали е вярно, но разработчиците на UDPixel 2.2 твърдят, че програмата
може да премахва светещи повредени пиксели от LCD монитори. Процесът включва интензивно натоварване
на дадена област от екрана с преливане на всички допустими цветове от избраната настройка за Windows.
Рубриката включва и две безплатни приложения за извършване на специализирани изчисления – Advanced
Subnet Calculator 8.0 за лесно и удобно изчисляване на всякакви разпределения в TCP/IP мрежите и RadioWORKS
1.0 за специалистите в радиовълновите измервания.
Ще завършим с рубриката Authoring, където са събрани няколко интересни предложения за неуморните
разработчици, за които няма лятна почивка. Website Builder 1.6 е елегантно решение за визуално редактиране
на уеб страници директно върху самия хост сървър, а SFC Image Hosting Picture Gallery Script 1.0 – за лесно и
бързо създаване на отдалечени виртуални фотоалбуми с възможност за избор и от готови шаблони за представяне на галериите от снимки. И двете уеб приложения са безплатни и разчитат основно на PHP скрипт
поддръжка от хост сървъра. Безплатният dbQwikSite Personal Edition 5.2 също предлага автоматизирано генериране на уеб базирани решения. Работата с него обаче изисква доста повече умения и познания, особено
в областта на базите от данни. С негова помощ с лекота могат да се генерират десетки страници код за
бърз достъп до SQL релационни бази, към които после да се добави специфичната функционалност и дизайн.
Освен това dbQwikSite може да работи еднакво добре с ASP и PHP скрипт езиците. Ariacom Business Reports
4.3a пък предлага друг подход за работа с база от данни. С него с лекота ще можете да си направите сложни
справки от всякаква релационна база от данни, като имате възможност да форматирате в различни стилни
документи. На любознателните ни читатели, на които им липсват основите на работата с база от данни,
препоръчвам интерактивните уроци на GalaXQL 2.0.
Рубриката ще приключим с новата версия на безплатния четец за PDF документи PDF-XChange Viewer 1.019.
Освен бърз и лек интерфейс от него можете да очаквате още възможност за добавяне на анотации и бележки
и вмъкване на текстови полета и панелно подреждане на прозорците на различните отворени документи.
Иван Гарнизов
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Приемственост и развитие
в политиката на БАИТ
НОВИТЕ РЪКОВОДНИ ЕКИПИ НА БАИТ
На 14 юни т.г. бе проведено
поредното Отчетно-изборно събрание на Българската асоциация
по информационни технологии (БАИТ). Неговата задача бе да обсъди работата на асоциацията и на
нейните ръководни органи през изминалия двегодишен период, да набележи основните цели и задачи за
следващите две години и да избере
новите ръководни органи, които
да водят асоциацията в изпълнение на тези цели.
Демократичните принципи, върху които е изградена асоциацията,
са задълбочени дотам, че в Устава
е залегнала забрана за повторното избиране на един и същ човек за
председател на БАИТ в два последователни мандата.
За председател на БАИТ бе избран Боян Бойчев, управител на
фирма „БиЕмДжи“, който бе член
на досегашния управителен съвет.
Досегашният председател Златко Златков, управител на фирма
„Комел Софт Мултимедия“, става
зам.-председател на УС на БАИТ, с
което се осигурява необходимата
приемственост в дейността и по-

Г-н Боян Бойчев е управител на найголемия софтуерен дистрибутор в
България „БиЕмДжи“. Има 14-годишен
стаж на ръководни позиции в сферата на информационните технологии.
Завършил е Техническия университет,
София, както и редица специализации
по мениджмънт и търговия. Владее
английски, немски и руски език.
Освен с дистрибуция на софтуерните
продукти на Microsoft, Adobe, Symantec,
Autodesk, ABBYY, Nero и др., „БиЕмДжи“ има значителен опит в разработването на собствени програмни
продукти. Технологията на нейния
популярен продукт за ортографична
и граматическа корекция на текстове
на български език „Кирила“ е вградена
в продуктите MS Office и в някои от
продуктите на Adobe.
литиката на асоциацията. За Деян Дънешки, управител на фирма
НЕТ И“ това е второто участие
като член на УС, за пръв път своята отговорност в ръководството
на БАИТ поемат Виктор Петров,
управител на фирма „Комитекс“,
Любомир Димитров, управител на
„Едимит“, Надежда Пенева, управител на „Ен Ти Си Ейч Ес“ и Чанко

Стоев, управител на фирма „Винтех“.
Съставът на Контролния съвет също бе обновен. За председател на контролния съвет бе избран
Атанас Тасев, управител на „Брайт
Комплекс ЕТ“, а за членове Петко Беляшки, управител на „Прима
Софт“ и Спас Рангелов, управител
на „3 Ада Нет“.

КАКВО ОСТАНА НЕДОИЗКАЗАНО И НЕДОЧУТО НА СЪБРАНИЕТО
Горещата юнска вечер навярно
бе една от причините събранието
да претупа доста набързо отчета
за двегодишната дейност. Почти
не се чуха мнения за бъдещите цели и задачи, които следва да решава асоциацията, включително и
с оглед на неминуемите промени,
които тепърва ще настъпват у
нас след приемането на държавата
ни за член на Европейския съюз. За
липсата на аналитичност и виждане за бъдещото развитие на асоциацията спомогнаха и неколцина, чиито гласове по традиция натрапчиво се открояват над останалите
по височина на тона и честота на
изземване на думата. По този начин те успяват да наложат дребнотемие, породено от преследване
на тясно личните им интереси, да
обезкуражават отговорно мислещите хора да влизат в безсмислена
дискусия. Това бе и една от причините да не бъдат осмислени докрай
идеите, заложени в създаването на
Консултативния съвет като мозъчен тръст на БАИТ. Какво да се

6

прави, демокрацията, особено прекомерната, също си има своите съществени недостатъци.
Затова си струва да се кажат
няколко думи за две от дейностите, които досегашният председател на БАИТ Златко Златков посочи като определящи за изминалия
двегодишен период.
„Да направим БАИТ национално представителна организация, която да бъде разпознаваема в обществото“. Тази задача
е измежду вечните с непреходно
значение, защото от позиционирането на БАИТ в обществото зависи неговото влияние и възможности да решава успешно основната
задача, заради която асоциацията
бе създадена преди 12 години – „Да
защитава общите интереси на
своите членове, като утвърждава информационните технологии
за приоритетни в развитието на
националната икономика. Да работи активно за създаване и поддържане на нормална пазарна среда в
България и в частност в област-

та на информационните и комуникационни технологии, на прозрачност и равнопоставеност между
фирмите на пазара, за стриктно
спазването на законите и за осъществяване на обществен контрол при тяхното изпълнение“.
В случая не става дума за нормативното решаване на проблема коя организация е най-голяма,
най-представителна, коя трябва
да има правото да представлява
бранша и да говори от негово име.
Мераклии да получат свише това
право и гласът им да бъде официално признат за „гласът на бизнеса“ има немалко и не случайно законът за браншовите организации
от години е заседнал на подводните камъни на множество интереси и не помръдва. По брой на членовете си, по дялово участие на
националния ИКТ пазар, по широка представителност, обхващаща
всички сектори на информационните и комуникационни технологии,
със своята 12-годишна история и
постижения, БАИТ стои безспорно
Юли–Август 2007
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далеч пред конкурентите си. Друг
е въпросът за характера на тази
конкуренция, защото, ако всички
преследват искрено цитираната
по-горе общовалидна основна задача, тогава място за конкуренция изобщо няма. Всички неправителствени организации, зад които стои реална членска маса, би
трябвало да обединяват усилията
си, защото идеалните им цели би
трябвало да съвпадат.
Реалната позиция и влияние на
една организация в обществото
обаче не зависят само от количествените показатели и изминатият път. Зависят от способността
на членовете Ӝ да излъчват дееспособни ръководни органи, а те от
своя страна да умеят да виждат
в перспектива, да определят вярно както стратегическите, така
и тактическите в непосредствен
план цели, от умението им да организират и сплотяват силите, с
които разполагат за тяхното изпълнение, да привличат все повече съмишленици, обединени около
общите цели и интереси. В крайна
сметка от авторитета на лидерите на БАИТ и на организацията като цяло ще зависи способността
им да лобират и спомагат за формиране на перспективна, в интерес на бизнеса и на общественото
развитие политика на държавата.
През изминалите две години,
така, както и през всички по-предни, БАИТ продължи неотклонно и в
самота борбата си за изграждане
на нормална прозрачна пазарна среда с пълна равнопоставеност между фирмите. През тези години асоциацията отбеляза най-значимите
си успехи в борбата срещу корупцията при провеждането на търговете за обществени поръчки. Това
естествено създаде недоброжелатели, но и многократно повече поддръжници. Какво по-добро признание
за последователната и мъжествено отстоявана позиция от страна
на БАИТ и неговото ръководство е
формулировката, с която председателят на УС на БАИТ Златко Златков бе удостоен след таен вот на
жури от 200 души с изключително
авторитетната награда „Мистър
Икономика 2006“ на България – „за
заслугите и непоколебимостта му,
за последователната политика, която БАИТ провежда срещу деформациите и корупцията при провеждането на търгове за обществени
поръчки в сферата на информационните технологии“.
Общественото внимание бе фокусирано върху силно оспорваните
сделки около проточилото се с години и превтасало създаване на т.нар.
електронно правителство. По-неЮли–Август 2007

забелязани останаха няколко други
успешни и с дългосрочно значение
стъпки в борбата срещу корупцията. БАИТ получи пълна подкрепа и
подписа споразумение със Сметната палата на Република България
за сътрудничество при преодоляване на негативните явления в прилагането на Закона за обществените
поръчки и в борбата срещу корупционните явления в сферата на информационните и комуникационни
технологии. Ще оказва на Сметната палата методична помощ и експертно съдействие за разкриване и
предотвратяване на корупционните механизми и практики.
Разработен бе подробен материал с правила, които в максимална
степен да ограничават възможностите за корупция при подготовка
на тръжните задания („Ограничителни правила при подготовка на
специалната част в ИТ търгове“),
който бе добре приет от Агенцията по обществените поръчки, Комисията за борба с корупцията към
НС, от страна на ДАИТС, от много
други ведомства и организации,
провеждащи такива търгове.
В условията на все по-засилващ
се натиск от страна на ЕС за снижаване на ширещата се в страната ни корупция, дългогодишните
усилия на БАИТ тепърва ще срещат все по-широка подкрепа и в
непродължителен период от време
ще започнат да дават своите положителни резултати за нормализиране на пазарните условия у
нас, включително и чрез поредния
ремонт на Закона за обществените поръчки.
Програмата „Компютър в къщи“. Три поредни ръководства на
БАИТ положиха немалко старание
за популяризиране и реализиране на
инициативата „Компютър в къщи“.
Малцина са тези, които вече не са
убедени в нейната изключителна
ефективност в помощ на образователния процес като средство за
развитие на пазара на хардуер и
образователен софтуер, а също и
за ограничаване на сивия сектор
в пазара на домашни компютри. За
съжаление някои процеси имат срок
на съзряване, а той у нас често е
необяснимо продължителен. БАИТ
не е министерство на финансите,
нито има законодателна инициатива. Единствено може да разчита на
лобистките си функции и формиране на обществен натиск върху тези, които разпределят ресурсите
на държавата според приоритетите, както те ги разбират.
В резултат на последователните действия на БАИТ инициативата получи пълната подкрепа на
ДАИТС, лично президентът Георги

Първанов през лятото на 2006 г.
официално се заангажира с подкрепа на това национално значимо дело. Инициативата „Компютър в къщи“ повторно бе включена в актуализираната програма на една от
управляващите партии. Предстои
внасянето в Министерски съвет
от страна на ДАИТС на подробно
мотивиран с икономически разчети проект.
Инициативата получи категорична подкрепа от страна на
„Майкрософт България“ за предоставяне на символична цена на операционната система Windows XP
Home и пакет офис приложения
Microsoft Office 2007 Basic, много активна подкрепа има и от страна на
Intel. Всичко това дава увереност,
че и България най-сетне ще получи
своя достъпен за всяко семейство
с ученици „Компютър в къщи“, който ще бъде създаден при активното участие на бизнеса и с финансовата подкрепа на държавата при
координиращата роля на БАИТ.
Не може да се подминат и усилията за решаване на проблемите с излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, съгласно директива 2002/96/ЕС,
позната повече като директива
WEEE. За съжаление положените
от страна на БАИТ изключително
големи усилия се увенчаха само с
частичен успех. Влизането на закона в сила бе отложено само с три
месеца, а създадената с участието на БАИТ колективна схема за
оползотворяване на отпадъците
„Елресурс“, по непоклатимата воля
на Министъра на околната среда и
водите прашасва на бюрото му от
септември миналата година и засега взорът за промяна на монополното положение на фаворизираната от това министерство фирма
„Екобултех“ надежда не види.
За авторитета и влиянието на
БАИТ говори и фактът, че все почесто било самостоятелно или в
контекста на членството на асоциацията в европейската ИКТ организация EICTA се иска мнението по обсъждани в Европейската
комисия проблеми, които засягат
директно пазара на информационните и комуникационни технологии
у нас. Ще споменем само два от последните и най-горещи за момента
проблеми – обсъжданата в т.нар.
Зелена книга на Европейската комисия възможност за разширяване
действието на Директива 99/44/
ЕС и върху продуктите и услугите
с дигитално съдържание, както и
третирането на цифровите фотоапарати като видеокамери, което
ще повлече повишаване на митата
и съответно на техните цени.
Георги Балански
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Български принос в нормотворчеството
на Европейския съюз
Провежданата от държавата ни политика и
практика все повече ще зависи от решенията и документите, които се приемат от Европейския съюз.
Затова обратната връзка от бизнеса и представляващите го браншови организации към нормотворците в ЕС и в националните парламенти става все
по-важна за развитието на бизнеса, за избягване
на прибързано взети решения, които ще създават
проблеми и на производителите на дадени стоки и
услуги, и на техните потребители.

Зелена книга
„Преглед на потребителските права“

Типичен пример е протичащата в момента дискусия за изменения и допълнения на законодателството на Европейския съюз в частта му за защита на
потребителите, включена в публикувания наскоро
от Европейската комисия преглед на сега действащата законова рамка в тази област, съдържащ се в
т.нар. Зелена книга. Сред директивите, които се обсъждат в нея попада и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа относно някои аспекти на продажбата на потребителски
стоки и свързаните с тях гаранции. До този момент
в обхвата на закрилата по тази директива попадат
единствено движими материални вещи, които се
купуват от потребителите. Сега се предлага приложението на тази директива да се разпростре и
върху „софтуера и другите данни“.
Като член на Европейската асоциация по информационни и комуникационни технологии (EICTA)
и най-голяма браншова асоциация в този сектор в
България БАИТ старателно проучи проблема и след
консултации основно със своите членове-софтуерни
фирми излезе с категорично становище, че на този
етап обсъжданите промени за разширяване обхвата на приложението на тази директива върху „софтуера и другите данни“ ще нанесат само вреди на
българската софтуерна индустрия, без да донесат
полза за потребителите. Документ с обосновка на
това становище е изпратен до Генерална дирекция
„Защита на здравето и потребителите“ на Европейската комисия, той бе връчен лично на еврокомисаря Меглена Кунева от председателя на УС на
БАИТ Боян Бойчев при срещата им на 5 юли т.г. в
Брюксел, въпросът бе поставен и обсъждан на срещата, която БАИТ проведе на 22 юни т.г. с част от
българските депутати в Европейския парламент, с
народни избранници в нашия парламент, с председателя на Държавната агенция за информационни
технологии, зам.-министри и други висши държавни
служители.
Изказаното от БАИТ мнение се базира на факта,
че анализът на съществуващата практика в никакъв случай не показва, че съществува риск от нарушаване правата на потребителите на дигитални
продукти – софтуер и данни. Със сигурност обаче,
разширяването на действието на тази директива
ще повлияе неблагоприятно особено на малките и
средни фирми, разработващи софтуер и занимаващи се с обработка на данни в държави като България. Това ще ги постави в крайно неравностойно по-
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ложение спрямо конкурентните им фирми от Америка, Азия и други места, където законодателството
не предвижда такива мерки. Резултатът ще бъде
пререгистрация на засегнатите български фирми
в други държави, с което ще бъде нанесен сериозен
удар върху софтуерната ни индустрия.
От друга страна, такова едно действие ще
ощети и самите потребители, макар отстрани да
изглежда че се предприема в техен интерес. То ще
предизвика повишаване на цените на софтуерните
продукти и същевременно ще бъде ограничено разнообразието при тяхното предлагане.
Съществуващата към момента практика за
сключване на лицензионно споразумение при покупката на всеки софтуерен продукт, осигурява постриктни гаранции за неговото функциониране и качество, и защитава по-добре интересите на потребителите, отколкото това би станало чрез разширяване на приложението на Директива 1999/44/ЕС.

Обмитяване на цифровите фотоапарати

Становището на БАИТ по отношение на намерението цифровите фотоапарати да бъдат тарифно
причислени към видеокамерите и съответно обложени с доста високо мито, бе възприето от дирекция
„Тарифна политика“ на Агенция „Митници“ и защитено пред Брюксел. Доколкото в рамките на ЕС няма
нито един производител на такава техника, единственият ефект от тази стъпка би бил да се бръкне
по-дълбоко в джоба на всеки потребител и по този
начин да се ограничи използването на цифровите
фотоапарати.
Проблемът се корени в бързото развитие на цифровата техника и все по-силното размиване на границите между основното предназначение на даден
уред и възможността му да извършва и допълнителни функции. Това поражда основание за тълкувания,
водещи до промяна на тарифния номер и облагане с
мита на досега освободени стоки, каквито са продуктите на информационните технологии. Освен
при цифровите фотоапарати такива проблеми вече
възникнаха при мониторите с DVI вход и многофункционалните печатащи устройство.
Становището на БАИТ се базира на решение на
Световната митническа организация, съгласно което всяка машина (устройство), което съвместява
или може да изпълнява повече от една допълваща се
или алтернативна функция следва да бъде класирано
така, щото ако би съществувала само тази функция, която е основна.
С оглед развитието на събитията към началото
на юли т.г., за да се въведе разграничителна линия
между понятието „цифров фотоапарат“, който не
подлежи на обмитяване и видеокамера, която се обмитява, предложението, зад което застава БАИТ е
да се класират като видеокамери само устройствата, които заснемат изображения с разделителна
способност по-голяма от 800х600 пиксела и продължителност на непрекъснат запис повече от 60 min.
Всички останали са цифрови фотоапарати и като
продукт на информационните технологии не следва
да подлежат на обмитяване.
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КОЙ КОЙ Е

Cisco Capital и Райфайзен
СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ
Информационните технологии от последно поколение и комуникационната инфраструктура са
ключовите фактори, които помагат на малкия и
среден бизнес да бъде по-конкурентен и да оперира по-ефективно в международни мащаби. Като част от дългосрочните ангажименти на Cisco
към развитието на българската икономика, Cisco
Capital, Райфайзенбанк България и Райфайзен Лизинг България обявиха старта на специална програма за финансиране, създадена, за да подкрепи
развитието на малкия и среден бизнес в България.
Програмата предлага финансиране на покупката
на Cisco оборудване при фиксирана лихва от 5%
годишно и гъвкави условия под формата на лизинг
или кредит. През първите три месеца на съвместната програма (31 май – 31 август 2007 г.) промоционалната лихва е 0% за всички малки и средни
фирми, които искат да се възползват от финансирането. След края на промоцията влиза в сила
стандартната лихва от 5%. Срокът за погасяване е 24 или 36 месеца.
Специалните условия за финансиране ще се
предлагат от сертифицираните и SMB Select партньори на Cisco под формата на кредит или финансов лизинг.
 Опцията за кредит (за покупка на оборудване
на Cisco стойност до 30 000 лв.) се предлага
с помощта на Райфайзенбанк България. Не се
изисква обезпечение и се прилага опростена
процедура (кредитът се отпуска 24 часа след
подаването на документите и посещение на
фирмата от данъчен инспектор).
 Опцията за лизинг (за покупки над 30 000 лв.)
се предлага чрез пакета Easy Lease, предоставящ финансиране от Cisco Capital и Райфайзен
Лизинг. Първоначалната вноска е 20% от стойността на проекта.

Милена Думанова, мениджър „Малък и среден бизнес“ в Cisco
България, Петър Иванов, изпълнителен директор на Cisco
България, Момчил Андреев, председател на Управителния
съвет и изпълнителен директор на Райфайзенбанк, Шейн
Магуайър, мениджър за стратегическо бизнес развитие и
финансиране в Cisco Capital
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Партньорите на Cisco ще помагат на компаниите да изберат необходимото им оборудване и да
подготвят необходими за пред банката документи. Те ще подпомагат и процеса на комуникация с
Райфайзен. Програмата за финансиране дава възможност на предприятията от малкия и средния
бизнес бързо и лесно и с минимални първоначални
инвестиции да използват предимствата на мрежовите и комуникационни технологии, които са
жизненоважни за развитието на техния бизнес, и
в същото време да намалят оперативните разходи и разходите за финансиране.
Малкият и среден бизнес е ключова част от
българската национална икономика, представляващ 99,3% от българския бизнес. Той осигурява заетостта на повече от половината от работната
сила в България. Проведеното наскоро изследване
по поръчка на Cisco – „Основни предизвикателства пред малкия и среден бизнес“, показва, че този
бизнес бързо възприема новите технологии. Повече от 90% от участвалите в изследването изпълнителни директори заявяват, че високоскоростният Интернет, фирмената компютърна мрежа и
съхранението на фирмената информация са задължителни за техния бизнес. Още близо толкова –
87%, оценяват сигурната мрежа като основен
приоритет днес, а 82% заявяват, че IP комуникациите ще бъдат ключова технология през следващите 3 години. Участващите в изследването
признават, че най-голямата бариера пред технологичното им развитие е цената на новите технологии (43% от респондентите).
„Покупката на оборудване чрез подходящо
финансиране може да помогне за намаляването
на бюджетните ограничения, като даде възможност на фирмите да инвестират в технологии,
които подобряват продуктивността, ефективността и намаляват разходите – коментира Петър Иванов, управляващ директор на Cisco България. – Конкурентните условия на финансиране,
предлагани от Cisco Capital и Райфайзен, правят
информационните и комуникационни технологии
на Cisco достъпни за повече фирми от малкия и
средния бизнес и им дават възможност да осигурят на своите служители най-модерните средства за комуникация, което води и до по-добро
представяне на компаниите на локалния пазар и
в международен план.“
„Радваме се, че можем да предложим на малките и средни предприятия в България атрактивен
финансов продукт съвместно със Cisco Capital и
търговските партньори на Cisco, който да им
позволи да задоволят своите нужди от информационно и комуникационно оборудване“, коментира
Момчил Андреев, председател на Управителния
съвет и изпълнителен директор на Райфайзенбанк.
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Национален конкурс по
информатика „Джон Атанасов“
Решение на конкурсните задачи за 2006 г.
Задача 1
Разглеждаме число a = 1111...111, съставено от n
единици. Пресмятаме a на степен p. Напишете програма, която въвежда целите положителни числа n и
p, и извежда точно пресметнатата степен (n < 10,
p < 100).
Пример: вход: 2 3; изход 1331.
Решение: При дадените ограничения в условието
задачата се решава с известния алгоритъм за умножение на дълго цяло число (реализирано чрез масив r[ ])
с цяло число, записано в стандартна числова променлива a. В следващата програма на C++, след въвеждане на данните, в променливата a се записва число,
състоящо се от n единици. Резултатът се получава, като степенуването е реализирано посредством
p-кратно умножение (в цикъла for с индексната променлива j) на дългото число r[ ] със стойността на a.
Накрая се извеждат елементите на масива r[ ].
#include<cstdio>
const int max=1000;
int r[max+1]; int n,p;
long long a,b;
int main()
{scanf(“%d %d“,&n,&p);
a=1;
for(int i=1;i<n;i++)a=a*10+1;
r[max]=1;
for(int i=0;i<p;i++)
{b=0;
for(int j=max;j>=0;j--)
{b+=a*r[j];
r[j]=b%10;
b/=10;
}
}
int i=0; while(r[i]==0)i++;
while(i<=max){printf(“%d“,r[i]);i++;}
printf(“\n“);
}

Задача 2
Дадени са N купчинки (0 < N < 1000), съдържащи съответно b1, b2, ..., bN камъчета, като броят на камъчетата за всяка купчинка е неотрицателно цяло число,
по-малко от 1 000 000). Двама играчи играят с редуващи се ходове игра, при която на всеки ход играчът
избира една или повече непразни купчинки, от които
взема по едно камъче. Печели този, който направи
последния възможен ход.
Напишете програма, която играе, така че да осигури винаги победа, когато това е възможно. Програмата въвежда стойностите на N и b1, b2, ..., bN и по-
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казва какъв ход трябва да се направи, като изведе (в
нарастващ ред) номерата на избраните за този ход
купчинки.
Пример 1: вход: 2 1 1; изход: 1 2
Пример 2: вход 2 2 3; изход 2.
Решение: Всички позиции разделяме на два класа:
такива, при които броят на камъчетата във всяка
купчинка е четен (клас А), и такива, при които има
поне една купчинка с нечетен брой камъчета (клас Б).
Печеливша стратегия за играч (да го наречем първи
играч), поставен пред позиция от клас Б, е да избере
купчинките с нечетен брой камъчета. Тогава този
играч предлага на противника си позиция от клас А
и противникът, каквото и да направи, ще предложи
на първия играч отново позиция от клас Б. Понеже на
всеки ход броят на камъчетата намалява, в един момент вторият играч ще бъде поставен пред позиция,
съдържаща само празни купчинки, т.е. първият играч
ще победи. Следващата програма на C++ реализира
описания алгоритъм:
#include<cstdio>
int main()
{
int N; scanf(“%d“,&N);
bool f=false; int i0;
for(int i=1;i<=N;i++)
{
int v; scanf(“%d“,&v);
if(v>0)
{i0=i;
if(v%2)
{if(f)printf(“ “); printf(“%d“,i);
f=true;}
}
}
if(!f) printf(“%d“,i0);
printf(“\n“);
}

Задача 3
Дадена е правоъгълна лента, съставена от еднакви квадратни клетки, подредени в два реда и N
стълба. Напишете програма, която въвежда цялото
положително число N (1 < N < 50 000) и извежда броя
на различните начини за разделяне на правоъгълната
лента на правоъгълници с размер 1 на 2 клетки.
Пример: вход: 5; изход: 8.
Решение: Ако означим търсения брой за лента от
n стълба с B(n), тогава накрая може да има поставен вертикален правоъгълник или два хоризонтални. В
първия случай предните n–1 стълба могат да бъдат
разделени по B(n–1) начина, а във втория случай –
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по-предните n–2 стълба могат да бъдат разделени
по B(n–2) начина, което дава зависимостта B(n)=B(n–
1)+B(n–2). Вземайки предвид началните стойности
B(1)=1, B(2)=2, получаваме с точност до номерация известните числа на Фибоначи. В дадената програма на
C++ е реализирано пресмятането им като дълги цели
числа, състоящи се от максимум 50 хиляди цифри:
#include<cstdio>
const int max=50000;
int a[max], b[max], c[max];
int n, na, nb, nc;
void s(int c[], int a[], int b[],
int &nc, int na, int nb)
{
int p=0;
for(int i=0;i<=nb;i++)
{
c[i]=a[i]+b[i]+p;
p=c[i]/10;
c[i]=c[i]%10;
}
nc=nb+p;
if(p) c[nc]=1;
}
void copy(int a[], int b[],
int &na, int nb)
{
na=nb;
for(int i=0;i<=na;i++) a[i]=b[i];
}
int main()
{
scanf(“%d“,&n);
na=0; a[0]=1;
nb=0; b[0]=1;
for(int k=2;k<=n;k++)
{
s(c,a,b,nc,na,nb);
copy(a,b,na,nb);
copy(b,c,nb,nc);
}
for(int i=nc; i>=0; i--)
printf(“%d“,c[i]);
printf(“\n“);
}

Задача 4
Напишете програма, която въвежда цялото положително число N (1 < N < 101) и намира броя на пермутациите на числата 1, 2,..., N, които са такива, че
номерът на мястото на нито едно число не съвпада
със самото число.
Пример: вход: 3; изход: 2.
Решение: Пермутация, в която нито един от елементите не е на мястото си, в англоезичната литература се нарича derangement („безпорядък“). Ако означим
с F(n) броя на всички такива безпорядъчни пермутации
на n елемента, очевидно е, че F(1)=0. Удобно е да положим F(0)=1. Тогава, ако приемем, че сме пресметнали
всички стойностите F(i) за i<n, може да пресметнем
стойността F(n) по формулата:

където C(n, j) = n!/(j!(n–j)!) e броят на начините за
избиране на j елемента измежду n. В горната формула,
j-тото събираемо от сумата показва колко са пермутациите на n елемента, в които точно j елемента са

102

на мястото си – те могат да бъдат избрани по C(n, j)
начина и при всеки такъв избор има F(n – j) възможности за останалите елементи да не са на мястото си.
Тогава е ясно, че търсеният брой F(n) се получава, като от броя на всички пермуатции n! извадим броя на
тези пермутации, при които точно 1, 2, 3, ..., n елемента са на мястото си. Описаният метод дава възможност за решаване на задачата, но при по-големи стойности на n трябва да използваме аритметика с дълги
числа. Например следната реализация с обикновени цели числа намира верния отговор само за n < 13:
#include<iostream>
using namespace std;
const int N=13;
int nf[N], F[N];
int main()
{
int n; cin >> n;
nf[0]=1;
for(int i=1;i<=n;i++) nf[i]=i*nf[i-1];
F[0]=1; F[1]=0;
for(int i=2;i<=n;i++)
{ int s=nf[i];
for(int j=1;j<=i;j++)
s = s-F[i-j]*(nf[i]/(nf[j]*nf[i-j]));
F[i]=s;
}
cout << F[n] << endl;
}

Mасивът nf[ ] в програмата служи за табулиране
стойностите на n!. Съществуват по-ефективни методи за пресмятане на числата F(n), които са и поподходящи за използване с дълги числа. Например пресмятанията могат да се организират по една от следните две формули, за които читателят може да намери подробности в различни публикувани източници:
F(n) = (n–1)(F(n–1) + F(n–2)) или F(n) = nF(n–1) + (–1)n.
Задача 5
В равнината са дадени N правоъгълника със страни, успоредни на координатните оси. Разглеждаме
фигурата, образувана като обединение от всичките
вътрешни и контурни точки на дадените правоъгълници. Напишете програма, която намира дължината
на контура на тази фигура. Данните се четат от
стандартния вход, като първо се въвежда N, следвано от N четворки цели числа, задаващи съответно
координатите на долния ляв и на горния десен връх на
поредния правоъгълник. Координатите са цели числа
между 1 и 1 000 000, а броят N не надминава 100.
Пример: вход: 2 0 0 4 1 1 0 2 2; изход: 12.
Решение: Програмата прочита координатите на
долния ляв и на горния десен връх на i-тия правоъгълник и ги записва съответно в r[i].x1, r[i].y1, r[i].x2 и r[i].
y2. Едновременно в масивите x и y също се записват
всички входни данни, които са съответно хоризонтална и вертикална координата на някой връх на правоъгълник. Следващата стъпка в главната програма
се състои в извършване на сортиране и премахване
на повтарящите се стойности в тези масиви – така в mx и в my се получава броят на различните хоризонтални и вертикални координати на страни от
дадените правоъгълници. По-нататък в програмата
се обхождат всички вертикални отсечки, които могат да се конструират от стойностите, записани в
масивите x и y. Вземат се (чрез xbel(x[i],y[j],y[j+1])) само
тези отсечки, които са части от страна на някой от
дадените правоъгълници, и те се проверяват (чрез !(
xinside(x[i],y[j],y[j+1])) дали не са вътрешни за някой от
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правоъгълниците и дали (чрез !(xdouble(x[i],y[j],y[j+1]))
принадлежат на контура на цялата фигура. За така
проверените отсечки се пресмята сумата от дължините им. По подобен начин се постъпва с аналогичните хоризонтални отсечки.
#include<iostream>
using namespace std;
const int N=102; int n;
struct {int x1, y1, x2, y2;} r[N];
int x[2*N], y[2*N];
int reduce(int m, int x[])
{int i=0;
while(i<m)
{if(x[i]==x[i+1])
{for(int j=i;j<m;j++) x[j]=x[j+1];m--;}
else i++;
}
return m;
}
bool xbel(int x, int y1, int y2)
{for(int i=1;i<=n;i++)
if(((x==r[i].x1)||(x==r[i].
x2))&&(y1>=r[i].y1)&&(y2<=r[i].y2))
return true;
return false;
}
bool ybel(int y, int x1, int x2)
{for(int i=1;i<=n;i++)
if(((y==r[i].y1)||(y==r[i].
y2))&&(x1>=r[i].x1)&&(x2<=r[i].x2))
return true;
return false;
}
bool xinside(int x, int y1, int y2)
{for(int i=1;i<=n;i++)

За една година
За шест месеца

if((x>r[i].x1)&&(x<r[i].x2)&&(
y1>=r[i].y1)&&(y2<=r[i].y2))
return true;
return false;
}
bool yinside(int y, int x1, int x2)
{for(int i=1;i<=n;i++)
if((y>r[i].y1)&&(y<r[i].y2)&&(x1>=
r[i].x1)&&(x2<=r[i].x2))
return true;
return false;
}
bool xdouble(int x, int y1, int y2)
{for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=1;j<=n;j++)
if((x==r[i].x1)&&(y1>=
r[i].y1)&&(y2<=r[i].y2))
if((x==r[j].x2)&&(y1>=
r[j].y1)&&(y2<=r[j].y2))
return true;
return false;
}
bool ydouble(int y, int x1, int x2)
{for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=1;j<=n;j++)
if((y==r[i].y1)&&(x1>=
r[i].x1)&&(x2<=r[i].x2))
if((y==r[j].y2)&&(x1>=
r[j].x1)&&(x2<=r[j].x2))
return true;
return false;
}
int main()
{int m=-1; cin >> n;
for(int i=1;i<=n;i++)
{ cin >> r[i].x1 >> r[i].y1 >> r[i].x2
>> r[i].y2;
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m++; x[m]=r[i].x1; y[m]=r[i].y1;
m++; x[m]=r[i].x2; y[m]=r[i].y2; }
sort(x,x+m+1); int mx=reduce(m,x);
sort(y,y+m+1); int my=reduce(m,y);
int s=0;
for(int i=0;i<=mx;i++)
for(int j=0;j<my;j++)
{if(xbel(x[i],y[j],y[j+1]))
if(!(xinside(x[i],y[j],y[j+1])))
if(!(xdouble(x[i],y[j],y[j+1]))) s +=
(y[j+1]-y[j]);
}
for(int j=0;j<=my;j++)
for(int i=0;i<mx;i++)
{if(ybel(y[j],x[i],x[i+1]))
if(!(yinside(y[j],x[i],x[i+1])))
if(!(ydouble(y[j],x[i],x[i+1])))s +=
(x[i+1]-x[i]);
}
cout << s;
}

Задача 6
Дадени са N цели положителни числа. Разпределяме ги в две множества. Нека сумите на числата в
тези множества означим съответно с A и B. Напишете програма, която намира възможно най-малката
абсолютна стойност на разликата A – B. Данните се
четат от стандартния вход, като първо се въвежда
N, следвано от дадените числа, разделени с по един
интервал. Стойностите на числата не надминават
1 000 000. Ограничение за N не се задава за тази задача. Класирането на изпратените от вас програми
ще се извърши според най-голямата стойност на N,
за която вашата програма решава задачата при един
и същ лимит време за работа.

Решение: Според начина за оценяването си тази задача се различава от останалите. Причина за
това е естеството Ӝ – счита се, че за нея не съществува ефективен (с полиномиална сложност по
N) алгоритъм. Затова точно при този тип задачи в
най-голяма степен се проявява изобретателността
на участниците и те всъщност се състезават помежду си.
Да отбележим, че при поставяне на по-силни ограничения, задачата позволява и ефективно решение.
Например такъв вариант е предложен като задача А1
във втори кръг на Националната олимпиада по информатика за 2007 г. (виж informan.musala.com).
Ето какво пише за решението си най-добре представилият се при тази задача състезател Веселин
Кулев: „В основата на решението ми е грийди алгоритъм, който се опитва да минимизира разликата върху дадена редица по два начина. Генерирам пермутация на дадената редица, докато програмата ми има
време за работа. На всеки 10 такива опита добавям
още един – при него сортирам редицата в намаляващ ред и разбърквам произволен брой членове. Целта е да се избегнат случаи, когато малка част от
числата имат сума, по-голяма от останалите членове на редицата. Известно ми е, че за стойности на
N > 1000 или дори само 100 не съществува ефективен
алгоритъм за решаване. За това мисля, че грийди подходът ще даде добри резултати. Добра идея би било
за N, по-голямо от някаква константа, да печатам 0,
защото тестовете ще са нагласени да се търси определен минимум, тъй като не може да се провери с
програма отговорът, но реших, че е по-добре да заложа на валидни решения вместо на хипотези, относно
тестовете.“
Емил Келеведжиев
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Asbis България
ТРАДИЦИОННИЯТ ЛЕТЕН СЕМИНАР СРЕЩНА ПАРТНЬОРИТЕ НА КОМПАНИЯТА
За осма поредна година Asbis България събра на
традиционния си летен семинар дилъри, журналисти и представители на компаниите, чиито продукти фирмата дистрибутира на българския пазар.
Митко Топалов, регионален директор на Asbis за
България, Сърбия, Румъния и Македония, акцентира
на двете ключови събития за Asbis Enterprises през
2006 г.: оборота от над 1 млрд. USD, което е значително събитие за компания от тази част на Европа, и листването Ӝ през м. септември на Лондонската борса. Наред със средния годишен ръст на оборота от над 30% за периода 1998–2005 г. това са
поредните доказателства за стабилните позиции,
които Asbis има в региона на Централна и Източна
Европа, Балтийските държави и страните от ОНД,
Близкия изток и Африка. Основна заслуга за възходящото развитие на компанията имат отличният
сервиз и логистика и съвременното управление на
отношенията с клиентите, където над 60% от
транзакциите се извършват онлайн.

CBN

В анализа си за състоянието на ИТ бизнеса у
нас Людмил Стойчев от агенцията за пазарни
проучвания CBN-Pannoff, Stoytcheff & Co. очерта

тенденциите за първата през последните 16 години промяна на бизнес модела в България. Според
него основните фактори за това са средствата
от европейските фондове и по същество дясната
данъчна политика на едно очевидно ляво правителство, която стимулира развитието на бизнеса.
Цитирани бяха и някои прогнози за развитието на
отделни сегменти българския ИТ пазар, които предизвикаха засилен интерес сред присъстващите
дилъри на Asbis:
 При продажбите на хардуер се очаква ръстът
на продажбите да се забави, но все още ще остане двуцифрен. Прогнозите са за ръст през
2007 спрямо 2006 г. от порядъка на 10–12%, при
15% за 2006 спрямо 2005 г.
 При продажбите на асемблирани настолни компютри за пръв път се очаква негативен тренд
от 0 до –3%. На фона на минималния ръст от
около 3% през 2006 г. това е поредното потвърждение, за промяната на пазарните нагласи и
за реалността на прехода към мобилни компютри.
Като цяло в момента на пазара активни са около 1100 ИТ компании, чиито обеми (681 млн. евро)

Таблица 1. Финансови резултати на Asbis за последните 4 години
Година
Оборот [млн. USD]
Оперативна печалба [млн. USD]
Печалба преди данъци [млн. USD]

10

2003
679,7
8,2
6,7

2004
755,7
5,4
3,1

2005
930,4
12,9
9,3

2006
1008,8
16,1
12,8
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са три пъти по-високи от средните за страната.
119 вносители доставят в страната 305 бренда,
преимуществено хардуер (64%). 45 от тях са със
статут на дистрибутори, но реално фирмите, които не работят с крайни клиенти, са не повече от
10. Според дилърите по-голямата част от поръчките (59%) се извършват онлайн, но тази цифра
вероятно е по-малка.
Основните предизвикателства пред ИТ бизнеса
в България са: ниските маржове, които са сред найниските в целия бизнес, лоялността на дилърите и
рисковото кредитиране. Тук са още политиката на
паневропейските дистрибутори, изчерпването на
подходящите за дистрибутиране брендове и отношенията с вендорите.
Втората голяма тема, която г-н Стойчев засегна, бяха резултатите от ежегодната анкета
сред дилърите на CBN. В „Класацията на дилърите“
Asbis България е №1 като доставчик на:
 Твърди дискове (за осма поредна година).
 Процесори (за четвърта поредна година).
 Кутии.
 Плейъри (Canyon).
 Слушалки (Canyon).
Дилърите са класирали фирмата като №1 и поотношение на:
 Най-много поръчки през Интернет.
 Най-добри семинари.
 Най-добър сервиз.
 Най-добра поддръжка.
 Най-високо одобрение (82,9% при 68% средно).
 Най-голямо доверие.
В заключение г-н Стойчев обобщи проблемите
пред дилърите (навлизането на веригите в сегмента на асемблираните компютри, цялостното
обучение на кадрите, правилното планиране и разпределение на маркетинговия бюджет и на бизнеса като цяло, регламентиране на цените на ИТ
услугите) и ги посъветва да съсредоточат вниманието си към:
 Преносимите компютри, които и тази година
ще отбележат ръст от 40–60%.
 Мултимедийните продукти, при които се очаква ръст от 20–30%.
 Външните памети.
 Интернет магазините.
 Мобилните устройства (3G и Интернет).
 Услугите и ъпгрейда.

Lexmark

Радослав Иванов, представител на Lexmark в
България, направи кратка ретроспекция на разLexmark X3550

витието на компанията, позициите Ӝ на българския пазар и представи продуктовата гама, като
акцентира на новите тенденции в устройствата от нисък клас. Спирайки се на философията на
Lexmark „Technology First“, той поясни, че силата
на компанията е в търговските иновации. Без да
има претенции за откривателство, тя се стреми
да бъде първа на пазара с евтини и качествени
продукти. Примерите са много: първият цветен
мастиленоструен принтер с цена под 100 USD,
първото многофункционално устройство с цена
под 100 USD, първите цветни мастиленоструйни
принтери с разделителна способност 1200х1200,
2400х1200, 3600х1200 и 4800х1200 точки, първите лазерни принтери с разделителна способност
600 и 1200 dpi, както и факта, че дори в най-ниския клас принтери (с цена 30–50 евро) бракът е
под 1%.
По брой на продадените принтери за 2006 г.
Lexmark е №2 на българския пазар. За повишения
интерес към марката през последните години говори фактът, че 3 години по-рано, през 2003 г., тя
е била №5. И този интерес продължава да се увеличава. Ръстът на оборота за първото тримесечие
на тази година 51% на годишна база. Компанията
има 650 дилъри, от които 420 са активни, като
65% от оборота се реализира през дилърската
мрежа, 20% – през големите вериги и 15% – чрез
търгове.
Новото в продуктовата гама на Lexmark са
принтерите с безжична връзка. От тази година
дори моделите от нисък клас ще имат безжична
връзка, двустранен печат и директна връзка с фотоапарат. Сред обявените през април 12 модела
принтери и многофункционални устройства са:
 Lexmark X4550 Wireless All-in-One (AIO). Предназначено за SOHO сегмента, това цветно мастиленоструйно многофункционално устройство с
безжична връзка е най-достъпното на пазара.
То печата със скорост 26 стр./min в черно-бял
и с 18 стр./min в цветен режим. Наред с високата скорост и ниската цена X4550 предлага
и разширена функционалност, включително и
възможност за сканиране, копиране и печат на
фотографии. Снимките могат да прехвърлят
със и без компютър, като се ползват слотовете за карти памет, USB интерфейса или фотоапарати, поддържащи технологията PictBridge.
Скенерът е цветен, 48-битов, плосък, а копирането, в зависимост от това дали е черно-бяло,
или цветно, се извършва със скорост 17, респективно 11 копия/min.
Lexmark X2550

Lexmark Z1300
Lexmark Z1420
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 Lexmark X3550 Color All-in-One, при който без-



но




жичната връзка е опция. Модел от по-нисък
клас, наподобяващ X4550. По-ниска цена и пониска скорост на печат (24 стр./min при чернобял и 17 стр./min при цветен печат).
Lexmark Z1420 Wireless Color Printer. Най-достъпният цветен мастиленоструен принтер с
безжична връзка на пазара. Скорост до 24 стр./
min при черно-бял и 18 стр./min цветен печат.
Стилен дизайн, подходящ за домашно ползване, възможност за включване на допълнителна
фотоглава, възможност за отпечатване на фотографии с размери до А4 – това са част от
характеристиките на този модел.
Тук са и два модела от нисък клас с изключителсъотношение цена–качество:
Lexmark X2500 Color All-in-One е многофункционално устройство с цена от порядъка на 60
USD, печатащо със скорост 22 стр./min в черно-бял и 16 стр./min в цветен режим. Разполага
с панел за управление със седем бутона и светлинен индикатор, показващ кога мастилото е
на свършване. Има възможност да отпечатва
снимки с размери 10х15 cm.
Новата серия принтери на Lexmark – Z1300, също e насоченa към домашните потребители.
Печатат със скорост до 22 стр./min в черно-бяло и до 16 стр./min в цвят.

Philips & Lite-ON Digital Solutions

PLDS (Philips & Lite-On Digital Solutions) е съвместно предприятие между Lite-On IT и Philips за производство и продажба на оптически дискове, което действа на територията на Европа от 1 май
т.г. Това поясни маркетинг мениджърът за Европа
на новата организация Йелмер Фелдман. В него
тайванският производител Lite-On IT влиза със
своите мощности за производство на оптически
дискове, а холандската Philips – със своите разработки и патенти. Дяловете в новата компания се
разпределят 51:49 в полза на Philips, но текущите
операции и производството ще са прерогатив на
Lite-On, така че за дилърите и крайните клиенти
нищо не се променя. Европейските офиси на компанията ще се занимават с продажба, маркетинг,
финанси и логистика на продукцията, която ще
се предлага с марката Lite-On. Обединената компания ще произвежда по лиценз и продукция с марката HP.
Lite-On IT е част от Lite-On Group, която се състои от 9 компании, има 35 000 служители, 45 завода, 29 клона, 4 развойни центъра и оборот от
порядъка на 7 млрд. USD за 2005 г. Lite-On IT се обособява като отделно бизнес звено през 1995 г. по
времето на бума на пазара на оптически дискови
устройства. С времето то прераства в незави-

сима компания в състава на Lite-On Group, а през
1999 г. разширява производствения си капацитет
до 1 млн. оптически диска месечно и става производител №1 в Тайван и №3 в света. Развитието на
Lite-On IT не свършва с това. През 2001 г. компанията вече произвежда 2 млн. диска месечно, през
2002 г. – 3 млн., през 2003 г. – 4 млн. и през 2005 г. –
5 млн. оптически устройства месечно. През 2006 г.
купува бизнеса с оптически устройства на BenQ
и става производител №2 в света с капацитет
7 млн. устройства месечно.
Не бяха подминати и тенденциите в развитието на оптичните дискови устройства и непосредствените планове на PLDS. Г-н Фелдман цитира
оптимистични прогнози за развитие на Blu-ray и
HD DVD устройствата през следващите 2 години. Що се отнася до Lite-On, тя вече заменя своето 2х Blu-ray дисково устройство (виж Lite-ON
LH-2B1S Blu-ray Burner – достъпна Blu-ray записвачка) с по-бързо. Означавано като DH-4B1S, то е
с 4-кратна скорост. Подготвя се пускането и на
DX-2B1U – външна Blu-ray записвачка с 2-кратна
скорост.

Kingston

Михай Марко, маркетинг мениджър на Kingston
за Румъния и България, представи позициите на
компанията на световния и българския пазар и
най-новите продукти в нейното портфолио. Подчертано бе, че доживотната гаранция, която
компанията дава за своите модули памет, е следствие на непрекъснатото следене на качеството
по време на производството. Всеки продукт се
тества най-малко два пъти, а модулите памет
за сървъри се стабилизират, като се подлагат
на изкуствено стареене чрез динамични Burn-In
тестове.
Показани бяха и образци на първите модули памет DDR3, които при една и съща тактова честота осигуряват до два пъти по-висока пропуска-

Таблица 2. Скорости на DDR3 паметите
Ефективна честота (честота на шината) Тактова честота на паметта Означение на чипа
Означение на модула
800 MHz
400 MHz
DDR3-800
PC3-6400
1066 MHz
533 MHz
DDR-1066
PC3-8500
1333 MHz
667 MHz
DDR-1333
PC3-10600
1600 MHz
800 MHz
DDR3-1600
PC3-12800
Забележка: За сравнение ефективната и тактовата честота на DDR2 паметта са в диапазона 400–1066 MHz , респективно 200–533 MHz, а на DDR паметта – в диапазона 200–600, респективно 100–300 MHz.
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телна способност в сравнение с DDR2 паметта. В
производство са модули с капацитет 512 Мбайта
и 1 Гбайт и подбрани двойки с 2 пъти по-висок общ
капацитет от сериите HyperX и ValueRAM с ефективна честота съответно 1375 MHz (PC3-11000)
и 1066 MHz (PC3-8500). Още през лятото компанията ще започне производството и на модули от
серията ValueRAM с честота 1333 MHz.
Стандартът DDR3 е нова стъпка в посока увеличаване на производителността на подсистемата на паметта. Подобно на DDR2 и тук повишението става за сметка на увеличаване на ефективната честота на паметта и на разширяването
на буфера за предварително извличане на данните (prefetch buffer), който при DDR3 e 8-битов, при
DDR2 – 4-битов, а при DDR – 2-битов. Този буфер
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играе съществена роля за повишаването на производителността, защото в него данните се кешират, преди да бъдат изведени на I/O шината на
модула. Ето защо 8-битовото предварително извличане на данните в чипа, в съчетание с организацията на I/O шината на модула, дава възможност
тази шина да работи на честота, до 8 пъти по-висока от честотата на паметта.
Това обаче не е всичко, новите полупроводникови технологии позволяват да се увеличи и реалната честота на паметта (виж. таблицата),
както и да се намали консумацията вследствие
на по-ниското захранващо напрежение (1,5 срещу
1,8 V при DDR2). Наистина намаляването е относително, защото се отчита при една и съща работна честота, а не това е целта на преминаването към DDR3. В действителност, по-високите
тактови честоти на паметта и най-вече по-големият Ӝ капацитет в компютрите, работещи
под Windows Vista, ще увеличат консумацията на
подсистемата на паметта като цяло, въпреки че
на теория DDR3-1333 консумира колкото DDR2800. Има и минуси. Увеличаването на разликата
между външната и вътрешната честота на паметта води до увеличаване на закъсненията,
така че увеличаването на производителността
на DDR3 спрямо DDR2 в никакъв случай няма да е
двукратно.

Intel

Най-обширна бе презентацията на представителя на Intel за България Ардис Манасян. Стиму-
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лите за сегашното развитие на
хардуера и за прехода към дву- и
многоядрени процесори бяха потърсени в коренната промяна в
начина на ползване на компютрите и в порасналите изисквания
на изпълняваните приложения.
Ако сравним типичния компютър
от 2003 г. с този от 2007 г., ще
видим, че през 2003 г. са се изпълнявали еднопоточни приложения,
и то на преден фон: достъп до
и навигация в Интернет, игри,
филми, бизнес приложения. На заден фон са вървели единствено
антивирусните програми. През
2007 г. на преден фон се изпълняСхемен набор G33

Схемен набор P35

14

ват значително по-тежки задачи: Microsoft Vista, онлайн игри, комуникации в реално време, видео
с висока разделителна способност. Не по-малко взискателни
са приложенията, изпълнявани
на заден фон: ъпдейт на операционната система, на програми
и на мултимедийно съдържание,
проактивна сигурност и сканиране на медии.
Като движещи сили за развитието на пазара на настолните
компютри бяха посочени DDR3
паметите, DirectX10 и SATA 2 дисковете (хардуер) и Windows Vista,
Microsoft Office 2007 и DirectX 10

игрите (софтуер). Естествено,
тук са и новите процесори на
Intel по 45 nm технология, чиято премиера предстои в края
на тази и началото на следващата година, както и платформата Intel vPro за корпоративни
приложения. Не бяха подминати
и първите схемни набори от трета серия – засега единствените,
които поддържат DDR3. На този етап на пазара са предлагат
само два модела P35 и G33, които са предназначени са най-масовите дънни платки. Освен до
8 Гбайта DDR3 памет, те поддържат 45 nm процесори Core 2 Duo и
Core 2 Quad с честота на процесорната шина до 1333 MHz.
Схемният набор P35 е наследник на P965. Предназначен е за
изграждане на решения с дискретна графика. Има вградени интерфейс PCI Express x16, звуков
High Definition кодек и гигабитова
мрежа. Поддържа технологиите:
 Intel Fast Memory Access –
опорна архитектура на северния мост (Updated Graphics
Memory Controller Hub или
GMCH), която подобрява системната производителност,
като оптимизира използването на наличната пропускателна способност на паметта и намалява латентността при обръщенията към нея.
 Intel Turbo Memory – позволява
значително 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.
 Intel Matrix Storage Technology –
за изграждане на RAID 0, RAID
1, RAID 5 и RAID 10 масиви.
 Intel Quiet System Technology –
интелигентно управление на
вентилаторите, целящо намаляване на шума чрез минимизиране на промените на
тяхната скорост.
Схемният набор G33 е идентичен на P35 с тази разлика, че
е предназначен за изграждане на
решения с интегрирана графика.
Интегрираното графично ядро
X3100 позволява да се поддържат
High Definition Multimedia Interface
(HDMI) интерфейс и HD видео с
формати 720p, 1080i и 1080p.
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Солитрон Груп
НАЧЕЛО НА КЛАСАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИКТ ФИРМИ ЗА 2006 Г.
Публикуваното наскоро изследване на българския ИКТ пазар за 2006 г. „ИКТ Топ 100“ на вестник
Computerworld България изведе „Солитрон Груп“ на
челна позиция в общата класация като най-голяма ИКТ компания у нас. Първото място тя заема
и в групата на дистрибуторите. В изследването
са взети предвид консолидираните финансови резултати на групата, която включва фирмите „Солитрон“, „Солитрейд“ и „Компютър Продъктс“. Реализираният за 2006 г. оборот на групата възлиза
на 84,931 млн. лв. Ръстът от 45,8% спрямо предишната година значително надвишава средния в развитието на дистрибуторския пазар, който е 31%
за миналата година. Резултатът бе очакван, защото е закономерно следствие на провежданата
от години политика на фирмата, водеща до постигане на високи ежегодни темпове на развитие. Така например ръстът на „Солитрон Груп“ през 2005 г.
спрямо 2004 г. е бил дори още по-висок – 59,8%. „Солитрон Груп“ постига и много добра ефективност,
като на един служител се падат 1147,7 хил. лв.
оборот.
Отчетено е още, че дистрибуцията формира
28,15% от ИКТ пазара у нас, но в действителност
тази цифра може и да е по-голяма, защото изследването не обхваща две фирми с несъмнено добри
позиции в този сектор.
За изминатия от „Солитрон Груп“ път до признанието за най-голяма ИКТ компания в България
представител на редакцията разговаря с нейния
управител Петър Иванов.
Computer: Как се стига до позицията на №1 на
българския ИКТ пазар?
Петър Иванов: Преценката зависи от това как
ръководният екип на дадена фирма си е формулирал
целите. Ако постигането на водещата позиция е
самоцел, т.е. нещо, което трябва да се преследва
на всяка цена, тогава в действие влизат познатите ни балкански хватки – изкуствено надуване на
оборота с кухи обеми на продажби, постигане на
максимално висок оборот, без оглед на останалите далеч не по-маловажни икономически показатели като печалбата например и т.н. Да, този път
също е възможен, но резултатите и добитата по
този начин слава са временни, защото балонът рано или късно, но неминуемо ще започне да изпуска
въздух. За нас постигането на челно място в една
или друга пазарна класация е само следствие, бих
казал измерител, на отделни етапи по пътя, който неотклонно следваме вече 16 години. Вярно, в
началото и ние, като всички останали, опитвахме една или друга дейност, опипвахме, така да се
каже, пазарните ниши, търсейки оптималното за
себе си място, докато през 1993 г. направихме своя
окончателен избор и поехме неотклонно по пътя
на дистрибуцията на хардуерни продукти. По това време имаше и други, по-големи от нас фирми,
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Петър Иванов, управител на „Солитрон Груп“

които също се опитваха да завземат този сектор.
Изкушението от директни продажби, обаче, да запазиш за себе си търговската отстъпка, която
иначе трябва да делиш със своите търговски партньори, възможността директно да се докопаш до
спечелване на някой по-солиден търг, бе неустоима и те рушаха с едната си ръка, това което бяха
създали с другата.
Не би било самохвалство да заявя, че „Солитрон“ бе единствената по това време фирма, която има куража уверено да поеме пътя на чистата
дистрибуция във вида, под който по света това се
разбира и резултатите от нашия труд са налице.
Ние доказахме, че не само можем успешно да изведем компанията ни на челна позиция не само сред
дистрибуторските фирми, но и сред всички останали регистрирани в България ИКТ фирми. Доказахме, че избраният от нас модел е успешен.
През всички тези години целта ни никога не е
била да изземваме добрите марки, разбирайте водещи световни производители, на един или друг
наш конкурент и така да го изтласкаме от пазара.
За нас определящ е принципът, кои са „най-добрите марки за нас“ и съответно щом направим своя
избор, полагаме максимални грижи за налагане на
марката на пазара, като по този начин развиваме
и бизнеса на чуждестранните си партньори.
Този подход ни позволява да работим едновременно и напълно успешно и за производители,
чиито продукти се конкурират директно на световния пазар. Така сме изградили вътрешната
структура на фирмата, че безпрепятствено да
работим с конкуриращи се марки, всяка от тях да
развиваме в максимална степен, като това не намалява старанието ни да работим и за другата.
Постепенното и целенасочено израстване на
фирмата, което бе видно за специалистите и анализаторите години преди да получим официално
„короната“ за 2006 г., ни позволи да подбираме вни-
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мателно партньорите си с оглед на следваната от
нас стратегия и възможността успешно да развиваме една или друга марка. Това е силната позиция
на доказалия възможностите си дистрибутор.
Към момента „Солитрон Груп“ предлага висококачествена компютърна, офис и комуникационна
техника на повече от 50 световни лидери в своята област. В общите ни продажби през миналата
година най-голям е делът на марковите преносими
компютри, LCD мониторите и мрежовото оборудване. Ние също така сме ключов доставчик на сървъри, непрекъсваеми токозахранващи устройства,
принтери, на много широка гама компютърни компоненти.
Затова в обобщение на въпроса ви ще кажа, че
за нас е важна не толкова постигнатата позиция,
а пътят извървян до нея. Защото именно това гарантира повторяемост и развитие на успехите
за дълъг период от време. Тактиката ни е не да се
сравняваме непрестанно с конкурентите си, а да
конкурираме самите себе си. Да си поставяме правилно подбрани и съвсем нелесни цели.
Computer: Солитрон е една от малкото български компании, които успешно пробиват и на пазарите в съседните ни държави?
П.И.: Да се пробие на пазара в чужда държава никак не е никак лесно, а бариерите винаги са
доста повече отколкото на родна почва. Въпреки
това от 2003 г. успешно функционира офисът ни
в Белград. Това също не бе проява на моментно
хрумване, а бе старателно подготвено чрез няколкогодишна успешна работа със сръбски партньори.
Имаме присъствие и на пазарите в Македония, Албания и Косово, където също изнасяме наши продукти. С влизането ни в Европейския съюз в сферата на интересите ни вече попадат Гърция и Румъния и затова проучваме възможностите за пробив
и в тези държави. Към момента 8% от оборота на
групата „Солитрон“ е от експорт.
Computer: С какво се променя обстановката на
българския ИКТ пазар след влизането на страната
ни в Европейския съюз и по-точно, какви положителни въздействия и промени очаквате да настъпят?
П.И.: С влизането на България в ЕС местният
пазар ще се отвори още повече, това ще засили
конкуренцията на него, а нормата на печалба на
фирмите ще слезе още по-ниско. В България несъмнено ще влязат и нови чужди фирми, преди всичко
от съседните ни държави, защото ограниченият
по големина пазар у нас не е кой знае колко апетитен и привлекателен за истински големите
играчи. Затова България по-често ще бъде разглеждана като предмостие към големия Европейски
пазар.
С падането на митническите прегради в рамките на съюза, бизнесът на българските фирми бе
значително улеснен. Отпаднаха редица проблеми,
някои от които подозирам, че си бяха чисто български патент – например облагането с ДДС на
намалението на цените на стоки, когато това е
направено след вноса им с издадена от производителя кредитна нота. Подобен нашенски проблем бе
и неочакваното хрумване на митническата адмиЮли–Август 2007

нистрация в последните дни на изтичащата вече
минала година да преразгледат ставките с митата на мониторите с DVI вход.
Към нашите си български недомислия бих посочил още липсата на стимулиране на инвестициите. Това категорично трябва да се промени. Много
по-логично е печалбата, която се реинвестира, да
бъде освободена от данъци. Друг пример – всички искат увеличаване на заплатите, държавата
на думи също, а в същото време поддържа висока
осигурителна тежест. У нас, за да получи служителят дадена заплата, държавата натоварва работодателя с двойно по-голяма сума чрез данъци
и осигуровки. Като прилага максимална ставка на
данъчно облагане върху мизерната за европееца
заплата от 600 лв., примерно, държавата по никакъв начин не подсказва, че желае да стимулира
повишаването на работните заплати. Също така
дискусията дали да намалим осигурителната тежест от 1 юли т.г., какъвто ангажимент вече беше поет предизборно, или да увеличим първо осигурителните прагове, показва липса на единомислие
в стремежа да „изкараме на светло“ българската
икономика.
Всичко това резонира и в проблема с недостига
на подготвени специалисти, защото при такава
политика емиграционният поток само може да се
засилва. От страна на държавата подкрепата за
бизнеса е минимална или въобще липсва, навсякъде
се сблъскваме с бюрокрация, всевъзможни пречки и
в крайна сметка нещата се свеждат до изнудване
за рушвет. Открита, при това облечена в закон,
форма на рушветчийство е и принудата фирмите да изграждат със собствени средства инфраструктурни обекти, и след това едва ли не коленопреклонно да молят съответната община да
ги приеме като „доброволно“ дарение. Трябва да е
ясно, че независимо от фанфарите, които охотно
надуваме, европейски бизнес не може да се гради с
ориенталски манталитет и условия.
Все по-сериозен ще става проблемът с набирането на специалисти. Ние успяваме да го решаваме успешно, поради което в нашите фирми почти
няма текучество. Въпросът за заплащането е водещ, но не и единствен мотив за работа в дадена фирма. На служителите си предлагаме пакет
от стимули, включително перспективата, която
дава работата в най-голямата ИКТ фирма в България. Едно от работещите при нас решенията е
да се взимат кадри още в ранен етап на тяхното
професионално изграждане и то да продължи в самата фирма.
Какво българския ИКТ бизнес да очаква от приемането ни в ЕС? Според мен основното е създаване на условия за прозрачен бизнес. За всички фирми без оглед на сектора. Също така много
важна задача е лобирането за направляване политиката на Евросъюза в една или друга посока.
Като малка държава с по-близка връзка между
бизнеса и държавните органи, включително и чрез
нашите депутати в Европейския съюз трябва да
подаваме ясни, разбираеми сигнали, да подсказваме решения на проблемите, които спъват бизнеса
в страната ни.
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КОЙ КОЙ Е

НЕТ ИС
ЗЛАТЕН ПАРТНЬОР НА SECURE COMPUTING
НЕТ ИС обяви, че е спечелила статута на Златен партньор на Secure Computing и има в своя екип
четирима сертифицирани специалисти по, както се
твърди, „най-добрия в откриването на зловреден код
продукт“ – Webwasher System Administrator. Продуктът
вече се предлага на бизнес клиентите в България, а
твърдението за неговата ефективност се подкрепя
с изследванията на Института по технически и бизнес информационни системи в Магдебург, Германия.
Институтът работи по специален проект AV-Test.org
и периодично провежда тестове на антивирусни програми, защитни стени и противошпионски софтуер по
поръчка на производители и специализирани издания.
Според цитираните резултати Webwasher (www.
securecomputing.com, www.bgspamtrap.com) e най-добрият шлюз, засякъл 99,83% от зловредния код. Тествани са 29 продукта за борба с такъв код, като са
използвани голям набор от файлове (606 901 файла), в
които е имало:
 68 864 заплахи от типа „Задна врата“.
 407 487 заплахи от типа „Троянски кон“.
 47 891 заплахи от типа „Зомби“.
 82 659 заплахи от типа „Червей“.
Целта на теста е била да се проверят възможностите за откриване на зловреден код, но не и на
начините за справяне с откритите вируси. Продуктите са настроени с всички възможни опции за защита, например използване на евристични методи и
тестване на архивите. Всички продукти са тествани
с последните файлови дефиниции. Използван е само
актуален зловреден код, срещан през последните 12
месеца (само за 32-битов Windows). Всички тестови
файлове са наистина вредни, не са използвани мними
вирусни файлове като ЕICAR.
„Webwasher е решение за централизирано сканиране на съдържание и предоставя на компаниите възможност да контролират корпоративния трафик не
само на база статични дефиниции на ниво работна
станция, а централизирано, допълвайки функционалността на защитната стена“, коментира инж. Деян
Дънешки, управител на НЕТ ИС.
Webwasher се предлага в различни варианти:
 Като софтуер, който се изпълнява под Windows,
Linux или Solaris.

 Като хардуерно устройство (3 различни модела),

което, естествено, има по-голяма функционалност: автоматичен ъпдейт, поддръжка на WCCP
(Web Cache Coordination Protocol), интегриране с
IronNet, 3 години експресна хардуерна замяна. Рядко други прозиводители предлагат този тип гаранция без допълнително заплащане.
Отличава се от сходни продукти с възможността
за цялостен поглед върху Интернет трафика, сканирайки протоколи HTTP, HTTPS, FTP, SMTP и следейки
за конфиденциална информация. Продуктът предоставя възможности за конфигуриране на специфични
за организацията правила, политики и достъп до информация. Управлява се изцяло през уеб интерфейс,
чрез който има лесен достъп до ръководствата за
инсталиране на продукта, детайлно описание на всяка възможност, както и поле за търсене в самия уеб
интерфейс. Казано по друг начин, Webwasher може да
се конфигурира, така че целият трафик да преминава
през него. Тогава администраторът решава централизирано какви мерки да предприеме:
 Дали да пуска mp3-ойки, или не.
 Дали да дава достъп до некорпоративна електронна поща като abv.bg, yahoo.com, gmail.com. Дали да
спре достъпа изобщо, дали да го забави, или да го
разреши само за по 1–2 часа на ден.
 Може да сканира централизирано за вируси входящо и изходящо (според проучванията напоследък
най-големите заплахи идват от зомби машини някъде в организациите).
 Може да следи за внасяне/изнасяне на конфиденциална информация.
 Може да чете групите потребители от активна
директория (DomainController) и да назначава различна политика за всяка група (кой и какви ограничения да има, кой да няма).
 Да ползва, или не филтрите на Webwasher, които се отключват след заплащане: URL (има над
90 категории и над 23 млн. сайта и доста пълна база за България); AntiVirus (може да се избира между Sophos, Etrust, McAfee или комбинация
от тях), AntiMalware (тествания от av-test.org),
AntiSpam, използван в проекта „Капан за спам“
(www.bgspamtrap.com).

Тенденции в заплахите (e-mail, уеб и малуеър) за периода 13–19 май
Седмичният доклад на Secure
Computing Research има за цел да покаже тенденциите в Интернет заплахите,
като се концентрира в най-използваните услуги: съобщенията и уеб.




Спам: 85,46% от всички електронни писма за седмицата.
Малуер: средно 89 програми със
зловреден код и 1 вирус дневно
(виж графиката).

Статистика на зловредния код
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Зомбита: средно 344 600 нови зомбита дневно.
Уеб заплахи: средно 18 954 нови
уеб сайтове със злонамерен код.

Типове малуеър, открити през последната седмица
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КОЙ КОЙ Е

Стемо
СЕРВИЗЕН ПАРТНЬОР НА XEROX БЪЛГАРИЯ
В началото на юни Xerox България подписа
официален договор за сервизно обслужване със
системния интегратор и доставчик на ИТ услуги „Стемо“. Съгласно този договор сервизната
организация на „Стемо“ ще извършва гаранционна и следгаранционна поддръжка на пълната гама офисни продукти на Xerox, предназначени за
персонални потребители, малки, средни и големи
организации: принтери, многофункционални устройства, копири, скенери, факс апарати, LCD монитори. Партньорските отношения между двете
компании започнаха да се развиват в края на миналата година, когато „Стемо“ стана търговски
партньор на Xerox.
С подписването и на сервизен договор със
„Стемо“, Xerox цели увеличаване на точките за
сервизно обслужване на офисния клас продукти на
територията на цялата страна. „Стемо“ притежава много добре развита сервизна мрежа, отговаряща на международните стандарти на Xerox –
сподели Огнян Киряков, генерален директор на
Xerox България. – Чрез присъединяването на „Стемо“ към сервизната ни структура клиентите ще
получат качествено продажбено и следпродажбено обслужване на едно място.“
„Сервизният договор с Xerox, водещ световен
доставчик на технологии и услуги за управление
на документи, е в съответствие с бизнес стратегията на „Стемо“ и осигурява нови възможности за реализиране на цялостни висококачествени решения и проекти за различни по големина
организации, както и още по-пълноценно използване на ресурсите, с които разполага нашата
компания – споделя Стефан Моров, управител
на „Стемо“. – Пълният жизнен цикъл на всяка ИТ
система обхваща: анализ, планиране, проектиране, тестване, внедряване, обучение и поддръжка.
В тази връзка високото ниво на сервизна поддръжка заема много важно място и е пряко свързано с удовлетвореността на клиентите, което
е от изключително значение за нашия успех и
успеха на световните производители, с които
„Стемо“ партнира.“
Йордан Узунов, директор „Сервизна дейност“
в „Стемо“, добавя: „Ние полагаме значителни
усилия, време и средства, за да гарантираме,
че нашата сервизна дейност съответства на
най-високите световни стандарти. Те изискват
перфектна вътрешна организация, висок професионализъм, извършване на бързи и качествени
ремонти, мобилност, наличие на широк набор от
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резервни части, внимание и отзивчивост към
всеки клиент. Освен всичко това продуктите на
Xerox съответстват на фокуса на нашата компания и са отлична възможност за спечелване на
нови клиенти.“
Xerox предлага целия спектър от цифрово печатно оборудване, от модели за персонални потребители до високотехнологични машини за професионална полиграфия, както и завършени решения за повишаване на ефективността на работата и доходността на бизнеса на клиентите си
по целия свят. Днес компанията работи в повече
от 130 държави и произвежда повече от 200 нови
продукта на година. Създаденото през 2004 г. поделение Xerox Евразия обединява 23 държави, сред
които е и България. Регионалното представителство на компанията в София осигурява пълен
спектър от услуги, свързани с продажба и техническо обслужване на оборудването на Xerox.
Партньорската мрежа на Xerox България включва
повече от 100 големи партньори и риселъри. Системата на следпродажбеното обслужване разполага с над 50 сервизни центъра. Допълнителна
информация за компанията, нейните продукти и
дейности може да се намери на сайтовете www.
xerox.bg и www.xerox.com.
„Стемо“ специализира във високия клас ИТ
инфраструктурни решения, критични бизнес приложения, комуникационни решения, Microsoft интеграция, системи за управление на бизнеса,
системи за управление на бази данни, обучение
и сертифициране на специалисти. Основана през
1991 г., фирмата разполага с развита национална структура от 14 собствени търговски офиса,
сервизни бази и магазини в най-големите градове
на страната, оборудвани със съвременни информационни, технически и транспортни средства.
В компанията работят 250 висококвалифицирани
специалисти, които притежават над 500 търговски и технически сертификата, издадени от
водещи световни производители. Сервизът на
„Стемо“ е оторизиран да извършва сервизни услуги и от други водещи световни производители на
офис техника.
Клиенти на фирмата са най-големите корпоративни организации, държавна администрация,
предприятия от индустрията, енергетиката,
телекомуникационни компании, банки, учебни и
медицински учреждения, неправителствени организации, както и хиляди средни и малки предприятия и частни лица.
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ИНТЕРНЕТ

pro.bgmaps.com
ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ИНТЕРНЕТ УСЛУГА ЗА ПРОМОЦИИ
На 18 юни официално стартира Интернет услугата за промоции на „Датекс“ – онлайн порталът pro.bgmaps.com. Естествено продължение на може би найпопулярната услуга у нас www.
bgmaps.com, той дава възможност на потребителите лесно да
получават информация за промоции, кампании и отстъпки на стотици търговски обекти и заведения в четирите най-големи града
на страната – София, Пловдив,
Варна и Бургас. Бързото търсене
по ключови думи улеснява намирането на подходящите предложения, като има и опция за отпечатване на талоните за специални отстъпки, които всеки
може да използва в съответните
търговски заведения.
„pro.bgmaps.com е уникална услуга за българския пазар, която
значително улеснява потребителите при търсенето на най-изгодната оферта, а на търговците дава широки възможности за
директен контакт с потенциални клиенти и бърза обратна връзка, каза Росен Русинов, генерален
мениджър на Датекс ГИС Център
при представянето на новата
услуга. – Решихме услугата да е
в www.bgmaps.com, защото това
е мястото, което всеки Интернет потребител посещава, за да
намери един или друг адрес. С pro.
bgmaps.com ние вече не отговаряме само на въпроса „Къде се намира... ?”, а и на този „Какво и за
колко може да се купи там?“.
Новият онлайн портал с информация за забавления и пазаруване офлайн е истинско предизвикателство за търговците.
Благодарение на специално разработената за pro.bgmaps.com
технологична схема те могат да
организират специални кампании
с точни измервания на резултатите, както и да публикуват
специални талони с отстъпка за
потенциалните си клиенти. Освен това те получават място
за своите промоции и реклама в
една от най-популярните Интернет медии у нас, към която се извършват 300–350 хил. обръщения
дневно.
pro.bgmaps.com е услуга на
„Датекс“. Тя се поддържа и раз-
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вива от Датекс ГИС Център –
най-големия център за географски информационни системи в
Югоизточна Европа, който е
партньор на InterGraph, MapInfo,
Magellan GPS и ImageSat и разполага с 90 професионалисти, сертифицирани по ISO 9001–2000.
През 1998 г. Центърът разработва собствена технология за
представяне на карти в Интернет и дълго време услугите www.
sof-info.com и www.bul-info.com са
сред най-посещаваните български
сайтове. През 2003 г. тези услуги

стартират повторно на адрес
www.bgmaps.com, а днес услугите
се предлагат и за PDA устройства (pda.bgmaps.com) и за мобилни
телефони (go.bgmaps.com).
Още с дебюта си сайтът
печели наградата на журито и
публиката на конкурса „БГ сайт
2003“ в категорията „Онлайн услуги“. През 2006 г. той отново е
отличен – този път на фестивала „Златния чадър“ в Албена,
където е обявен за най-добър
сайт в категориите „Упътвания“
и „Електронни услуги“.
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ХАРДУЕР

Intel
ПЛАТФОРМАТА SANTA ROSA
В предишния брой на списанието разгледахме
подробно особеностите на Santa Rosa – според едни четвъртото, според други петото поколение
на мобилната платформа на Intel. Сега ще припомним основните Ӝ особености и ще се спрем на първите преносими компютри, изградени на нейната
основа, някои от които вече се предлагат и на нашия пазар.
Новото при Santa
Rosa (виж Computer 6/
2007) е, че тя е първата мобилна платформа,
която категорично разделя преносимите компютри на две: Centrino
Duo – за потребителския пазар, и Centrino Pro – за корпоративния сектор, въпреки че и едните, и другите са базирани
на процесори Intel Core 2 Duo. На практика нова е
Centrino Pro. Тя е насочена към корпоративните
потребители, които вече използват настолни системи, поддържащи Intel vPro (виж Computer 2/2007).
В случая става дума за мобилен вариант на vPro,
в който се използват същите принципи и същата
технология за активен мениджмънт, чрез който
може да се прави отдалечена инвентаризация на
софтуерните и хардуерни активи и отдалечена
диагностика и възстановяване на компютъра (независимо от състоянието на операционната система), както и той да се защитава от вируси и
друг злонамерен софтуер.
Подобно на предишните поколения на платформата Centrino, и Santa Rosa се базира на 3 задължителни компонента:
 Процесор Intel Core 2 Duo с ядро Merom от второ поколение (има нов цокъл). Има до 4 Мбайта
L2 кеш и 800-мегахерцова процесорна шина, чиято честота може динамично да се променя в зависимост от натоварването. Поддържа технологии за по-дълбок спящ режим Deeper Sleep, която допълнително намалява консумацията, и за
динамично увеличаване на производителността при изпълнение на еднонишкови приложения
Enhanced Dynamic Acceleration Technology. След
технологията Smart Cache, която предлага общ
кеш пул за двете ядра, това е втората технология на Intel, насочена към подобряване на производителността на двуядрените процесори
при изпълнение на задачи, които не натоварват
двете ядра, давайки възможност за изключване
на пасивното и форсиране на активното ядро.
 Схемен набор от фамилията Mobile Intel 965
Express. За Centrino Pro той трябва да поддържа усъвършенстваната версия на технологията за управление Intel AMT 2.5 (Intel Active
Management Technology 2.5), която осигурява
комуникации както през Gigabit Ethernet порта,
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така и през безжичната мрежа и e в основата
на тази бизнес платформа. Фамилията включва
два схемни набора с различно предназначение:
Intel PM965 (за решения с дискретна графика) и
Intel GM965 (с интегриран графичен контролер).
И двата поддържат процесорна шина FSB с честота 800 MHz и памети DDR2-667 и DDR2-533,
а разликата между тях е в северния мост, означаван от Intel като Graphics & Memory Controller
Hub (GMCH). Интерес тук представлява интегрираният в GM965 графичен контролер GMA
X3100, който най-вероятно ще намери масово
приложение в новите модели бизнес компютри.
Изграден от 8 програмируеми ядра, той работи на честота 500 MHz, ползва до 384 Мбайта споделена памет, поддържа технологията
Intel Clear Video, подобряваща качеството на
изображението при възпроизвеждане на видео,
както и ред допълнителни функции за намаляване на консумацията като D2PO Panel Support
(Dynamic Display Power Optimization), Intel DPST
3.0 (Display Power Saving Technology), Intel Display
Refresh Rate Switching. Двата схемни набора ползват един и същ южен мост. Това е ICH8M (I/O
Controller Hub), който поддържа 10 USB 2.0 порта, 3 Serial ATA II порта със скорост на трансфер 3 Гбита/s и 6 PCI Express x1 порта.
 Wi-Fi модул за безжична връзка Intel Wireless
WiFi Link 4965AGN, който консумира до 90% помалко енергия, отколкото досега използваните
модули и който поддържа и предварителната
версия на новия стандарт IEEE 802.11n (Draft),
позволяващ по-сигурна и по-бърза (теоретично до 300 Мбита/s, на практика до 70 Мбита/s)
връзка, която покрива и по-голямо разстояние благодарение на използването на MIMO
(Multiple-input Multiple-output) антени. За Centrino
Pro е задължителен и Gigabit Ethernet модул Intel
82566MM Gigabit Network Connection, като и
той, и Wi-Fi модулът трябва да могат да работят както с LAN, така и с Intel AMT драйвери.
Четвърти, незадължителен компонент на платформата Santa Rosa е модулът Turbo Memory, който
е оформен като Mini Card с интерфейс PCI Express
x1 и се предлага в два варианта – с капацитет 512
Мбайта и с 1 Гбайт. Едноименната технология на
Intel позволява да се ускори зареждането на операционната система с до 20% и почти два пъти да се
ускори стартирането на най-често използваните
приложни програми. Това става, като за съхранение на най-често използваните данни служи флаш
памет – функционалност, която за пръв път под
името ReadyBoost се появи в Windows Vista. Резултатът е намаляване на консумацията вследствие
намаляването на продължителността на обръщенията към твърдия диск, а оттам – удължаване на
живота на батерията.
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FSC LIFEBOOK S6410
БИЗНЕС МОДЕЛ, БАЗИРАН НА ПЛАТФОРМАТА SANTA ROSA
В края на май под мотото на класическия роман
на Умберто Еко „Името на розата“ българското
представителство на Fujitsu Siemens Computers
представи пред медиите новия бизнес преносим
компютър LIFEBOOK S6410 и новата си сервизна
концепция за преносими компютри в Югоизточна
Европа.
Здравко Димов, продуктов специалист в търговското представителство на Fujitsu Siemens
Computers в България, разгледа предимствата на
мобилната платформа на Intel – Santa Rosa, както и изградения на нейна база преносим компютър
LIFEBOOK S6410, които ще се предлага от м. юли.
LIFEBOOK S6410 е насочен към бизнес потребителите, които са непрекъснато в движение.
Той е по-производителен от предшествениците
си и предлага по-голяма надеждност, по-добра
свързаност и по-продължителна работа с едно
зареждане на батерията. Базовите му характеристики, които определят типичните му области на приложение, са: процесор Intel Core2 Duo със
схемен набор 965GM; до 4 Гбайта памет; 13,3-инчов дисплей; вграден модул за поддръжка на UMTS/
HSUPA (Universal Mobile Telecommunications System/
High Speed Uplink Packet Access, който позволява
мобилно да се свалят данни от Интернет със скорост до 7,2 Мбита/s и да се качват със скорост
1,2 Мбита/s); Bluetooth и Wireless LAN свързаност
с поддръжка на проектостандарта IEEE 802.11n,
който осигурява по-висока скорост и по-голям обх-
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ват, 160-Гбайтов твърд диск; операционна система Windows Vista Business. Към „екстрите“ условно
могат да се причислят интегрираната камера за
видеоконференции и модулното чекмедже, в което
може да се постави DVD устройство или втора
батерия.
Предимствата на LIFEBOOK S6410 са многопосочни:
 Подобрена производителност. По-производителен процесор, схемен набор с по-бърза графика и
поддръжка на UMTS/HSUPA.
 Подобрена мобилност. Ноутбукът е компактен,
с екран с диагонал 13,3 инча и тегло само 1,7 kg.
Понижената консумация, втората батерия и
вграденият Eco Button, с който се намаляват
работната честота и яркостта на дисплея,
осигуряват автономна работа в продължение
на един цял работен ден.
 Подобрена свързаност. S6410 поддържа всички
модерни интерфейси: Bluetooth 2.0 EDR, LAN,
WLAN и UMTS/HSUPA.
 Подобрена сигурност. Ноутбукът разполага с
редица средства за защита като: вградените
модул TPM (Trusted Platform Module) за съхраняване на пароли и кодиране на данни; биометричен сензор за сканиране на пръстови отпечатъци; SmartCard на SmartCase – портативно
устройство за идентификация и достъп, което
е оформено като кредитна карта, има вграден
процесор, който идентифицира потребителя
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Бернд Бишоф
ПРЕЗИДЕНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА FSC ПОСЕТИ БЪЛГАРИЯ
В рамките на планираната обиколка на страни от Югоизточна Европа г-н Бернд Бишоф,
президент и изпълнителен директор на Fujitsu
Siemens Computers, посети и България. Основните цели на визитата бяха свързани с бъдещото развитие на бизнеса в нашата страна и на
локалния офис. Тя включваше срещи на високо
равнище с представители на държавата и бизнеса, на които бяха обсъждани развитието на
икономиката на България в светлината на присъединяването към ЕС, потенциалът и развитието на ИТ и бизнес климата в този сектор в
България, възможностите за съвместни проекти по линия на финансирането от структурните фондове на ЕС с европейска компания като
Fujitsu Siemens Computers.
На пресконференция за представители на
ИТ и бизнес медиите в България г-н Бишоф
представи общите резултати от приключилата финансова година на компанията и нейната
бизнес стратегия за българския пазар. Г-н Явор
Халянов, ръководител на търговското представителство, обобщи резултатите и целите
за следващата финансова година на локалния
офис в България.






Финансови резултати:
Приходи в глобален мащаб за фискалната
2006 г. – 6,95 млрд. евро; Печалба преди облагане с данъци – 91 млн. евро.
Приходи за Югоизточна Европа за фискалната 2006 г. – 101 млн. евро; Прогноза за фискалната 2007 г. – 125 млн. евро.
Оборот в България за фискалната 2006 г. –
16,58 млн. евро; Прогноза за фискалната
2007 г. – над 20 млн. евро; Ръст на годишна база в приходите за фискалната 2006 г. –
27%.

Финансови резултати на Fujitsu Siemens България
за периода 2002–2006 г.
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Бернд Бишоф, президент и изпълнителен директор
на Fujitsu Siemens Computers

Пазарни позиции в България за 2006 г.:
№ 2 по продажби на компютърна техника.
№ 1 по продажби на мобилни компютри с
пазарен дял 19,8% (данни на IDC) и ръст на
оборота на годишна база 30,5%.
 № 6 по продажби на настолни компютри с
пазарен дял 2,5% (данни на IDC) и ръст на
оборота на годишна база 15,5%.
 № 5 по продажби на x86 сървъри с пазарен
дял 7% (данни на IDC) и ръст на оборота на
годишна база 42%.
 8,3% дял от ИТ пазара на компютърен хардуер.
 38% от оборота – от сделки с корпоративни
клиенти.
 Най-голяма сделка – 3000 мобилни компютри за училищата в България.
Анализите на развитието на пазара и представянето на Fujitsu Siemens Computers показват, че компанията има стабилен пазарен дял
за България при всички видове компютри (настолни и мобилни), както и при сървърите.
Залагайки на своите конкурентни предимства
 на компания, която предлага продукти и решения с европейско качество и произход,
 на компания с успешен партньорски модел
и дългосрочен ангажимент към партньорите
си,
 на компания със сериозен ангажимент и
грижа към околната среда,
Fujitsu Siemens Computers e уверена в по-нататъшния си успех и в утвърждаване на лидерските си позиции на българския ИТ пазар.
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при въвеждане на PIN номер или при сканиране
на пръстови отпечатъци, а в паметта му могат да се записват и други данни като мрежов
адрес и ползван акаунт.
 Подобрена надеждност. Ноутбукът е с магнезиев капак, 3D противоударен сезнор за защита на главите на твърдия диск и клавиатура,
устойчива на заливане с вода, която предотвратява нейното проникване в системата и
осигурява достатъчно време на потребителя
да съхрани текущите данни, преди да изключи
компютъра.

Collect & Return
Новите гаранционни условия

Като водеща европейска компания Fujitsu
Siemens Computers прави поредната стъпка за хармонизация и стандартизация на гаранционните
условия за своите мобилни продукти в рамките на
Европа. За Югоизточна Европа промяната влиза
в сила от 1 юни 2007 г., като за всички доставки
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на преносими компютри след тази дата важат нови гаранционни условия, наречени Collect & Return
(C&R) for Mobiles. Клиентите могат да се възползват от услугата мобилното им устройство да бъде взето от местонахождението им и да бъде върнато на същото място. За тази цел компанията
изгражда единен сервизен център със строго специализирана и фокусирана сервизна дейност само
за преносими компютри, където всички машини ще
бъдат събирани, поправяни централно и върнати
на клиента. Fujitsu Siemens Computers ще осигури и
Helpdesk телефонен номер за контакт с услугата
Collect & Return.
„Визията на компанията е „Understanding you
better, serving you best“ (да ви разбираме по-добре
и да ви служим най-добре) и затова всяка стъпка
за подобряване обслужването на нашите клиенти е приоритет в дейността ни“ – обобщи Деян
Евлогиев, продуктов консултант в търговското
представителство на Fujitsu Siemens Computers в
България.
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Режисирайте стила с BenQ Joybook R55.

Joybook R55

BenQ.bg

• Платформа: Intel® Centrino® Duo Processor технология
• Intel® Core™ 2 Duo процесор
• 15.4” UltraVivid 16 ms дисплей
• LNX OS
Intel, the Intel logo, Centrino, Intel Core and Core Inside, are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries
in the United States and other countries.
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Acer TravelMate
ТРИ СЕРИИ ЗА КОРПОРАТИВНИЯ И ДВЕ ЗА SMB БИЗНЕСА
НА ОСНОВАТА НА SANTA ROSA

Acer бе сред първите, които предложиха модели, базирани на най-новата мобилна платформа на
Intel – Santa Rosa. Компанията директно пусна не
една или две, а цели пет серии: три от клас Desktop
Replacement (Acer TravelMate 6290, TravelMate 6490 и
TravelMate 6590), които са базирани на платформата Centrino PRO, и две (TravelMate 7720 и TravelMate
5720), които са ориентирани към малкия и средния
бизнес и са базирани на платформата Centrino Duo.
В тях са реализирани съответните предимства
на Santa Rosa – висока производителност, богата
функционалност, разширени възможности за безжична свързаност, висока сигурност на данните.
Компютрите са с нов дизайн. Наречен ProFile,
той бе обявен буквално дни преди анонса на Santa
Rosa. Освен новия външен вид, характерни за дизайна ProFile, който е предназначен ексклузивно
за компютрите от фамилията TravelMate, са и
внесените промени в ергономичните характерис-

тики на компютрите. Оптимизирано е например
разположението на портовете, усъвършенствана
е формата на клавиатурата, укрепена е конструкцията, разширени са функциите за безопасност.
Капакът е изработен от магнезиева сплав, която е не само 20 пъти по-здрава, но и по-лека от
използваните пластмаси, което осигурява както
стилен външен вид, така и надеждна защита от
повреди.
Част от моделите на новите серии са снабдени
с най-новите средства за сигурност. В частност
такъв е Trusted Platform Module (TPM), който значително намалява риска от несанкциониран достъп
до информацията чрез създаване на персонални
ключове за криптиране и тяхното управление.
Новите модели се доставят с предварително инсталирана операционна система Microsoft:
Windows Vista Business, Windows Vista Home
Premium, Windows Vista Home Basic или Windows XP

Acer

№3 НА ПАЗАРА НА КОМПЮТРИ

По данни на агенцията за пазарни проучвания Gartner през първото тримесечие на тази година с пазарен дял 6,8%
Acer вече е на трето място в света по продажби на компютри (настолни, преносими и х86 сървъри). Преди Acer са HP
и Dell, а след нея Lenovo и Toshiba. При среден ръст в сравнение със същия период на миналата година 8,9%, ръстът на
Acer е 46,1%, което е най-добрият резултат в Топ 5!
Acer утвърждава и лидерските си позиции на производител на преносими компютри в EMEA. Тя е №1 на пазарите
на такива страни като Испания, Италия, Франция, Русия, Чехия, Полша и Швейцария, №2 – в Германия, Холандия, Австрия, Белгия, Дания, Гърция и ЮАР.
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Professional. В комплекта се включват още: Acer
Empowering Technology, Acer GridVista, Acer Video
Conference Manager, Microsoft Office Ready 2007,
Adobe Reader, CyberLink Power DVD, NTI CD-Maker и
Norton Internet Security.

TravelMate 6592

Преносимите компютри на Acer от серията
TravelMate 6592 са изградени на основата на най-новите процесори Intel Core 2 Duo с вградени средства за виртуализация. Отговарят на изискванията
на платформата Centrino PRO. Поддържат разширения стандарт за мениджмънт AMT 2,5 на Intel и
са снабдени с новия модул за безжична връзка, който поддържа предварителната версия на стандарта IEEE 802.11n. Високата им производителност и
надеждност ги прави подходящо решение за офисни приложения. Капацитетът на твърдия диск оси-

гурява достатъчно място за съхраняване на голям
обем информация. Вграденото универсално оптическо устройство DVD-Super Multi има възможност
за запис на двуслойни дискове, а като опция се предлага и HD-DVD устройство. Дисплеят е широкоформатен, 15-инчов, а графиката – дискретна. Използва се контролерът ATI Mobility Radeon X2300-HD,
който има 128 Мбайта собствена видео памет, но
може да ползва и още 896 Мбайта от системната
памет по технологията HyperMemory. За по-висока
сигурност на данните компютрите от тази серия
предлагат редица възможности:
 TravelMate TPM (Trusted Platform Module) с поддръжка на Acer eDataSecurity Management.
 Система за биометричен контрол Acer BioProtection (четец на пръстови отпечатъци), която поддържа и функцията Pre-Boot Authentication,
позволяваща идентификацията да се извърши
на ниво BIOS.
 Пакета PlatinumSecret, поддържащи Smart карти.

TravelMate 6492

Моделите от тази серия, изградена също на платформата
Centrino PRO, са с по-малко тегло и габарити, резултат от използването на 14-инчов дисплей
и интегрирана графика Mobile
Intel Graphics Media Accelerator
X3100. Отличните им
комуникационни характеристики (WLAN по
IEEE 802.11 a/b/g/n,
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Bluetooth 2.0, Gigabit Ethernet, вграден модем), в
съчетание с предлаганата докинг станция Acer
ezDock II/II+, която лесно се съчетава с различни
периферни устройства, ги правят еднакво удобни
и за мобилни, и за настолни приложения. За осъществяване на видеоконферентни връзки в реално
време над дисплея е монтирана уеб камера Crystal
Eye. Продължителността на работа с допълнителна батерия (монтира се в интегрирания Media-bay)
достига 8,5 часа.

TravelMate 6292

Ултрапортативни двушпинделни преносими компютри, предназначени за професионалисти с големи изисквания към производителността, мобилността, комуникационните възможности и сигурността
на своята система. Компактните
размери и
ниското тегло са следствие
от използването
на 12-инчов дисплей,
високата производителност – от процесорите Intel Core 2 Duo, двуканална
DDR2 памет и дискове със Serial ATA интерфейс, а
комуникационните възможности – от вградените
Wi-Fi адаптер, поддържащ 802.11 a/b/g/n, мрежова
Fast Ethernet карта, поддържаща функцията Wakeon-LAN, и факс-модем.
Подобно на преносимите компютри от серия
TravelMate 6492 и тези от серия 6292 имат възможност за разширения на функционалността си чрез
универсалната докинг станция Acer ezDock II.

TravelMate 7720 и TravelMate 5720

Подходящи както
за мобилно, така и за
стационарно ползване, преносимите компютри от сериите
TravelMate 7720 и 5720
се отличават с възможно най-висока производителност и пълен набор от комуникационни възможности. Изградени са
на базата на найвисокопроизводителните
процесори от фамилията Intel Core 2 Duo,
схемен набор Intel GM965 Express и адаптер за безжична връзка Intel PRO/Wireless
3945ABG. Поддържат технологията на Acer
за безжична
връзка SignalUp, която допълнибезжич
телно увеличава надеждността на връзката
и скоростта на предаване на данни. За серия
TravelMate 7720 дисплеят е 17-инчов, а за серия
TravelMate 5720 – 15-инчов. На фона на производителността и размерите на дисплея, теглото
(съответно около 4 и около 3 kg) е сравнително
малко.
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NVIDIA GeForce 8700M GT
НОВО ВЪРХОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ ЛАПТОП
Когато NVIDIA обяви пълния
каталог от видео карти при дебюта на серията GeForce 8xxx,
много сайтове с любопитство
отбелязаха отсъствието на
първоначално обявения GeForce
8700GT. Междувременно компанията разтръби навсякъде, че
моделът 8600M GT е „най-бързата лаптоп видео карта“ и ние
почти им повярвахме... Почти,
защото само броени месеци покъсно NVIDIA вдигнаха летвата
на мобилния гейминг с видеокартата 8700M GT, създадена
да отговори на очакванията на
най-претенциозните геймъри,
които не са допуснали грешката да избързат и да си купят
лаптоп, базиран на 8600M GT.
Първи GeForce 8700M GT
лаптоп от Toshiba
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GeForce 8700M GT е това, което е 8800 Ultra за PC десктоп
платформата – фабрично овърклокнат ускорител на доскоро
най-бързото решение от съответния клас. Подобно на 8600M
GT, и 8700М GT ще предложи 32
унифицирани поточни процесора, чиято работна честота е
повишена от 475 на 625 MHz.
Работната честота на паметта, която отново е с обем 512
Мбайта и е базирана на 128-битова шина, но този път в „двупоточен“ режим, скача от 700
на 800 MHz. Преносът на данни
на паметта достига 25,6 Гбайта в секунда спрямо 22,4 Гбайта за 8600M GT. NVIDIA твърди,
че в реални условия видеокартата е 70% по-бърза от върховото мобилно решение от предишната серия GeForce, 7900
GS, но това е изцяло в рамките
на очакванията на потребителите – подобрението спрямо
8600М GT е по-скромно, в рамките на 10–15%.
Въпреки че става дума за
овърклокната карта, потреблението на енергия остава в
приемливи граници – 8700M GT
консумира само 35 W и гарантира дълъг живот на батерията,
за което помага и PowerMizer
технологията, която баланси-

ра енергопотреблението
на видеокартата спрямо нуждите на стартираните приложения.
Налице са и останалите технологии, които
NVIDIA въведе с новото, осмо поред поколение видео карти,
като PureVision, благодарение на което
дори слаби лаптоп
конфигурации биха
се справили с декодирането на HighDefinition видео.
Честта първи да покаже на
какво е способна новата видеокарта на NVIDIA се пада на наскоро обявения лаптоп Satellite
WXW от серията Dynabook на
Toshiba, базиран на хитовата
напоследък платформа Santa
Rosa. Тежащият малко под 4 kg
Satellite WXW е лаптоп, заемащ
златната среда между средния
и високия клас, който същевременно не прави компромиси нито
с производителността, нито с
външния вид. Базовата конфигурация е оборудванa с процесор Core 2 Duo Т7300 с работна
честота 2 GHz, 1 Гбайт памет,
120-Гбайтов твърд диск и 17,1инчов монитор с разделителна
способност 1680х1050 и, естествено, GeForce 8700M GT видеокарта, чиято памет обаче е
орязана наполовина до 256 Мбайта. В комплекта е включена и
DVD записвачка с поддръжка на
двуслойна медия. Ако наблизо
разполагате с модерен телевизор с плосък екран, той може
да замести вградения 17-инчов
дисплей благодарение на предвидения HDMI изход.
Първи на Satellite WXW ще
могат да се насладят в Япония,
където цената на лаптопа е
около 1800 USD, а в Щатите се
очаква цената да варира около
2000 USD.
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MSI на Computex 2007

MSI P35 Platinum Combo

Гордостта на Micro-Star International на тазгодишното изложение Computex в Тайван е MSI P35 Platinum
Combo – дънна платка на базата на наскоро обявения
схемен набор Intel P35, която спечели наградата Best
Choice Computex Taipei 2007 Award.
MSI P35 Platinum Combo е мечтата на всеки заклет PC ентусиаст, готов да поеме финансовото бреме на новата, по-скъпа и по-бърза DDR3 памет, както
и да се подготви за бъдещите Intel процесори, произведени по 45-микронна технология.
Схемният набор P35 е наследник на P965, поддържа по-висока честота на процесорната шина (до
1,333 MHz) и изпълнява ролята на мост за преход от
DDR2 към DDR3 памет, която осигурява с около 10%
по-висока производителност при четене и има около
5% по-ниска латентност.
За овърклокърите MSI P35 Platinum Combo е гарантирано добър избор благодарение на използването на
висококачествени компоненти, интелигентното управление на процесора в реално време, което позволява да се избегнат повечето проблеми, свързани с пренагряването, както и технологията Circu-Pipe, която
се грижи за оптималното и най-вече тихо охлаждане
на процесора. Ценителите на екстри ще са доволни
да научат, че платката, която ще бъде пусната на
пазара през втората половина на годината на цена
около 300 USD, има вградено VoIP решение, което позволява провеждането на разговори дори когато компютърът е изключен.
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Turbobook MSI GX600
Завръщането на Turbo бутона

Друга новост от MSI, от която ще се облагодетелстват сериозните геймъри с активен начин на
живот, е лаптопът от висок клас MSI GX600, базиран
на платформата Centrino Duo с процесор Core Duo и
схемен набор Intel PM965G Express. Дисплеят е 15,4инчов с разделителна способност 1366×768 пиксела
и подобрен контраст и широк ъгъл на видимост, които са резултат от използването на технологията
Amazing Crystal Vision. По избор на клиента GX600 може
да бъде оборудван с твърд диск от 80 до 250 Гбайта и
до 4 Гбайта работна памет. Перфектна игра дори на
най-претенциозните заглавия, Vista и DX10 поддръжка
и High-Definition видео се осигуряват от водещото мобилно решение на nVidia, GeForce 8600 GT с 512 Mбайта
памет, към което е добавена патентованата технология за подобряване на видеообраза Vivid на MSI. Лаптопът е оборудван със стерео говорители с псевдо
3D ефект, а когато това не е достатъчно за геймъра
аудиофил, GX600 осигурява изходи за 5.1-канален звук.
Не са пропуснати екстри като вградена 1,3-Мпикселна
уеб камера и безжична връзка по стандарта 802.11n.
От MSI не пропускат да напомнят, че GX600 е преди всичко лаптоп за геймъри – достатъчен е и един
поглед към клавиатурата с червените W, A, S, D бутони, за да събуди интереса на всеки екшън фен. Известно е, че лаптопите поначало не се славят с добра репутация сред геймърите, но MSI са намерили идеалния
компромис – завръщането на Turbo бутона. Старите
PC потребители сигурно ще си спомнят с умиление за
Turbo бутона от славните времена в зората на 16-битовата ера, като приложението му е същото. Когато
MSI GX600 е захранван от електрическата мрежа, а
не от вградената батерия, натискането на този бутон води до автоматично преминаване към по-високи
работни честоти на процесора и графичната карта,
които според MSI „изстискват“ до 20% подобрение на
производителността, а зареждането на операционната система отнема вдъхващите респект 40 секунди.
MSI ще предложат GX600 на пазара в два варианта – ценово ориентирания Performance вариант с класически черен дизайн и обикновена DVD записвачка, и
Extreme Edition с агресивна огнена графична декорация и вграден HD DVD-ROM четец, който ви дава достъп до голям каталог от HD заглавия.
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Microsoft Surface
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КОМПЮТРИ С ГОЛЯМ ПОТЕНЦИАЛ
Преди шест години Microsoft започва работа
по един от най-амбициозните си и пазени в строга тайна проекти. В края на месец май компанията официално свали картите на масата... Но
разковничето се оказа не в картите, а в самата
маса...
Microsoft Surface (www.microsoft.com/surface/) е
компютър от ново поколение, който на външен
вид наподобява симпатична масичка за кафе с размери 1067х534х559 mm. Плотът на „масичката“
представлява високотехнологичен 30-инчов дисплей, чувствителен на допир в множество точки
едновременно. Това позволява на потребителя да
работи без клавиатура и мишка, с напълно естествени и близки до ежедневието действия като
докосване, преместване, разтягане, улавяне, посочване... Нещо повече, хоризонталното разположение на дисплея дава възможност на няколко
потребители да работят по едно и също време, а вътрешната му стоманена обвивка и
специалното акрилно покритие гарантират неговата здравина.
Историята на Surface започва още през
2001 г., когато на двама от хардуерните
специалисти, работещи в Microsoft, хрумва оригинална идея – да създадат интерактивна маса...
Създателите на Surface били вдъхновени от възможността да се създаде настолна игра от типа на „Не се сърди, човече“ с истински пионки, но
върху електронна дъска, която автоматично се
променя по време на игра (изчислява точките на
играчите, осветява полетата, в които могат да
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играят, и т.н.) Идеята се доразвива
и е представена на Бил Гейтс през
2003 г. Шефът на Microsoft осъзнава
потенциала на Surface и насърчава разработчиците да продължат
работа по проекта... Създават се
над 85 първоначални прототипа, с
различни форми, размер и дизайн. Хардуерният дизайн приключва през 2005 г. и Microsoft
постепенно се подготвя за преход от прототип
към краен, продаваем продукт. Преходът приключва през 2007 г. и днешният Surface е вече факт.
Софтуерът е базиран на Windows Vista, но е специ-

Юли–Август 2007

ТЕХНОЛОГИИ

ално проектиран за платформата. Surface поддържа Ethernet 10/100, безжичния 802.11 b/g и Bluetooth
2.0 свързаност.
Със сигурност новият компютър на Microsoft не
е първият от този вид. Има и други подобни технологии – продуктът напомня TouchTable на компанията Applied Minds Inc. (www.touchtable.com), а
интерфейсът – този на Apple iPhone. Въпреки това, две от бъдещите възможности за развитие на
Surface звучат доста обещаващо и със сигурност
ще отличат компютъра от всички технологии,
виждани досега.
Първата е свързана с възможността на Surface
да разпознава както човешки действия, така и
обекти от заобикалящия ни свят. Представете
си, че отивате в магазин за мобилни телефони,
харесвате си два и ги поставяте върху работния
плот на Surface. Системата ги разпознава, изписва характеристиките им и прави сравнение между тях.
Втората революционна идея на софтуерния
гигант се състои в целта на Microsoft новият
тип компютри да навлязат масово в живота ни –
в магазини, ресторанти, хотели, туристически
агенции... Представете си, че отивате на заведение. Сядате на масата и ви се появява подробно меню, откъдето избирате любим коктейл. На
екрана се появява подробна информация за него –
съставки, енергийност, цена, анимирано въртя-
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що се изображение на чашата... Щраквате върху „Поръчай“ и с удоволствие изпивате напитката, след което просто поставяте кредитната
си карта върху Surface и плащането се извършва
автоматично... Още един пример: цифровият ви
апарат е пълен със снимки от последната екскурзия. Влизате във фотоателието и просто го
поставяте върху Surface. Машината разпознава
хардуера, източва снимките на плота и вие просто „издърпвате“ с голи ръце тези, които искате
да се отпечатат.
Ако всичко това звучи като в научнофантастичен роман, в Microsoft са приели идеята напълно
сериозно, още повече, че очакваната първоначална цена на Surface е между 5 и 10 хил. USD – напълно приемлива сума за предлаганите възможности
и няколко пъти по-ниска от тази на досега предлаганите устройства.
Сключени са и първите договори с няколко големи корпоративни клиенти – хотелската верига
„Шератон“, мобилния оператор T-Mobile, веригата
казина Harrah’s Entertainment и др. Очаква се първите Surface да започнат работа още в края на
тази година.
Едно е сигурно – потенциалът на Surface е огромен. А фактът, че корпорация като Microsoft си
е поставила за цел да направи технологията масова, ни кара да си представим едно ново, по-удобно
бъдеще. Но дали е така, ще покаже времето.
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NVIDIA Tesla
ПЕРСОНАЛНИ СУПЕРКОМПЮТРИ НА ОСНОВАТА НА ГРАФИЧНИ ПРОЦЕСОРИ
Идеята за използване на графичните процесори за
изчисления с общо предназначение не е нова. Известна като General-Purpose Computation Using Graphics
Hardware (GPGPU), темата привлича вниманието на
редица хардуерни и софтуерни компании, сред които
са и Intel, и AMD, и NVIDIA. И това не е случайно. Още
миналата година най-производителните графични
процесори на NVIDIA и ATI при изпълнението на ред
наистина специфични задачи задминаха по производителност класическите процесори на Intel и AMD. Сега
с появата на пазара на новите ядра NVIDIA G80 и AMD
R600 тази разлика става все по-очевидна.
Първа NVIDIA стигна до комерсиален продукт и
пусна три суперкомпютъра с марката NVIDIA Tesla.
Предназначени за интензивни аналитични и инженерни изчисления, те имат производителност от 0,5 до
2 Тфлопа. Очаква се, че те ще намерят приложение в
изследванията на земната кора, молекулярната биология, медицинската диагностика, изграждането на
сложни симулационни модели и изобщо навсякъде, където се изисква голяма изчислителна мощност.
Новата фамилия включва:
 NVIDIA Tesla GPU Computing Processor (Tesla
C870) е специализирана платка за изчисления с
интерфейс PCI Express, изградена на базата на
графичния процесор G80GL, който е съставен от
128 паралелни процесора и има производителност
518 Гфлопа при паралелни изчисления.
Предназначена за монтаж във високопроизводителни настолни компютри и работни
станции, тя консумира до 170 W и има
1,5 Гбайта GDDR3
памет с 384-битова
шина, която осигурява
пропускателна способност от 76,8 Гбита/s.
 NVIDIA Tesla Deskside Supercomputer (Tesla D870) е
скалируем суперкомпютър в настолно изпълнение, изграден на
основата на два графични процесора G80GL, който се свързва към настолен компютър или
работна станция чрез стандартна PCI Express връзка. Паметта е 3 Гбайта GDDR3, а производителността – над 1 Тфлоп,
но чрез каскадно свързване на
няколко подобни системи тази
производителност може да достигне до 8 Тфлопа. Максималната консумирана мощност на
Tesla D870 е 520 W.
Приложение
Сеизмична база от данни
Симулация на антена за клетъчен телефон
Молекулярна динамика
Невронна симулация
MRI обработка
Симулация на атмосферни процеси
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Tesla
GPU
Computing Server (Tesla
S870) е изчислителен
сървър във формат 1U.
Предназначен за работа в
изчислителни центрове и клъстърни конфигурации, в него може да има до 8 графични процесора
G80GL. Системата с 4 процесора
например има 6 Гбайта GDDR3 и осигурява производителност 2 Гфлопа при паралелни изчисления.
Известно е, че основният проблем на паралелните изчисления е съставянето на програмата, така
че във всеки момент да се изпълняват колкото се може паралелни процеси. В съобщението на NVIDIA се
подчертава, че за реализацията на различни задачи с
GPGPU решенията на NVIDIA може да се ползва езикът за програмиране C, както и това, че графичните
процесори поддържат международния стандарт IEEE
754 за представяне на числата с плаваща запетая.
Приведена е и една интересна таблица, в която е показано ускоряването, постигнато при решаването на
определен кръг специфични задачи.
Ще припомним, че по-рано тази година NVIDIA
анонсира CUDA (Complete Unified Device Architecture) –
технология, която е в основата на GPGPU програмирането на графичните процесори на компанията.
Представлява завършена среда за развой на софтуер и включва компилатор на С за графични процесори, дебъгър/профайлър, специализирани драйвери и
стандартни библиотеки. Предназначена е да опрости паралелните изчисления на базата на графични
процесори чрез използването на стандартен език С
за създаването на програми, които обработват големи обеми от данни в паралел. Програмите, написани с
CUDA, които се изпълняват на системи Tesla, могат
да обработват хиляди процеси едновременно, осигурявайки необходимата изчислителна мощ за решаване на комплексни задачи. На този етап развойната
среда CUDA поддържа операционните системи Linux и
Microsoft Windows XP.

Контакт
www.headwave.com
www.acceleware.com
http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/
www.evolvedmachines.com
http://bic-test.beckman.uiuc.edu/
www.cs.clemson.edu/~jesteel/clouds.html

Ускорение
66х–100х
45х
240х
100х
245х–415х
50х
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Hewlett-Packard
ЦВЕТНИ И МОНОХРОМНИ ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ
И СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА МАЛКИЯ
И СРЕДНИЯ БИЗНЕС
HP представи нови цветни и монохромни лазерни принтери и иновативни софтуерни приложения, които ще позволяват на малки работни
екипи и малки и средни предприятия да подобрят своята търговска ефективност и производителност.
HP Color LaserJet CP3505 е първият принтер,
който се предлага с новите софтуерни приложения и ресурси, имащи за цел да помогнат на малките и средни предприятия да подобрят своите
търговски възможности. Разработен с цел да повиши производителността, той печата ярки, наситени цветни материали при скорост 22 стр./min
и отлично качество на печат в режим по подразбиране. Предназначен е за високопроизводителни
работни екипи от всички сфери, нуждаещи се от
бърз, надежден цветен принтер, който е лесен за
употреба и управление. Началната препоръчителна цена за крайни клиенти е 1389 лв. с ДДС.
Серията включва четири модела (виж таблицата).
HP LaserJet P2014

HP Color LaserJet CP3505

Компанията пуска на пазара и новия компактен и икономичен черно-бял принтер HP LaserJet
P2014, както и софтуерния пакет HP Easy Printer
Care Software 2.2, който дава възможности за поудобно управление на процеса на печат. Надежден, високопроизводителен и лесен за употреба,
принтерът се предлага на достъпни цени заедно
с all-in-one тонер касета. Той поддържа Microsoft
Windows Vista и е оборудван както с USB 2.0, така и с паралелен порт. Препоръчителната цена за
крайни клиенти е 519 лв. с ДДС.
HP Easy Printer Care Software 2.2 е многофункционално, безплатно решение за бърза и лесна администрация и поддръжка на до 15 LaserJet принтера и многофункционални устройства на HP.
Разработена с цел да пести време и да намалява
разходите, новата версия предлага активни съобщения, предупреждаващи за открити грешки по
време на печат, генерира справки за употребата
на принтера и непрекъснато следи наличието на
хартия и тонер.

Комплектация на четирите модификации на HP Color LaserJet CP3505
Модел
CP3505 (CB441A) CP3505dn (CB443A) CP3505n (CB442A) CP3505x (CB444A)
Управление на хартията
Многофункционална входна тава за 100 листа, входна и изходна тава за по 250 листа
Допълнителна входна тава за 500 листа
опция
опция
опция
да
Двустранен печат
опция
да
опция
да
Памет
256 Мбайта
384 Мбайта
256 Мбайта
384 Мбайта
Hi-Speed USB 2.0 порт, свободен EIO слот
Интерфейси
(за допълнителен мрежов адаптер, паралелен порт IEEE 1284B или твърд диск)
Работа в мрежа
опция
да
да
да
Мрежов интерфейс
не
Вграден принт сървър HP Jetdirect за Fast Ethernet
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Western Digital Caviar SE16
НОВ МОДЕЛ С КАПАЦИТЕТ 750 МБАЙТА
Western Digital пусна нов модел с капацитет 750 Гбайта от популярната си серия твърди дискове WD Caviar SE16. Предназначени за настолни компютри, тези дискове са подходящи за приложения с високи изисквания към скоростта на трансфер на данни,
високоскоростни изчислителни процеси и мултимедийни системи.
Дискът е с интерфейс Serial ATA II и предлага скорост на трансфер до 3 Гбита/s, върти се с 7200 об./min, има 16 Мбайта буферна
памет и поддържа Native Command Queuing (NCQ). Както последните поколения на продуктите на конкурентните производители, и той ползва перпендикулярен запис. В сравнение с предшественика си WD5000KS (капацитет 500 Мбайта и надлъжен запис)
новият топ модел на компанията WD7500AAKS освен по-голям
капацитет има и:
 По-голяма скорост на трансфер на данни от буфера към диска
(972 срещу 748 Мбита/s).
 По-голяма плътност на записа (188 срещу 125 Гблта/плоча).
 По-малка консумация в режим Idle (8,4 срещу 8,75 W).
 По-малка консумация при четене и запис (8,77 срещу 9,5 W).
Няма промени във времето за търсене при запис (8,9 ms) и четене (10,9 ms), както и в средната латентност при въртене (4,2,
ms), което показва, че се ползва същата механика.
Новият топ модел на компанията съчетава технологиите
SecurePark (за по-добри антишокови характеристики), StableTrac
(за по-слаби вибрации) и IntelliSeek (за по-ниска консумация на
енергия):
 SecurePark – записващите глави се паркират извън повърхността за запис по време на развъртането и спирането на
диска и се държат извън нея дори когато дискът се върти, но
не се извършва нито четене, нито запис. Това подобрява издръжливостта на диска към вибрации и гарантира, че главата
никога няма да се допре до дисковата повърхност.
 StableTrac – оста на диска е двустранно лагерувана, което
намалява вибрациите при въртене и придава допълнителна
стабилност за по-точно изпълнение на заявките за четене и
запис.
 IntelliSeek – проактивно изчислява оптималната скорост на
търсене, за да елиминира ненужно бързото преместване на
главата на диска. Нещо повече, придвижването на рамото от
сектор към сектор се контролира, така че главата на диска
да достига следващия сектор точно навреме, за да прочете
следващата част от информацията, вместо бързо да се
ускорява, а след това да изчаква завъртането на диска. Плавното движение намалява консумацията на
електроенергия с повече от 60%. Намаляват
се и вибрациите и нивото на шума при
работа.
Дискове от серията Caviar SE16
са налични в складовете на „Солитрон“. Цената на модела с
капацитет 750
Мбайта е 468 лв.
с ДДС.
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Lite-ON LH-2B1S Blu-ray Burner
ДОСТЪПНА BLU-RAY ЗАПИСВАЧКА
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Ожесточената ценова война между новото поколение оптични дискове HD-DVD и Blu-ray най-сетне си проправя път към персоналния компютър, където доскоро удоволствието да запишем 25 Гбайта лични данни на един диск се равняваше на 750доларова инвестиция, на която малцина смееха да
се решат. Но ето че през май компанията Line-ON
най-сетне преодоля психологическата граница от
500 долара с Blu-ray записвачката си LH-2B1S, която се предлага от края на миналата година. Устройството е предназначено за взискателните
крайни потребители, които ценят компактността на данните си и са готови да посрещнат високите цени на Blu-ray носители, които в момента се
продават на пазара за около 13 долара.
Lite-ON LH-2B1S позволява запис на CD, DVD и
Blu-ray носители. Поддържат се форматите CDROM, CD-R, CD-RW, еднослойни и двуслойни DVDROM, DVD-RAM, DVD±R/RW, както и еднослойни
BD-R/RE и BD-ROM. Двуслойни BD-ROM единствено могат да бъдат четени. За да се задържи цената възможно най-ниска, Lite-ON не са включили в
LH-2B1S каквито и да са екстри, като Lightscribe
например. Устройството също така не е сред найбързите на пазара, особено що се отнася до CD и
DVD записа. Скорости от 32х за CD и 12х за DVD±R
са донякъде разочароващи, но не това е била целта на Lite-ON. Скоростта на
запис на BD-R/RE дискове е 2х (47 минути),
а на четене – 4х (24
минути). За да отговори на увеличените
нужди за бърз трансфер на данни, LiteON LH-2B1S използва
високоскоростен Serial
ATA контролер.
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Публикувани в Интернет тестове показват,
че LH-2B1S отстъпва по скорост на трансфера от по-скъпите Blu-ray устройства като Sony
BWU-100A с около 10–15%, като в реални условия
забавянето е едва забележимо за обикновения
потребител. Само притежателите на по-слаби
конфигурации ще усетят и друг от недостатъците на записвачката на Lite-ON, която натоварва процесора повече от конкурентните модели.
От Lite-ON препоръчват Pentium D на 3,4 MHz и
1 Гбайт памет, ако възнамерявате да използвате
Lite-ON LH-2B1S, за да гледате или създавате свои
Blu-ray видео дискове. От друга страна, времето
за достъп от 160 ms е доста добро и в това отношение записвачката на Lite-ON засега почти няма
конкуренция.
Lite-ON LH-2B1S се доставя в комплект с еднослоен BD-RE диск и софтуерен пакет на компанията Cyberlink, който включва записващ софтуер и най-новата версия на Cyberlink PowerDVD,
с която ще можете да се насладите на HighDefinition видео благодарение на поддръжката на
Blu-ray дискове. Така, без да си поставя за цел да
впечатлява с характеристиките си, новата Bluray записвачка на Lite-ON е най-евтиното решение
за всеки, който иска да се потопи в бъдещето на
оптичните носители и съхраняването на данни
тук и сега.
Дистрибутор на продуктите на Lite-ON е Asbis
България.
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AVerTV Hybrid Express
УНИВЕРСАЛЕН TV И FM ПРИЕМНИК,
СЪВМЕСТИМ С WINDOWS VISTA
Новият хибриден TV/FM приемник на AVerMedia
е разработен в съответствие с най-модерните
тенденции при преносимите компютри. Предназначен за слот ExpressCard, той приема аналогова
телевизия по стандарти PAL, SECAM и NTSC, цифрова наземна телевизия по стандарт DVB-T и УКВ
радиостанции със стереосигнал по всички световни стандарти. Доставя се с нова версия на софтуера – AVerTV 6, която е сертифицирана за работа
под Windows Vista и поддържа най-модерните технологии за компресиран запис в реално време, даващи възможност на потребителите да гледат любимите си програми на съвременните мобилни устройства като iPod. Нещо повече, AVerTV 6 се съгласува отлично с платформата Windows Media Center
Platform, така че Windows XP MCE и Vista MCE
потребителите могат да гледат
цифрова телевизия в MPEG-2 формат директно на своите компютри.
Наличните входове, в това число
Audio/Video In и S-Video, и поддръжката на сигнали с разделителна способност до 1080i/720p и стерео звук,
дават възможност към преносимия
компютър да се свързват и
външни източници като гейм
конзоли и видеокамери.

Pioneer BDC-S02 Blu-ray
КОМБИНИРАНО УСТРОЙСТВО ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
Ако стандартът Blu-ray Disc спечели конкуренцията с HD-DVD в битката за оптични устройства за съхранение на мултимедийна информация
с висока разделителна способност, потребителите ще се нуждаят преди всичко от средството
за възпроизвеждане на Blu-ray дискове. Обявеният
наскоро комбиниран модел Pioneer BDC-S02, който
ще бъде наличен на пазара от началото на юли, е
прилично решение, предлагащо четене на Blu-ray
носители върху стандартно DVD записващо устройство на цена от порядъка на 250 евро.
Не е учудващо, че Blu-ray е технология, която
привлича особено внимание в ИТ света. Възможността да се съхраняват огромни обеми данни (до
50 Гбайта) прави подобно устройство незаменимо за любителите на филми с най-високо качество на картината. За съжаление обаче цената
за придобиване на едно пълнофункционално Bluray устройство е сериозна бариера за повечето
потребители. Но има и друг начин. Комбинираното устройство Pioneer BDC-S02 предлага функционалността на стандартна DVD записвачка, с
една особена премия – възпроизвеждане на Blu-ray
дискове. Казано по друг начин, това устройство
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на Pioneer не може да записва Blu-Ray медии, но на
него могат да се пускат филми с висока разделителна способност.
Pioneer BDC-S02 поддържа четене и запис на
DVD±R SL/DL (едностранни еднослойни и двуслойни
DVD дискове), DVD+RW/-RW, CD-R и CD-RW, както
и четене на BD-ROM, BD-R, BD-RE (презаписваем),
DVD-ROM и CD-ROM, съобщават от компанията
производител.
Технически спецификации
 Интерфейс: Serial ATA (Версия 1.0A).
 Скорост на четене: до 5x за BD-ROM, BD-R, и
BD-RE Blu-ray еднослойни медии.
 Скорост на четене: до 2x за BD-ROM, BD-R, и
BD-RE Blu-ray Disc двуслойни медии.
 Скорост на запис: до 12x на еднослойни и до 4х
на двуслойни DVD-R/+R дискове, до 6x на DVDRW/+RW медии и до 5x на DVD-RAM.
 Скорост на четене: до 12x от DVD-ROM и еднослойни DVD±R медии, 8x от DVD-ROM (DL),
DVD±R (DL) и DVD±RW медии и 5x от DVD-RAM.
 Запис: до 24x на CD-R и CD-RW.
 Четене: до 32x от CD-ROM и CD-R и 24x от
CD-RW.
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Canyon
ДЕБЮТ НА НОВА ГАМА
МУЛТИМЕДИЙНИ ПЛЕЙЪРИ
Canyon обяви нова линия MP3 плейъри. Отличителните черти на Canyon CNR-MPV18, СNR-MPV2,
CNR-MPV3 и CNR-MPV4, които вече се предлагат от
партньорите на компанията, са стилен дизайн, ярък
екран, качествен звук и поддръжка на множество аудио и видео формати.
Елегантният корпус от неръждаема стомана на
Canyon CNR-MPV18 е не само атракция за окото, но
и ефективна защита за висококласния плейър. Екранът е CSTN, 1,8-инчов с 65 K цвята. Моделът, който
се предлага в 3 варианта в зависимост от обема на
флаш паметта (1, 2 или 4 Гбайта), поддържа аудио
форматите MP3 и WMA и има FM радио. Звуковият
канал е с обхват 20–20 000 Hz и отлично съотношение сигнал–шум (86 dB). Допълнителните функции включват диктофон, като записът във формат
ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) позволява гласовите записи да заемат минимум памет.
Захранването се осъществява с литиево-йонна акумулаторна батерия.
Canyon CNR-MPV2 е мултимедиен плейър с впечатляващи характеристики и оптимална цена. Има
качествен 1,8-инчов дисплей, атрактивен дизайн в
лъскаво черно или бяло и удобни бутони за управление. Предлага перфектен звук, възпроизвеждане на
видео във формат MTV, запис на глас и FM радио. Допълнително има функция за преглеждане на електронни книги. В зависимост от модела флаш паметта
е от 1 до 4 Гбайта.
Следващият по възходящ ред е Canyon CNR-MPV3.
И неговият екран е 1,8-инчов, но цветовете са 262 K,
което прави гледането на снимки и филми още поприятно. На него може да се види и цялата информация за изпълняваната в момента песен, включително
и нейният текст. Флаш паметта е със стандартните за серията капацитети от 1 до 4 Гбайта. Моделът съчетава компактни размери със съвременни характеристики като чувствителни на допир бутони,
еквалайзер със 7 режима, интерфейс на 22 езика и
акумулаторна батерия с голям капацитет.
Топ моделът в серията е Canyon CNR-MPV4. Има
впечатляващ 2,4-инчов екран с 262 K цвята. Поддържа MP3, WMA и OGG аудио формати, както и DivX и
WMV файлове. Бутоните за управление са сензорни.
Радиото е стандартна функция, менютата за настройки и работа са също на 22 езика. Паметта отново
е 1, 2 или 4 Гбайта.
„Canyon е достатъчно позната марка у нас и очакваме да се намеси успешно на пазара на по-висок клас
мултимедийни плейъри. Първите количества от новите устройства са поръчани и ще бъдат в склада
на АСБИС от началото на юли“, коментира Георги Георгиев, продуктов мениджър
в официалния дистрибутор АСБИС България.
Допълнителна информация за новите
плейъри на Canyon можете да намерите на
адрес http://www.canyon-tech.com или на сайта на дистрибутора www.asbis.bg.
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Windows Vista
НЕОТМЕННА ЧАСТ ОТ СЪВРЕМЕННИЯ ДОМ

http://www.microsoft.com/bulgaria

Все още помним времето отпреди 35 години, когато Бил Гейтс пророкува, че на всяко бюро ще има
компютър. Днес никой не се замисля за това какво
е било преди и кой какво е предсказал. Преди няколко
години „Майкрософт“ разбра, че основно приложение
компютърът ще намери в домашния уют и забавление. Днес той се превърна в част от домашния
интериор и няма да се учудим, ако видим мебелните
къщи да започнат да продават компютри. Преди 3

Издава се със съдействието
на Майкрософт България

години софтуерният гигант пусна своя операционна
система, насочена към мултимедийните изисквания
на домашните потребители – Windows XP Media
Center Edition. С еволюцията на Windows към Vista,
тези способности, които ще разгледаме днес, са
вградени в стандартната операционна система.
С Windows Media Center се работи много лесно –
само с едно дистанционно управление, докато се излежавате удобно пред телевизора. Потребителите

Pages
Media Center е лесно като две и
две. Единственото, което трябва да направите, е да посочите
папките, в които слагате вашите
снимки и филми, и да изберете
типа на екрана (LCD или CRT монитор, прожектор или телевизор)
и Windows сам ще подбере контраста и яркостта на картината.
Помислено е дори за тези, които
ползват телевизор като изход от
компютъра – има настройка, която позволява след включването на
компютъра директно да се зареди
Media Center. Не са забравени и
децата. Има опции за предпазването им от достъп до нежеланно
съдържание.
Естествено, като към всеки
популярен продукт и към Media
Center могат да се добавят много аксесоари – много и различни
модели дистанционни управления
с различни възможности; разширители (екстендъри) – устройства
за безжична връзка с телевизора; портативни плейъри, които се
синхронизират с компютъра и позволяват да гледате вашите снимки и филми, както и да слушате
музика навсякъде.
Media Center е част от изданията Home Premium и Ultimate на
Windows Vista. Хардуерните аксесоари като тунери, дистанционни
управления и др. трябва да потърсите при фирмите асемблатори
на компютри.

http://www.microsoft.com/bulgaria

могат да разглеждат снимки, да
ги групират по различни критерии – дата, етикет, папки и т.н.
Също така могат да редактират
(завъртат, коригират контраст,
яркост) избраните снимки. Друго
удобно приложение е за слушане
на музика. С Media Center лесно се
стига до желаната музика. Също
можете да групирате по автор,
жанр, албум, година и т.н. Лесно
се създават плейлисти, както и се
поддържа търсене от дистанционното управление. Създадените
листи за изпълнение могат лесно
да се запишат на CD носител и
всичко това, без да мръднете от
дивана в хола.
Едно от хитовите приложения на компютрите в България
през последните няколко години е
за гледането на филми. С Media
Center потребителите могат да
избират филми и да ги прожектират на телевизора или монитора
си. Поддържат се много формати,
включително HDTV. Особеното е,
че Microsoft Windows никога не е
включвал много кодеци (алгоритми
за компресиране на видео), ако не
за друго, то поради това, че нови и

нови такива излизат почти всеки
месец. Затова те трябва да се
свалят периодично от Интернет
(например FFDShow, който се предлага за свободен даунлоуд). Със същата лекота, с която разглеждате
снимки и слушате музика, можете
да гледате и DVD филм – без никакви специални умения и знания –
само с едно дистанционно.
Когато става дума за мултимедия, не можем да пропуснем гледането на телевизия. Тук Media
Center може много повече от всички традиционни приложения. С него можете да гледате телевизия,
да записвате програми, да спрете
за момент филма или мача, докато
приключите с телефонния си разговор, след което да продължите
оттам, където сте го спрели.
Можете дори да записвате филмите без рекламите, докато вие
гледате телевизия на единия телевизор, детето да гледа филм на
другия и всичко това през един
компютър с Windows Vista.
В XXI век потребителите не се
задоволяват само със собствената си видеотека или фонотека. Хората трябва да могат да слушат
онлайн радио или да гледат видеоклипове през Интернет. Всичко
това и много други допълнения им
дава Windows Media Center – избор от много радиостанции плюс
много доставчици на онлайн телевизия, много галерии със снимки и
всичкото това на разстояние едно дистанционно. Дори можете да
затворите Media Center или даже
да изключите компютъра с едно
копче от дистанционното.
Никак няма да е изненадващо,
че ще предпочетете тези възможности на Windows Vista, вместо
да купите видео рекордер или
някоя от стотиците програми за гледане на снимки и
видео. Та нали всички устройства струват пари,
компютърните програмки
също (макар че често
забравяме този факт),
а Media Center е част
от Windows Vista и от
вашия компютър. Има и
друго – използвате само
един интерфейс и само едно дистанционно. Пък и настройката на
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Купувате принтер?
Запознайте се с концепцията му!
Всеки ден всеки от нас
купува нещо. Дали това е
ежедневният хляб или влизате в аптеката за аспирин,
или пък отивате в супермаркета да напазарувате за
няколко дни, винаги правите
обмислен или подсъзнателен
избор какво точно да купите. Интересно е да поразсъждаваме върху това кое
ни кара да купуваме един
или друг продукт. Когато
купувате солети например,
кое е това, което ви кара
да купувате една или друга
Маки Нагао,
марка? Цената? Опаковкапродуктов мениджър
та? Или надписът, който
в Kyocera Mita
ви уверява, че продуктът
е с ниско съдържание на мазнини? А когато имате
нужда от нова четка за зъби, дали избирате същата
като старата? Дали избирате определена четка за
зъби заради нейния цвят, заради цената є или защото
ви я препоръчва зъболекарят, който ви се усмихва от
опаковката? А когато купувате шампоан, дали избирате определен тип, защото обещава да реши някой
конкретен ваш проблем, или просто вземате най-евтиния, или пък предпочитате този с най-удобната за
ползване опаковка?
Солетите, четката за зъби и шампоанът са ежедневни продукти, за които може би не се замисляте
много, но какво се случва, когато решите да купите
нещо по-луксозно, например мобилен телефон, MP3
плейър, цифрова камера, лаптоп или дори кола? Обмисляте ли някаква концепция, когато се опитвате да
решите кой мобилен телефон / MP3 плейър / цифрова
камера / лаптоп / кола да купите? Например избирате ли камера, която е проста за употреба, или такава с по-стилен дизайн, или решението ви за покупката
се основава на техническите характеристики като
брой на пикселите в матрицата, размера на екрана
или обхвата на светкавицата?
В зависимост от типа на продукта, който имате
намерение да купите, и от това колко важен е за вас
този продукт вие може да помислите каква е концепцията, която стои зад него. Отивайки още по-далеч,
запитайте се дали мислите за концепцията за цялата серия продукти, когато купувате нещо. За да ви
помогнем да отговорите на този въпрос, нека дефинираме разликата между двете, а тя е, че продуктовата концепция се отнася до конкретен продукт (да
кажем, определен модел мобилен телефон), докато
концепцията на серията – до определена серия или
фамилия продукти. Например, когато един производител пуска няколко марки, към тях може да се приложи
една концепция за едната марка и друга – за другата.
Това може да се види например в супермаркетите. Те
често имат два типа „домашни марки“ – една с поносими цени, която е повече или по-малко престижна, и
друга с по-ниски цени, определяна като евтина.
И така, винаги ли мислите за продуктовата серия,
когато купувате нещо? Вероятно го правите, въпреки че понякога това е подсъзнателен процес. Ако про-

дължим с примерите от супермаркетите, вие може
би сте почитател на определена верига супермаркети, защото предлагат добър баланс между цена и качество. Друга възможност е да харесвате определена
марка мобилни телефони, защото са известни като
удобни за ползване. Най-накрая вие може би сте лоялен към определена марка автомобили, защото сте се
убедили сами в тяхната сигурност.
Ако оставим настрана четките за зъби, мобилните телефони и солетите, мислите ли за концепцията
зад дадена марка, когато купувате принтер, копир
или многофункционално устройство? Това може да
изглежда досадно, но при голямото разнообразие от
производители, които се конкурират на пазара днес,
опитът да разберете нещо повече за техните продуктови серии ще ви помогне да вземете информирано решение. В Kyocera Mita основата на нашата концепция е ниската обща цена на притежание.
Преди да се задълбочим в тази концепция, нека си
припомним какво разбираме под TCO (обща цена на
притежание). Общата цена на притежание на принтер или многофункционално устройство включва както неговата първоначална цена, т.е. цената, на която е купен, така и експлоатационните му разходи. Те,
от своя страна, включват цената на консумативите,
цената на комплекта за ремонт и/или всички разходи,
които се плащат по договори за поддръжка на устройството. Ако разделим експлоатационните разходи за даден период на броя на отпечатаните страници за този период, ще получим това, което наричаме
цена на отпечатване на една страница (CPP).
Ниската цена на притежание (и ниската цена за
отпечатване на една страница) на нашите устройства са логично следствие от уникалния им технически
дизайн. В основата на нашите принтери е аморфният
силициев барабан, който е собствена разработка на
Kyocera. Аморфният силиций се износва изключително трудно и неговата твърдост е втора след тази
на диаманта, а това означава изключителна устойчивост на барабана. Останалите компоненти на устройствата на Kyocera също имат изключително дълъг
живот, благодарение на което единственият консуматив, от който те се нуждаят, е тонерът.
Когато купувате принтер, копир или многофункционално устройство, може би не го разглеждате от
гледна точка на това колко ще ви струва то по време
на ползването му. Но бихте помислили, ако ви беше известно колко са различни устройствата по отношение на тяхната обща цена на притежание. Знаете ли
например, че цената за отпечатване на една страница на мрежов принтер с висока обща цена на притежание може да бъде пет пъти по-висока от същата цена
на мрежов принтер с ниска обща цена на притежание?
Превърнато в пари, при големи обеми тази разлика
може да надхвърли 40 000 евро за периода на неговата
експлоатация.
Ето защо е важно да преценявате същността на
концепцията, залегнала в основата на даден продукт
или фамилия, когато планирате да купувате принтер,
копир или многофункционално устройство. В края на
краищата те са доста скъпи и би трябвало бъдат истински актив, а не пасив за вашия офис. Ако решите
да похарчите пари, по-добре е да сте сигурни, че ги

харчите за устройство, което ще ви спести излишни
разходи в бъдеще.
Като казваме това, имаме предвид, че невинаги
е лесно да се открие същността на концепцията на
продукта или серията продукти. Ако не можете да се
справите сами, не забравяйте, че сте клиент и имате
пълното право да се обърнете към дистрибуторите.
Тяхно задължение е да ви предоставят цялата информация, от която се нуждаете, за техните продукти.
Така че отидете и разберете всичко за същността на
концепцията на устройството, на което сте „хвърлили око“.

Серията принтери на Kyocera Mita

Ако си търсите принтер, разгледайте продуктовата листа на Kyocera Mita. Независимо дали търсите персонален или професионален принтер, вие със
сигурност ще намерите подходящо устройство в нашата листа. В ниския клас са монохромните настолни принтери FS-920/FS-920N с формат A4 и скорост
18 стр./min, както и по-бързият FS-1030D (22 стр./min)
със стандартен двустранен печат. Освен за офиси с
до 5 служители, тези модели са подходящи още за обществени сгради, рецепции на хотели, стоматолози
и лекари.
Ако принтерът трябва да се споделя от малка работна група (до 10 души), разгледайте FS-2000DN, нашият монохромен принтер с формат А4, скорост 30
стр./min и стандартни двустранен печат и мрежова
връзка. За по-големи работни групи портфолиото ни
включва два други монохромни модела с формат А4 –
FS-3900DN и FS-4000DN, които печатат със скорост
съответно 35 и 45 стр./min. Тези мощни и продуктивни принтери са подходящи и за банкови офиси и
букмейкърски кантори.
За производствени предприятия или печатници
ще бъде разумно да разгледате нашите високопроизводителни мрежови принтери FS-9130DN и FS-9530DN
с формат А3 и скорост на печат 45/23, респективно

51/26 стр./min. Предназначени за големи натоварвания, те имат стандартни двустранен печат и мрежова връзка и се предлагат с редица допълнителни опции. Това ще ви помогне да ги конфигурирате съгласно
вашите специфични изисквания.
От друга страна, ако ви трябва A3 принтер, но не
за голямо натоварване, FS-6950DN е точно за вас. Той
печата със скорост 32/16 стр./min, изключително гъвкав е (има 5 тави за хартия) и е идеален за юридически
или счетоводни кантори, където се печатат таблици и графики и се ползват различни типове хартия –
рециклирана, обикновена бяла или цветна.
За супер- и хипермаркетите, на които често се
налага да печатат „хващащи окото“ надписи, препоръчваме цветния FS-C8100DN с формат А3, който
работи със скорост 32/16 стр./min. Неговата впечатляваща гама от опции, включваща устройства за подвързване, позволява професионалното изработване на
цветни А4 или А5 дипляни, каквито супермаркетите
често използват.
И накрая, но не на последно място, нашето портфолио съдържа няколко А4 цветни принтери – FSC5015N, FS-C5025N, FS-C5030N със скорост на печат съответно 16, 20 и 24 стр./min. Те са подходящи за офиси, които искат да използва силата на цвета в своите
документи, за болници и аптеки, където е полезно
важната информация, като инструкции към рецептите, да бъде отпечатана в цвят, за агенции за недвижими имоти, където отпечатаните в цвят снимки
привличат повече внимание от черно-белите.
Преобладаващата част от описаните тук принтери са с барабан от аморфен силиций и други дълготрайни компоненти. В съответствие с нашата уникална концепция, техният единствен консуматив е тонерът. За повече информация относно всеки от нашите
продукти се обръщайте към партньора на Kyocera в
България – „Контракс“ (http://www.kontrax.bg).

СОФТУЕР

Adobe InDesign CS3
ПО ПЪТЯ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВОТО

Ето че тази година през пролетта най-сетне излезе дългоочакваният пакет Creative Suite 3,
включващ всички необходими програми на Adobe
за обработване и редактиране на изображения и
видео, за графичен и уеб дизайн. Несъмнено наймного се зарадваха безбройните почитатели на
Photoshop, които нетърпеливо очакваха поредните подобрения и нововъведения, улесняващи тяхната работа. И ги получиха, разбира се. И докато
Интернет и различните специализирани издания
изобилстват с материали за новите функции и
уроци за работа с Photoshop CS3, то публикациите
за InDesign CS3 са далеч по-оскъдни. И то въпреки
че все повече и повече дизайнери работят на този продукт, който, поне според нас, е най-добрата
оформителска програма. Това е и причината, която ни подтикна да напишем тази статия и подробно да ви разкажем кои са новостите в Adobe
InDesign CS3. И така, да започваме.
Очевидно създателите на новата версия са
наблегнали на продуктивността и творческата
свобода, необходими на всички дизайнери, които се занимават с
предпечатна подготовка и уеб
дизайн. Продуктът предоставя
пълен набор от уникални инструменти, съчетаващи надеждност,
функционалност и оптимални условия за развихряне на творческите умения. В сравнение с предишната версия, с новия InDesign
CS3 може да разработвате своите проекти и да ги подготвяте
за печат по-бързо, по-лесно и по-
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ефективно. Командите, инструментите, палитрите и клавишните комбинации, които се използват,
са познати на потребителите на Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator и предишни версии на InDesign. Разработчиците са наблегнали на подобряването и
разширяването на съществуващи функции, като,
разбира се, са включили и някои нови възможности.
За бързината на работа спомагат и интуитивният дизайн, както и безпроблемното интегриране
на програмата с останалите продукти на Adobe.
Възможността да се импортират файлове от
Photoshop и Illustrator позволява да се постига отлично качество на печат.
Работилите с предишни версии на InDesign знаят, че за да разполагат със сричкопренасяне на
български език, трябва или да инсталират централноевропейската версия на продукта, или да се
възползват от разработката на BMG – „Кирила“.
Сега „Кирила“ е вградена в програмата и подобни
допълнителни усложнения не съществуват.
Ако с всичко казано дотук сме успели да предизвикаме вашия интерес и желаете да тествате
InDesign CS3, може да изтеглите 30-дневна версия
от страницата на Adobe (www.adobe.com), а ако
сте решили да купувате, обърнете се към официалния дистрибутор на Adobe за България – BMG
(www.bmg.bg).
Още при стартирането на InDesign CS3 впечатление прави т.нар. Welcome Screen, познат
ни от други програми. Той осигурява бърз достъп
до команди Create New: Document, Book, Library,
Template или Open a Recent Item, чрез които може
да направите избор за отваряне на вече съществуващ документ или да създадете нов.
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За да се ориентирате по-бързо в нововъведенията на програмата,
маркирайте
Window/Workspace/New
and Improved in CS3 и те
светкавично ще се оцветят в синьо. Докато
разглеждахме менютата в търсене на подобренията на версията,
тази опция определено
се оказа много полезна.
Основните направления, в които разработчиците на InDesign CS3
са концентрирали усилията си и които ще разгледаме тук, са обобщени
в 4 групи – персонализиране на работното пространство, работа с дълги документи, повишени
ефективност на работа и разкриване на творческите способности.

Работно пространство

Едно от основните нововъведения в програмата е оптимизирането и възможността за персонализиране на работното пространство с цел
максимално използване на работната площ. Всички палитри са „скрити“ под формата на иконки,
разположени в тънки и дълги ленти, прикрепени в
десния край на работното поле. Ако се чудите как
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точно ще видите съответните опции, бързаме да
ви успокоим – в момента, в който щракнете върху
иконката с левия бутон на мишката, палитрата,
която ви трябва, се отваря мигновено. Разбира се,
подобно на предишните версии на InDesign, и тук
чрез провлачване отделните палитри могат да се
„извадят“ от лентата и да се използват самостоятелно. Да не забравяме да споменем и още една
полезна функция – при натискане на клавишната
комбинация Tab+Shift всички отворени в момента
палитри се скриват, съответно показват, с изключение на „кутията“ с инструменти (Toolbox).
И още нещо – вие можете сами да си създадете собствено работно пространство. Достатъчно е веднъж да
подредите всичките му
елементи така, както
са ви най-удобни и ви харесват най-много и да
го запишете в Window/
Workspace/Save Workspace. Това ще запамети всички настройки по менютата, размерите и позициите на палитрите ви, все едно имате свое собствено работно място, организирано според вкуса и
нуждите ви.
Разбира се, могат да се създадат множество
различни изгледи, като изборът между тях става
от Workspace Submenu. Списъкът със съществуващите работни пространства може да се коригира, а ненужните да се изтриват чрез командата
Delete Workspace.
Новост има и при изобразяването на
палитрата Tools – с едно щракване на
мишката върху стрелкичките в горния
десен ъгъл тя може да се конфигурира в
две или една колони. Всичко зависи от това как сте свикнали да изглежда или как
ви е по-удобно да намирате търсения от
вас инструмент. Останалите палитри са
подредени както в InDesign CS и InDesign
CS2 в „изскачаща“ лента, намираща се
в десния край на работния
прозорец. За всички, които
са работили с предишните
две версии, това разположение вече е доказало своите
предимства и няма да се спираме подробно на него. Само
ще допълним кое е новото
при организацията и по-ефективното им използване. Ще започнем с това, че на пръв поглед има разлика дори
в самия изглед. Палитрите могат да
се изобразяват с иконки или към тях
да се добавят и имената им. Всичко
зависи от това с колко място разполагате. Широчината на полето, определено за палитрите, може да се променя чрез провлачване с мишката.
Друго нововъведение, което също „удря в десетката“ в борбата с безпорядъка на работното
ви пространство и плетеницата от менюта и
команди, е персонализирането на менютата. Имате възможност да индивидуализирате главното и
контекстното меню (Main Menu, Context Menu) как-
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то и менютата на палитрите (Panel Menus). Как
става това? Ами лесно – избирате Edit/Menus/Save
As и определяте името, под което ще запишете
вашите настройки. В отворилия се диалогов прозорец избирате Category Menu/Application Menus или
Context & Panel Menus, за да определите кое меню
е персонализирано. Вляво в появилия се диалогов
прозорец се намира списък на категориите менюта или команди. За всяка, която желаете да персонализирате, щракате върху иконката „Око“ под
Visibility, за да я скриете или съответно покажете
от менюто. Определяте цвета от Color.
В Set имате възможност да изберете от списъка с менюта, които вече сте направили, удобни за
използване от вас или да се върнете към изгледа
им по подразбиране.

Продуктивност

Безспорно най-голямото предимство по отношение на продуктивността е възможността само
с една команда да се импортират наведнъж голям
брой картинки. За целта предварително трябва
да уточните местата на елементите, независимо дали те са растерни, векторни или текст, да ги
маркирате със съответните кутии или рамки, от
File/Place да изберете кои файлове желаете да импортирате и само с едно щракване на мишката в
горния ляв ъгъл на кутията импортирате последователно селектираните файлове на желаните от
вас места. Сигурно сега някой от вас ще се запита: „Ами как ще виждам коя картинка след коя след-

ва, че да я сложа на желаното място?“ Разбира се,
създателите на InDesign са помислили и за това.
До показалеца на мишката имате малки изгледи на
изображението, което е на ред да се импортира.
Коя е следващата или предишна картинка, може да
видите, като натискате стрелка нагоре или надолу от клавиатурата (←↑→↓) и така да изберете
последователността на импортиране. Цифрата
върху умаленото изображение до показалеца на
мишката показва още колко файла остават да се
импортират от селектираната група. Имената се
появяват в палитрата Links с отметка LP (Loaded
in Place Cursor). Могат да се селектират графични (tif, jpeg, eps и др.), текстови (doc, rtf, txt и др.),
InDesign (indd) файлове и др.
Освен на определено място, групата може да се
импортира в каскада чрез натискане на клавишна
комбинация Ctrl+Shift. А ако желаете да се откажете от командата Place, просто натиснете Esc и
веднага ще се освободите от „закачените“ за показалеца на мишката файлове.
Използвайки командата Place, има възможност
да импортирате една, няколко или всички страници
от един InDesign документ в друг. Страниците се
импортират като обект (PDF). Необходимо е само
да отметнете Show Import Options в менюто Place
и да отбележите кои страници да се импортират,
кои слоеве да са видими и как да се изрежат импортираните страници. Тук също има възможност за
избор в каква последователност да стане това.
 Quick Apply. Сигурни сме, че неведнъж сте се
сблъсквали с документи, съдържащи много стилове, които се издирват трудно и с дълго скролиране нагоре-надолу в дългия списък. Използвайки новата функция Quick Apply, времето за
търсене се съкращава – трябва просто да изпишете част от името на търсения стил в съответния диалогов прозорец (отваря се от иконката със светкавица в лентата с опции, раз-

положена под лентата с менюта). Функцията
Quick Apply търси не само стилове, но и команди
от менюто, скриптове и др. За да се приложи
вече намерената команда върху предварително селектирания текст, се натиска клавишът
Enter.
 Frame Fitting Options – Fitting/Frame Fitting
Options. Това е познатата от предишните версии команда, но с доста полезни нововъведения.
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Ако предварително зададете желаните опции
на празната кутия за илюстрация, то при поставянето на всяка следваща те се прилагат
автоматично. В диалоговия прозорец Frame
Fitting Options може да направите всички желани
настройки:
 Reference Point – отправна точка на рязане
и определяне на положението на снимката
спрямо кутията.
 Crop Amount – положение на кутията по отношение на рамката, като тук при използване на положителни стойности картинката
се отрязва, а при отрицателни се формира
разстояние между кутията и рамката.
 Fitting on Empty Frame – определят се познатите опции Fit Content To Frame, Fit
Frame To Content, Center Content, Fit Content
Proportionally, Fill Frame Proportionally.

Важно е да знаете, че ако промените размера
на рамката след определяне на Fitting Options,
то те ще се приложат автоматично на всяка
следваща снимка независимо от новия размер.
 Палитра Page. В сравнение с предишните версии
организацията на тази
палитра е малко по-различна. В частност улеснено е придвижването между страниците, особено
за по-дълги документи.
Най-приятно е плавното
плъзгане надолу и нагоре
във вертикална посока в
редицата страници, с което се забравя за безумното скролиране с мишката. Често се налага, особено при оформяне на списания, съдържанието от една страница да се премести на
по-предна или по-задна. Досега трябваше да се
селектират всички обекти от страницата и да
се придвижат на желаното място. Това криеше
безброй рискове от „изпадане“ на някой обект.
Сега е достатъчно в палитрата Page да провлачите умаленото изображение на страницата, която искате да преместите върху тази,
на която искате да отиде, и готово.
 Table and Cell Styles. Стиловете за форматиране на таблици се прилагат по същия начин
както тези за параграф. В Table Style е събрана
колекция от форматиращи атрибути като рамки, линии за редове и колони и др., които могат
да се приложат в една стъпка. Когато се наложи редактиране на стила, промените се прила-
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гат автоматично върху съответните редове
и колони от таблицата. По подразбиране всеки
нов документ съдържа основен стил (Basic Table
Style), който се прилага върху новата таблица,
докато не се определи друг стил, и None Style,
който може да се използва за премахване на
форматирането от вече съществуващи таблици. Тези два стила са „заключени“ и не могат да
се изтрият или преименуват.
Най-важното при форматирането на таблицата е, че отделни области от нея могат да се
дефинират клетка по клетка, а ако сте решили
да прилагате едновременно няколко стила, предимството на реда е следното:

 Cell Style:

1. Header/Footer
2. Left Column/Right Column
3. Body Rows
 Table Style:
1. Cell Override
2. Cell Style
3. Cell Style, приложени от Table Style
4. Table Override
5. Table Styles
Или с други думи, ако е приложен цвят (запълване) от Cell Options и друго запълване от Cell
Style, с предимство се прилага това от Cell
Options.
 Step and Repeat. Тази функция позволява да направите произволен
брой копия на селектиран обект. Просто посочете броя
на копията и на какво разстояние да се
разположат по координатната ос x и y.
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 Align. В палитрата за под-

равняване са добавени разпределяне и подравняване на
селектираните обекти в Align
to Page, Align to Selection, Align
to Margins, Align to Spread и
Distribute Object.
 Notes. Всички знаем колко е
неприятно, когато затрупаме цялото бюро с
малки листчета с бележки и всички, разбира се,
са ужасно неотложни и важни. За да избегнете хаоса, вече има възможност да поставяте
бележките си директно в текста в InDesign.
Когато сте в режим на писане на текст, позиционирайте показалеца на мишката в текста и
посочете New Note от Window/Note. В горната
част на прозореца на бележката се отбелязва
името на автора Ӝ и датата. Знакът, с който
се отбелязва поставената в текста бележка,
е орнамент във вид на пясъчен часовник. За да
се откриват по-лесно бележките в текста и
да се идентифицират различните автори, неговият цвят може да се променя. Цветът се
определя в икона „Човече“, намираща се в долния ляв ъгъл на палитрата. Всяка бележка се
отваря чрез двукратно щракване с мишката
върху нея. За да вмъкнете текста от бележката директно на
мястото, където
тя е поставена,
изберете Convert
Note to Text, а за да
изтриете всички
бележки от документа си – Remove
Notes from Story.
 XHTML export. Експортирането в XHTML е найлесният начин да направите InDesign документа готов за публикуване в Интернет. Тук е
важно да знаете, че има възможност за контрол на експортирането на картинките, но не и
на текста.
InDesign запазва имената на стиловете, определени за съответните параграфи, букви, обекти,
таблици и др. чрез маркиране на XHTML съдържанието със CSS стилове със същите имена.
Чрез използване на CSS-carable HTML Еditor лесно може да преформатирате документите си.

тегрирана е с Adobe InCopy и се използва изключително лесно. Всичко, което трябва да направите, е да създадете документ и да включите
в него всичко, което искате да съдържа проектът ви. След това в Assignments Panel избирате
New Assignment, после Package for InCopy и съответно мястото му за запазване, а накрая –
Save. За да го изпратите до друг потребител,
може да използвате функцията Package for
InCopy and Email, чрез която „пакетът“ автоматично се прикачва към e-mail, на FTP сървър или
може да бъде записан на компактдиск или друг
носител. Update Package е чудесна опция, чрез
която всяка промяна, извършена по проекта, се
ъпдейтва автоматично.

Следващият дизайнер, който работи по изпратения проект, нанася своите корекции и идеи и
когато приключи работа, също има възможност
да избира между няколко варианта за изпращане – Forward for InCopy, Forward for InCopy and
Email или да го върне на първоначалния източник с Return for InDesign или Return for InDesign
and Email. Пакетираните файлове, направени в
InDesign, са с разширение incp, а тези в InCopy –
с разширение indp.

Творческа способност

 Assignment packаges. Тази функция е особено

полезна за дизайнери, които работят в екип и
от разстояние и всеки един от тях желае да
нанесе своите корекции по общия проект. Ин-
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Най-после стигнахме до дизайнерската част на
статията. Революционно! Така с една дума може
да се обобщи всичко онова, което създателите на
InDesign CS3 са включили в специалните ефекти
към продукта. Вече няма да се налага на хиляди
дизайнери да „прескачат“ от програма в програма,
когато решат да направят и най-малките промени
по отношение на прозрачността, падащите сенки,
градиентни преливания и други специални ефекти,
Юли–Август 2007
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които до този момент се извършваха само във
Photoshop и други подобни програми. Всичко това
вече може да правите директно в InDesign и дори
да запазите тези ефекти като стил на обекта,
който да използвате по-късно отново.
 Палитра Effects (Window/Effects). Тук ще намерите всичко необходимо за прилагането на
непрозрачност и смесване на
цветовете на обектите и
групите обекти, изключване
на обект от група и прилагане на ефекти на прозрачност. Включва:
 Blending mode – определя как прозрачният
обект да се смеси с този на обекта под него.
 Levels – дава информация за непрозрачността на обекти, линии, запълване и текст, ако
са приложени ефекти на прозрачност.
 Бутон fx – при двукратно щракане върху
иконката fx получавате бърз достъп до приложените ефекти на прозрачност на обекта.
 Бутонът Clear All премахва всички приложени ефекти върху обекта и връща непрозрачността на 100%.
 Isolate Blending – прилага ефект на смесване
на селектирана група обекти.
 Knockout Group – прилага ефекти на непрозрачност и смесване за всички обекти в група, с изключение на посочен основен обект.
В палитрата Object/Effects/Transparency са включени общо 9 ефекта: Drop Shadow, Inner Shadow,
Basic Feather, Directional Feather, Gradient Feather,
Outer Glow, Bevel and Emboss, Satin, Inner Glow.
Ако сте запознати със специалните ефекти във
Photoshop, гарантираме, че тук няма да имате
никакви затруднения.

Поддръжка на дълги документи

Поддръжката на дълги документи е едно от направленията, в които разработчиците на InDesign
хвърлят немалко сили за усъвършенстването му.
И с всяка следваща версия тя става все по-добра
и по-добра. Ето че и в InDesign CS3 има нововъведения, които улесняват работния процес и значително съкращават времето, което иначе би се
губело за форматиране, доизпипване и донагласяване на отделните елементи на дългите документи. Да видим.
 Текстови променливи (Text Variables) – вмъква се в основния, но се променя според контекста. Такъв например е номерът на последната
страница, която се променя при всяко вмъкване
или изтриване на страници. Променливи като
Running Header и Chapter Number най-често се
поставят в Master страниците, за да осигурят
последователно форматиране и номериране.
Други като Creation Date (дата на създаване) и
File Name (име на файла) се поставят в полето
за обрязване. Тяхното определяне и настройката се извършва от Type/Text Variables/Define:

 Chapter Number – номерация на главите в кни-





Transparency Drop Shadow

Inner Shadow

Inner Glow Bevel and Emboss

Outer Glow

Satin

Basic Feather Directional Feater Gradient Feather
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га. Има възможност за вмъкване на текст
преди и след номера и определяне на стила
му. Номерирането може да започва дори от
предишния документ на книгата.
Creation Date (вмъква дата или час на първото записване на документа), Modification Date
(на последното записване), Output Date (датата на стартиране на функцията Print, на
експортиране до PDF или на „пакетиране“ на
документа).
Date Format – форматиране на датата.

Абревиатура
Описание
Пример
M
Месец без въвеждане на 0
9
MM
Месец с въвеждане на 0
09
MMM
Съкратено име на месеца
Sep
MMMM
Пълно име на месеца
September
EEEE
Ден от седмицата
Monday
yy or YY
Последни две цифри от годината
07
y or YYYY
Пълно изписване на годината
2007
HH
Час (24-часов формат)
21
mm
Минути с въвеждане на 0
09
ss
Секунди с въвеждане на 0
04
a
AM или PM
AM
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СОФТУЕР
 File Name – име на документа. Обикновено се

вмъква в белите полета, в Header или Footer.
Текстът се обновява при всяка смяна на името на документа и запазването му. Обновяват се и Text Before, и Text After.
 Last Page Number – вмъкване на крайния брой
страници в Header и Footer на документа
(например страница 3 от 12). Обновява се
при промяна на броя на страниците. Има възможност за вмъкване на текст преди и след
последната страница, т.е. Last Number Page
не показва броя на страниците.
 Custom Text – вмъкване на текст, който
трябва да има възможност да се заменя бързо. Например ако желаете в текста да фигурират имена, цифри и други кодирани за дадена компания данни, те се заместват с променлив текст. Когато свършите с проекта,
бързо заменяте променливия текст с постоянен, съдържащ явните данни или имена.
 Променливи за текущи Headers и Footers. Тези променливи могат да се вмъкват в текст,
върху който вече има приложен стил (Paragraph
или Character Style). От Type/Text Variables/Define/
New се задава име на променливата. В Type/
Running Header (Paragraph Style) или Running
Header (Character Style) се определят опциите
Style (стил), Use (къде да се приложи стилът),
Delete End Punctuation (отбелязване на крайната
пунктуация) и Change Case (промяна на размера
на буквите).
 Други операции с променливи
 Insert – когато поставите показалеца на
мишката на желаното от вас място, вече
можете да вмъкнете променливи от Type/
Text Variables/Insert Variable.
 Delete – изтриване на вече съществуваща
променлива чрез селектирането Ӝ и Delete.
Може да се извърши замяна на една с друга
променлива – Type/Text Variables/Define/Delete –
посочва се коя да се замени.
 Конвертиране в текст – Type/Text Variables/
Convert Variable to Text.
 Import – импортиране от друг документ. Прави се от Type/Text Variables/Define/Load и след
това посочвате от кой точно документ да
се вмъкне. Ако селектираните за вмъкване
променливи имат еднакви имена, обърнете
внимание на Conflict With Existing Text Variables/
Use Incoming Definition или Auto-Rename, за да
посочите дали новата променлива да се замени с импортираната, или да се преименува
автоматично.
 Bullets and Numbering. За да създадете найбързо текст с булети или номерации, селектирайте желаната част от него и в лентата с
опции щракнете върху бутоните Bullets List или
Numbered List, които се намират в Paragraph. С
тях се включва/изключва прилагането им или
се преминава между булет и номериране. Много
съществено е, че с инструмента Type не може
да се селектират автоматично вмъкнатите
булети и номерации, защото те не са част от
текста. Поради това не могат и да се открият
с Find/Change и не се виждат в Story Editor.
При форматирането им са активни опциите Bullet Character, Numbered List Options, смя-
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на на стила от Character Style, подравняване
Alignment (ляво, център, дясно), Left Indent (на
колко са отместени от първата линия), First
Line Indent (къде е позиционирана), Tab Position
(за разстоянието между булета и списъка).
По подразбиране Bullets (Numbering) придобива
стила на първата буква от параграфа, към който е прикрепен. Затова, ако желаете да променяте стила на текста, направете си отделен
стил за булетите.
 Find/Change Overview. Командата търси определени от вас думи, изречения и др., които желаете да замените с други, при това автоматично – в целия документ, в част от него или в
дадена текстова кутия. Новото тук е организацията на диалоговия прозорец, който е съставен от четири подменюта:

 Text – търси по буква, дума, група думи,




текст форматиран по определен начин, символи и др.
GREP – предишен, по образец, техника на
търсене.
Glyph – глифове, използвайки GID/CID стойности за азиатски езици.
Object – ефекти на форматиране и атрибути на рамки и обекти.
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Logitech
УЕБ КАМЕРИ ОТ ПОКОЛЕНИЕ 2007
МАРТИН ДИМИТРОВ
С развитието на информационните технологии провеждането на разговори през Интернет
вече не се ограничава само до
трудоемкото ръчно въвеждане
на текстови съобщения (добре
познатия чат), а обхваща и преноса на звуци и изображения по
мрежата. Днес Интернет телефонията и видео разговорите са
част от ежедневието на всеки
човек, при това не само на работното място или вкъщи, а и
през мобилния компютър. В отговор на нарастващото търсене на устройства, спомагащи за
провеждането на видео разговори през преносимия компютър,
Logitech представи на CeBIT 2007
две нови ултрамодерни уеб камери от ново поколение – Logitech
QuickCam и Logitech QuickCam
Deluxe, които изцяло отговарят
на високите изисквания на потребителите на мобилни платформи за компактен размер, качествена изработка и малка консумация на енергия.

Logitech QuickCam

Уеб камерата е издържана в
строго официален стил – уникално съчетание от сребристи,
сиви и черни елементи по целия корпус (фиг. 1). В комбинация
със сплесканото сферично тяло
с дебелина едва 2 cm и диаметър

4,5 cm, тя идеално пасва на всеки
преносим компютър. Закрепването Ӝ към дисплея му става със
специална щипка с гумирани накрайници, която може да „захапе“
всяка повърхност с дебелина, не
повече от 20 mm. Приложението
на Logitech QuickCam обаче не се
ограничава само до мобилните
конфигурации. С лекота и малко
въображение може да закрепите
уеб камерата и за други плоскости (като клавиатурата на настолния компютър например) и да
я ползвате и за домашния си компютър.
За качеството на образа грижа има оптика с ръчна настройка на обектива, която е способна да предава изображение с разделителна способност 320x240,
640x480, а с интерполация и с
1280x960 пиксела. При записи
на видео клипове уеб камерата ползва диапазона от 320x240
до 640x480 пиксела и скорост
от 30 кадъра в секунда. Филмчетата се съхраняват в wmv
формат. Вграденият микрофон
повишава функционалността на
уеб камерата, като я превръща
в продукт от типа „две в едно“ –
камера и микрофон. Връзката с
преносимия компютър се осъществява посредством USB 2.0
интерфейс.

Фиг. 1. Единствено бутонът
за моментни снимки (функцията Snapshot) е в червено
Бутон за моментни снимки

Регулируем обектив
Вграден микрофон
Стъклена леща
Светлинен индикатор
за функциониране
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Щипка за захващане
Фиг. 2. Поредната иновационна идея – корпусът е
разположен вертикално

Logitech QuickCam Deluxe

От пръв поглед тази уеб камера грабва с иновативния си
дизайн. Стърчащото над обектива правоъгълно тяло е наистина
нестандартно хрумване, което Ӝ
придава оригинален вид (фиг. 2) и
не води до увеличаване на размерите Ӝ. Тялото е с дължина 6 cm,
широчина 3 cm и дебелина едва
1,5 cm. За закрепване се ползва
идентична пластмасова щипка с
гумирани накрайници, която също може да се захваща за плоскости с дебелина, не повече от
20 mm.
Logitech QuickCam Deluxe предлага вграден микрофон, бутон
за моментни снимки, индикатор
„Включено“ и регулируем обектив
за по-ясен образ. Големият плюс на
този модел е качественият (със
стъклена, а не пластмасова леща)
1,3-Мпикселен сензор, способен да
предава изображения с разделителна способност 1280x960 пиксела. Допълнителен бонус е луксозното калъфче, в което можете да приберете уеб камерата,
за да не се праши или повреди механично, докато сте на път.

Софтуер за управление

И двата продукта ползват
един и същ софтуер – QuickCam
(версия 10.5.1), който поддържа
най-разпространените операционни системи – Windows 2000
и Windows XP, както и новото
попълнение в семейството на
Microsoft – Windows Vista (за целите на настоящия материал бе
ползван Windows XP със Service
Pack 2).
Инсталирането на програмата е изключително лесно и не затормозява потребителя (фиг. 3).
Освен да следвате последователността на диалоговите прозорци,
единственото, на което трябва
да обърнете специално внимание,
е предупреждението на производителя, че първо трябва да инсталирате софтуера и едва след
това да включите уеб камерата
към някой от свободните USB
портове (фиг. 4). Това е така, защото е напълно възможно операционната ви система да не разпознае правилно камерата.
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Фиг. 3. Инсталиране

Фиг. 4. По време на инсталирането
системата автоматично ще поиска
да включите уеб камерата към свободен USB порт

Активиране на
видеопотока
Филтри за
забавление
Тапет за
уединение
Настройки

Смяна на приложението за
видеоразговор

Спиране на
видеокамерата

Заглушаване
на микрофона

Фиг. 5. Лентата с ярки
и интуитивни икони

Когато за пръв път стартирате програмата, в нов прозорец се зарежда т.нар. помощник за настройки на звука (Audio
Tuning Wizard), който ви помага да
конфигурирате вградения микрофон в уеб камерата. Същите
настройки можете да направите
и през меню Start/Control Panel/
Sounds and Audio Devices, но аз
лично ви препоръчвам помощника,
защото с него конфигурирането
е много по-бърза и по-точна. Все
пак той е оптимизиран именно за
уеб камерите от поколение 2007.
Работата със самата програма за управление на уеб камерите е изключително лесна.
Просто няма как да се затриете
в множество менюта и безброй
възможности. Тук всичко е сведено до минимум, като се цели
максимална ефективност и лекота на работа. При стартиране
на приложението на монитора се
зарежда малка вертикална лента
с цветни и ясни икони (фиг. 5):
 Активиране на видео потока.
Когато натиснете тази иконка, се зарежда допълнителен
прозорец, в който се появява
предаваното от уеб камерата изображение (фиг. 6).
 Филтри за забавление. Забавни ефекти, които внасят разнообразие във вашите видео
разговори (фиг. 7). Към комплекта са приложени едва 10
филтъра, но се очаква техният брой в бъдеще да нарасне. Особеното е, че филтрите
могат да се прилагат само
при разделителна способност
320x240 или 640x480 пиксела.
 Тапет за уединение. От иконата можете да изберете една
от многото картини (фиг. 8),
която да се показва в полето за видео връзка (като „тапет“), докато сте изключили
уеб камерата си.
 Настройки. В този прозорец
можете да конфигурирате яркостта, контраста и наситеността на картината, силата на звука, както и да направите други съществено важни настройки (фиг. 9).
 Смяна на приложението за видео разговор (фиг. 10).
 Заглушаване на микрофона.
 Спиране на видео камерата.

Фиг. 7. (а) Без филтър за забавление;
(б) С филтър в стил „Филм от 50-те“

Фиг. 8. За повече снимки изберете бутона Browse for photos

Качество на образа

а

б

Фиг. 6. От този прозорец можете (а)
да направите снимка или (б) да заснемете клип
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Несъмнено основното предназначение на всяка уеб камера
е възпроизвеждането на видео
изображение. Някои се справят
чудесно, други – не особено доб-

Фиг. 9. Logitech QuickCam Deluxe разполага с интелигентна система за следене на лицето (Face tracking system)
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Фиг. 10. И двете уеб камери поддържат голям набор от клиенти за видео разговори – Skype, Windows Live
Messenger, Yahoo! Messenger, AIM и
Logitech VideoCall

ре. За да получим по-точна представа за качеството на изображението, предавано от двата
нови продукта на Logitech, ги подложихме на сравнителен визуален тест.
И двете устройства работиха под фабрични настройки с ръчно регулиран фокус. Освен това и
двете бяха поставени последователно при идентични условия: пълен мрак, наличие на слаба светлина, ярка осветеност (срещу източник на светлина). Резултатите, както сами ще се уверите, са
доста интересни.
Малко са уеб камерите, които могат да възпроизведат някакво изображение при липса на
светлина. Това, по принцип, са

пада в обектива на камерата, затъмнява образа на водещия видео разговора и как това влияе
на наситеността на цветовете. Очаквано уеб камерата с 1,3Мпикселния сензор със стъклена
леща се представи по-добре (на
фиг. 13 се вижда ясно, че Logitech
QuickCam Deluxe пресъздава посветла, по-цветна и по-детайлна
картина в сравнение с Logitech
QuickCam, при която изображението е малко размазано и с „убити“ цветове).

Корекции

Въпреки доброто качество на
изображенията, постигнато при
фабрични настройки, те могат
да бъдат подобрени посредством програмата за управление.
Чрез вградените плъзгачи за промяна на експозицията, яркостта, контраста и цветовата наситеност, както и функцията
Low Light Boost и Color Boost, всяко изображение може да зарадва окото. В случая обаче всичко
опира до лична преценка, желания
и вкус.

Заключение

Смея да твърдя, че двата продукта на Logitech се справят чудесно с възложените им задачи –
да възпроизвеждат качествени
изображения и добър звук, като в
същото време запазват своите
специфични характеристики –
компактни размери, качествена
изработка и малка консумация на
енергия.

а

а

а

б

б

б

Фиг. 11. Лицето е различимо дори само
на светлината на монитор: а) Logitech
QuickCam; б) Logitech QuickCam Deluxe
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онези, които имат инфрачервени светодиоди. Те успяват да
пресъздадат съответното изображение, но компромисът е липсата на цвят. В нашия случай и
двата продукта не разполагат с
такива приспособления и затова не е чудно, че се представят
еднакво в пълен мрак – черна
картина. Когато обаче се появи
някаква, макар и слаба светлина,
нещата се променят драстично
(фиг. 11).
Доста често видео разговорите се провеждат при наличието на слаба или изкуствена
светлина, която в повечето случаи е недостатъчна за качествено изображение – спуснати
щори, луминесцентни или неонови лампи и пр. При тези условия от съществена важност е
способността на сензора на уеб
камерата да пресъздава точно
цветовата гама (на фиг. 12 са
показани възможностите на двата продукта). Факт е, че и двете уеб камери се справят със
задачата – изображението при
Logitech QuickCam е малко бледо
и размазано, докато при Logitech
QuickCam Deluxe картината е поясна и по-цветна.
Провеждането на видео разговор при ярка осветеност или
дори срещу източник на светлина е едно от сериозните изпитания при възпроизвеждане на
изображение от страна на всяка уеб камера. Тестът при тези
условия показва до каква степен
директната светлина, която по-

Фиг. 12. Резултати при наличие на
изкуствена светлина: а) Logitech
QuickCam; б) Logitech QuickCam Deluxe

Фиг. 13. Срещу източник на ярка светлина: а) Logitech QuickCam; б) Logitech
QuickCam Deluxe
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Sony Ericsson K850i Cyber-shot
КАМЕРАФОН С 5-МПИКСЕЛНА КАМЕРА И КСЕНОНОВА СВЕТКАВИЦА
На 14 юни в Берлин Sony Ericsson обяви шест нови модела мобилни телефони, които ще бъдат пуснати в продажба до края на годината. Най-голям
интерес сред тях представлява новият топ модел
на компанията – K850i Cyber-shot, който се отличава с характеристиките си на модерна цифрова
камера: 5-Мпикселна матрица, автоматичен фокус,
ксенонова светкавица, поддръжка на технологиите
BestPic (за серийни снимки), Photo Fix (за корекция
на светлинния баланс) и PictBridge (за отпечатване
на снимките без компютър). Дисплеят е TFT с разделителна способност 240х320 пиксела, поддържат
се Bluetooth, USB и дори вече поостарелият инфрачервен интерфейс. Вградената памет е 40 Мбайта, възможно е нейното разширяване с Memory
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Stick Micro (M2) и microSD карти памет. Подобно на
предшествениците си от тази серия и новият модел има висококачествен MP3 плейър, вградено FM
радио и куп други полезни приложения.
Повишената функционалност не означава повишена сложност. Когато телефонът е в режим
„Камера“, менюто от следващо поколение улеснява навигацията между функциите на снимане и
настройване размера на снимките. Покритието на
лещите се отдръпва автоматично само с натискане на бутона за камерата, а новият превключвател на режима позволява бързо да превключва
между менютата „Камера“, „Видео“ и „Разглеждане
на снимки“. Клавиатурата също има двойно приложение – в режим „Камера“ осветените икони показват кои бутони действат като бързи клавиши за
достъп до цифровия Zoom и другите функции.
Sony Ericsson K850i е нещо повече от камера,
той е истински мултимедиен телефон. Новият
медия браузър обединява достъпа от едно място
до цялото медийно съдържание, независимо дали
става дума за снимки, видео, музика или клипове.
Снимките могат да се търсят по месеца на заснемане, да се преглеждат като умалени или като
цели изображения.
Sony Ericsson K850i е трибандов HSDPA и четирибандов GPRS/EDGE телефон. Ще се предлага от
четвъртото тримесечие на 2007 г. в два цвята –
кадифено синьо или искрящо зелено,
Юли–Август 2007
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Sony Ericsson
ТРИ НОВИ МОДЕЛА BLUETOOTH ЧАСОВНИЦИ
Серията ръчни часовници MBW-150 на Sony
Ericsson, които ще се появят на пазара през
последното тримесечие на годината, са разработени съвместно с Fossil и съчетават
съвременен дизайн и най-новата Bluetooth
технология. Атрактивни и
елегантни, те са не само
модерен аксесоар, но и
възможност за удобен и
дискретен контрол на мобилния телефон. Независимо от ситуацията, в която
телефонът ви звъни, имате възможност бързо да проверите кой се
обажда, без да нарушавате ангажиментите към хората около себе си. При
входящ разговор или съобщение Bluetooth
часовникът вибрира леко върху китката ви,
така че само с един бърз поглед на дисплея на
часовника можете да видите кой ви търси, а с
натискане на бутона му да откажете разговора,
да изключите вибрацията или да отговорите на
обаждането, ползвайки слушалките,
хендсфрито или телефона си.
Три модела на серията – музикален, бизнес или класически,
са с различен дизайн, удачно
се съчетават с новите модели
мобилни телефони на компанията, които ще се появят на пазара по същото време, и подчертават вашия стил на живот. Музикалният модел е черен с оранжеви детайли и се съчетава отлично
с моделите от серия Walkman, бизнес
моделът се отличава с професионално
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изпипана стоманена верижка и се комбинира отлично с моделите от серия Cyber-shot, а класическият модел е изпълнен в черно и е с превъзходна
на вид кожена верижка, която подхожда
на най-новия модел смартфон Sony
Ericsson P1.
И трите часовника са с покритие от минерално стъкло, което
не отразява светлината и не се
драска. Когато не се използват,
за връзка с телефона, те изглеждат точно като истинските часовници благодарение на скрития OLED дисплей, който се
вижда само по време на връзка
с мобилния телефон. Нещо повече, наличието на Bluetooth интерфейс не е за сметка на компромис с тяхната точност. Прецизният
кварцов механизъм, цифровият дисплей и
синхронизацията с телефона ви позволяват да
бъдете винаги точен.
Не е нужно да държите телефона си в ръце, за
да разговаряте или слушате музика. Можете да
използвате Bluetooth часовника като музикално дистанционно управление, когато
телефонът е в другия край на стаята,
както и да слушате през домашните
тонколони. Можете да преглеждате песните, да регулирате
звука, да сменяте мелодиите или да изключите музиката – и всичко това
от вашия часовник, без
да има нужда да ставате от стола.

55

ИНТЕРНЕТ

facebook
ВРЕМЕТО НА MYSPACE ИЗТИЧА – ВРЕМЕ Е ДА ПРЕМИНЕТЕ КЪМ FACEBOOK!
Социалните мрежи са една от движещите сили зад Web 2.0 революцията в Интернет. Ако преди появата им Интернет компаниите се отнасяха към потребителите си като отделни единици,
привличани единствено от съдържанието, което
им се предлага, то социалните мрежи обърнаха изцяло тази представа – те свързват потребителите помежду си в мрежа от приятелски връзки и им
позволяват да общуват, създават и споделят съдържание помежду си. И най-важното, изследвания
сочат, че над 80% от потребителите на социални
мрежи посещават своя профил поне веднъж в седмицата, за да проверят новостите около приятелите им, а това прави водещите социални мрежи
едни от най-посещаваните сайтове в глобалната
мрежа. Днес стотици милиони хора ежедневно посещават водещи сайтове като MySpace, чиито
приходи от реклама и влияние в Интернет са оценявани на милиарди долари. Това е причината социалните мрежи да се превърнат в задължителен
атрибут за всеки един нов Web 2.0 сайт, независимо в коя сфера е насочен.

Friendster, MySpace, Facebook...

Макар началото на „социалната революция“
да бе поставено през 2002 г. от сайта Friendster.
Com, чийто модел, базиран на мрежи от приятели
и групи по интереси, е копиран от всеки един нов
сайт в тази сфера до ден-днешен, той не съумя
да развие напълно своя потенциал. През 2004 г.
MySpace на студента Том Андерсън превзе социалния Интернет и грабна 580 мил. долара от News
Corporation. Тайната на успеха на MySpace се крие
в персонализацията – той позволи на всеки потребител да измени облика на своя профил така, че да
създаде своето „кътче“ в Интернет по свой вкус
(или по-точно липса на такъв, съдейки по хаоса
от цветове и картинки, които изграждат всеки
втори MySpace профил). Свободата да редактираш с лекота HTML кода на своя профил роди цял
нов тип услуги, които се вграждат в MySpace и
позволяват да добавите към своя профил слайдшоу, аудиоплейър или видеоклипове, хоствани на
популярни сайтове като YouTube. MySpace за първи път осъзна мощта на социалните мрежи като
средство за маркетинг и реклама – днес хиляди
независими музиканти, малки и средни компании и
дори големи корпорации поддържат свои MySpace
профили и се надпреварват да ви привлекат като
свой „приятел“, за да ви засипят с информация за
своята дейност.
И макар че MySpace претендира, че държи в
ръцете си над 120 милиона потребители и според
Alexa се нарежда на шесто място сред най-посещаваните сайтове в Интернет, дните му са преброени. На тепиха излиза нов претендент за титлата – Facebook.Com. Създаден през 2004 г. като
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социална мрежа за студенти от американските
университети, които искат да поддържат връзка
със съученици и след дипломиране, Facebook отначало се развива с бавни темпове при строг контрол за достоверност на потребителските данни,
но през миналата година отвори врати за всички
желаещи да създадат свой профил. Facebook предлага организиран, утилитарен дизайн, далеч от
хаоса, в който се е превърнал MySpace – дизайнът на сайта не може да бъде променян от потребителите, но използваният интерфейс AJAX
може да се настрои според предпочитанията ви.
Базовите услуги, които сайтът предлага на потребителите си, включват създаване на собствен
профил и мрежа от приятели, албуми със снимки,
своеобразен блог, публикуване на обяви и още много други. Макар и тук да са достъпни групи по интереси, към които всеки потребител може да се
присъедини, нова е концепцията за т.нар. мрежи
от потребители, групирани спрямо държавата, в
която живеят, фирмата, за която работят, или
учебното заведение и випуска, към който се числят. Мрежите не се създават от потребителите,
а са под пълния контрол на създателите на сайта
и може да се причислите само към една от даден
тип. Честата смяна на вашата мрежа не е препоръчителна – можете да го правите само веднъж
на три месеца. Макар далеч по-малка, потребителската база на Facebook е сред най-лоялните.
Въпреки че през април т.г. е имало само 25 мил.
профила, ръстът на потребителите там е три
пъти по-голям от този на MySpace, а близо 93%
от потребителите посещават сайта поне веднъж месечно. Любопитен факт е и че секцията за
качване на снимки на Facebook е най-използваната
подобна услуга в Щатите и изпреварва дори лидера в тази област Flickr. Макар бъдещето на услугата да е обещаващо, за да се справи с MySpace,
Facebook се нуждае от още нещо, за да се превърне в истински феномен.

facebook Applications,
или Пътят към Social Web 2.0

В началото на юни Facebook изненадващо разкри своя дълго разработван проект, с който успя
да стресне конкуренцията – Facebook Applications,
революционна платформа за интеграция на Интернет услуги в рамките на социалната мрежа на
Facebook. Applications представляват модули, създадени както от Facebook, така и от други автори, които потребителите могат да инсталират
и премахнат с няколко щраквания на мишката от
специална директория в сайта. Всеки модул, веднъж инсталиран, се интегрира в личния ви профил
и използва ограничени лични данни като име и електронен адрес, за да интегрира сайтове и услуги
от други сайтове директно във Facebook. Като
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част от вашия профил, всяко приложение може да
изпраща съобщения до вашите приятели за промени в статуса му (например качени нови клипове в
YouTube, картинки във Flickr и т.н.), както и да си
взаимодейства с копия на същото приложение, в
случай че и те са решили да го инсталират.
Facebook Applications имат неограничена сфера
на приложение – от разширени профили с допълнителна информация, интеграция на споделени на
популярни уеб сайтове снимки и видео клипове, интегриране на гласова поща, Skype телефония или
уеб базирани IM разговори, алтернативни методи за визуализиране на мрежата ви от приятели
върху географска карта, списъци с любими филми,
книги и игри, парични „заеми“ чрез PayPal, вашите
търгове от eBay или т.нар. Wish-list-ове от Amazon
(с надежда приятел да ви подари нещо от него),
дори странни и забавни добавки като виртуални
„домашни любимци“, които отглеждате в своя профил, или анимирани подаръци, с които да зарадвате приятел. Лекотата на създаване на Facebook
приложения бе посрещната с невиждан ентусиазъм от програмистите. Часове след дебюта на
платформата се появиха над двайсет допълнения
за вашия профил, а към момента на написване на
тази статия броят им вече наближава хиляда и
нараства с десетина всеки ден. И докато конкуренцията расте и програмистите вече изчерпват
дори най-налудничавите идеи за Facebook приложения, популярните сред тях са вече част от профилите на милиони потребители.
Влиянието на Facebook Applications надминава
границите на социалната мрежа и разкрива едно
ново бъдеще за Web 2.0 услугите, които се стремят към успех в свръхконкурентната и пренаситена с всевъзможни Web 2.0 услуги среда. Доскоро
всеки създател на нова уеб услуга или сайт трябваше да премине по дългия и труден път в набиране на потребители чрез скъпа реклама или виртуален маркетинг, като само избрани щастливци след
дълги години борба за оцеляване биха могли да се
похвалят с няколко милиона активни потребители
и шанс са бъдат купени от някоя голяма компания.
Facebook Applications дава на всеки уеб програмист
с добра идея и желание да я реализира достъп до
над 25 милиона потребители, чийто брой постоянно расте. Нещо повече, социалната мрежа на
Facebook позволява веднъж инсталирано приложението да се „саморекламира“ сред приятелите на
потребителя му, като така популяризацията му
се поема от самата социална мрежа, без авторът
да вложи и долар в реклама. Целта на Facebook е да
се превърне в кръстопът на социалното Интернет
пространство и централен „ключар“ на потребителска информация.

 iLike е едно от първите създадени Facebook при-

ложения, както и първото, което се сдоби с 500
хил. потребители само в рамките на два дни.
То позволява да създадете плейлиста с любима
музика, която може да бъде прослушвана от вашите приятели, както и да получавате информация кога вашите любими изпълнители са на
турне във вашата държава и/или град. Приложението сравнява данните ви с тези на вашите приятели и ви съобщава с кои от тях имате
сходни музикални вкусове.

 Audio е име, зад което се крие нова услуга за

съхраняване на музикалната ви колекция онлайн. Този модул позволява да качите неограничен брой MP3 файлове и да позволите на посетителите на профила ви да ги слушат на воля.

 Подобно на iLike приложение, но за кинофилми,

предлага приложението Flixter, с което можете да отбележите кои са любимите ви филми
и кои нови премиери бихте искали да посетите. Вашите приятели ще получат автоматична покана да дойдат на прожекцията заедно с
вас, стига, разбира се, да сте от един и същ
град.
 Стандартният списък с приятели на Facebook
постоянно размества имената в списъка по случаен принцип, но ако искате да отделите най-

Най-популярните Facebook приложения

Огромният избор на приложения във Facebook
вече се превръща в сериозен проблем за повечето
потребители. Изборът на точните приложения,
които биха добавили ново измерение към вашия
профил, е доста труден и далеч не се изчерпва с
интегриране на най-често използваните от вас
сайтове, като примерно YouTube и Flickr. Тук ще ви
представя някои от най-полезните нови приложения, без които просто не можете.
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добрите сред тях, използвайте приложението
Top Friends на Slide.
 Компанията Slide също така е създател на изключително приятен Flash базиран слайдшоу
модул, който се радва на голяма популярност
сред MySpace потребителите и е достъпен и за
Facebook. С него лесно може да придадете тежест на своята галерия с фотоси благодарение
на десетки ефекти. Негов основен конкурент е
слайдшоу генераторът RockYou, който все още
не може да се похвали със същото богатство на
опции.
 Snapvine заменя стандартната „дъска за бележки“ на Facebook с нова, поддържаща оставяне на гласови съобщения благодарение на използването на Flash базиран аудиорекордер. Няма
нищо по-приятно от това да чуете гласа на
приятел, вместо да прочетете поредното съобщение на екрана. Съобщенията се запазват
на сървъра на Snapvine и могат да бъдат изтеглени във формат mp3.

 Имате въпрос към своите приятели? Броят

приложения, които добавят анкета или въпрос
към профила ви е огромен, но най-популярен е
My Questions – модул, който добавя списък с
въпроси под снимката ви, във вашия профил.
 Quiz Your Friends пък е насочен към създаването
на цели тестове и въпросници, състоящи се от
множество въпроси и отговори. Резултатите,
получени от посетители на профила ви, биват
изпращани до вашия e-mail адрес.

 Какво е твоето настроение в момента? Една

опция, която предлагаше „прародителят“ на
блоговете LiveJournal, е отбелязване на последното настроение на потребителя. Moods
интегрира тази важна опция във Facebook,
като ви предлага избор от над стотина различни настроения, изобразени чрез графичен
емотикон, както и възможността да добавите свои.

 Друг начин да оставите съобщение на приятел

е, като... го нарисувате. Grafitti е нов вид „дъска
за съобщения“, върху която може да се рисува
свободно със стандартен набор от инструменти. Последната версия позволява да записвате
готови рисунки, оставени от посетители на
профила ви, в галерията със снимки.

 Ако сте в „щедро“ настроение, но не виждате

смисъл в това да платите 1 долар за виртуален подарък на приятел – стандартна функция
на Facebook, нейният заместител Free Gifts е
приложение, което предлага възможността да
подарите на свой приятел иконка, като каталогът с иконки се подновява постоянно и някои от
тях са в ограничено количество.
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Google Trends
МОЩЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ
ЗА СРАВНЯВАНЕ НА ПОПУЛЯРНИ КЛЮЧОВИ ДУМИ

Робърт Лий Уелс е бейзболен
играч от САЩ. Не знам доколко е известен с постиженията
си в бейзбола, но със сигурност
е популярен с една своя мисъл:
„Истинската ни стойност зависи изцяло от това, с което ни
сравняват.“
В Google Inc. вече няколко години работят над услуга, предлагаща сравняване по един нов,
интересен и дори забавен начин.
Става въпрос за Google Trends –
прост, но мощен инструмент за
анализ, който дава нагледна информация за това колко често
се извършва търсене с определени ключови думи.
Google Trends (http://www.
google.com/trends) води статис-

тика за по-често използваните
ключови думи от 2004 г. насам.
Тъй като броят заявки за търсене в Google (над 3000 за секунда)
е твърде голям, за да бъде обработен, Google Trends използва
осреднени данни, базирани само
на представителна извадка от
всички заявки.
След като въведете между
една и пет ключови думи (или
фрази), във вашия браузър се
изобразява приятна двумерна
графика. Оста Х показва времевия период, за който се отчитат данните, който може да
варира от един месец до няколко
години. Оста Y не е разграфена и показва популярността на
ключовата дума.

ПЕТЪР СЪБЕВ, psabev@gmail.com
Google Trends предлага и втора графика, която се намира
точно под основната и информира за това колко често ключовата дума се е появила в различни новинарски сайтове, а също така поставя флагчета на
някои от пиковите стойности
от основната графика. На всяко
от флагчетата съответства
хипервръзка към съответната
статия в Google News.
За да илюстрираме възможностите на Google Trends, ще
проверим как се променя Интернет славата на звездната двойка Брад Пит и Анджелина Джоли.
Разделяме двете двойки имена
със запетая, натискаме бутона
„Search Trends“ и получаваме под-

Фиг. 1
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робна информация за последните няколко години (фиг. 1). Ясно
си личи първият връх на Брад
Пит с филма „Троя“ в средата
на 2004 г., както и успеха му в
началото на 2005 г. с „Бандата
на Оушън 2“ и „Мистър и Мисис
Смит“. Тъй като Анджелина Джоли също играе в „Мистър и Мисис
Смит“, и нейната популярност
леко се повишава по това време,
а през 2005 г. дори и надминава
тази над Брад Пит най-вече заради благотворителните кампании, в които Анджелина Джоли
се включи. В края на 2005 г. Анджелина Джоли съобщи, че е бременна от Брад Пит, и оттогава
графиките на популярността
им вървят успоредно.
Google Trends автоматично
създава класация за това сред
кои държави, региони и езици е
най-популярна дадена фраза, като дори имате възможност да
филтрирате статистиката по
някой от тези показатели. Информацията за тях Google получава от IP адресите на потребителите. Поглеждайки отново
към фиг. 1, ще забележим, че
Анджелина Джоли е изключително популярна на Балканите, тъй
като тя е активен посланик на
добра воля към Агенцията на
ООН за бежанците и често посещава повечето от западните
съседки на България.
И преди статията съвсем да
е заприличала на материал от
таблоид, нека видим какви са ползите от информацията, която
дава Google Trends. Слабо е да се
каже, че те са огромни, особено
ако се занимавате с популяризиране на уебсайтове и Интернет
маркетинг. Само за секунди можете да получите бързо сравнение на най-популярните цветове
в Интернет (фиг. 2), да проверите кой от трите мобилни оператора е най-известен в Мрежата,
да проследите Google рейтинга
на любимите си марки автомобили... Ще откриете, че Bluetooth
комуникацията вече е много попопулярна от тази по инфрачервен порт, а почивката на море –
много по-търсена от планинската, че кучетата са най-разпространените домашни любимци, а
името „Петър“ е най-популярно в
Доминиканската република.
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Естествено, резултатите
невинаги са точни и трябва да
се внимава изключително много
какви са причините за получаването им. Независими проучвания на психолози, специалисти
по маркетинг и разработчици
на потребителски интерфейс
показват, че синият цвят е доста по-популярен от останалите. На фиг. 2 обаче червеното
прави силна конкуренция на синьото и причините за това са
обясними – в някои славянски
езици (например сърбохърватски и словенски) думата red се
изписва с латински букви, но не
значи „червен“, а има значение
на популярната българска дума
„ред“. Ето защо реалните резултати ще са много по-реалистични, ако се филтрират само
за държави като САЩ, Великобритания и Австралия, където
думата red означава единствено „червен“. Подобни примери се
срещат прекалено често, за да
бъдат пренебрегнати – „apple“
и blackberry означават както известни имена в света на тех-

нологиите, така и ароматните
плодове „ябълка“ и „къпина“.
Поради тази причина Google
Trends предоставя допълнителни възможности за работа с
ключови фрази. Ако напишете:
чаши, чинии, вилици, лъжици
ще получите сравнение между
популярността на всяка от тези
думи. В случай, че въведете:
чаши чинии вилици лъжици
Google Trends ще предостави статистика само за тези
страници, в които се срещат и
четирите думи, без значение на
тяхната последователност. В
случай че последователността
има значение, поставете думите в кавички:
„чаши чинии вилици лъжици“
Ако ви трябва информация за
чаши и чинии, но не и за вилици
и лъжици, просто поставете минус (–) пред съответните думи:
чаши чинии -вилици -лъжици
Ако пък имате нужда от точна фраза, просто трябва да я
поставите в кръгли скоби:
Юли–Август 2007

ИНТЕРНЕТ
(магазин за чаши и чинии)
Ако ви трябва информация
за който и да е от два термина
(чаши или чинии), синтаксисът е
следният:
чаши | чинии
Допускат се и по-сложни комбинации. Например при заявката
„порцеланови | стъклени (чаши и чинии)“, вилици лъжици

Google Trends ще потърси за
фразите „порцеланови чаши и
чинии“ и „стъклени чаши и чинии“. След това ще обедини двата резултата в един общ и ще
го сравни с всички страници,
които съдържат както думата
„вилици“, така и думата „лъжици“.
За съжаление допълнителните възможности на Google
Trends имат и един недоста-

Фиг. 4

Фиг. 5
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тък – при използване на кавички, знак минус, скоби и отвесни
черти не се извежда информация от Google News. За сметка на това пък няма проблеми с
поддръжката на български език,
стига сравняваните ключови
думи да са достатъчно популярни в Google Trends.
Интересен пример за търсене
на кирилица е показан на фиг. 3.
Думи като „Коледа“ и „Великден“
имат изключително голямо търсене, но само в определени периоди на годината.
Поради тази причина от 15
май 2007 г. Google Trends има
отделна секция, наречена „Hot
Trends“ (фиг. 4), която показва
най-често търсените думи за
всеки ден (за момента работи
само с информация от САЩ).
За да се определи кои ключови
думи са „горещи“, Google Trends
използва сложен алгоритъм, откриващ значително нарастване
на търсенето с дадена фраза.
Колкото по-рязко е нарастването, толкова „по-гореща“ е ключовата дума, като нивата са
пет: леко (mild), средно (medium),
енергично (spicy), пламтящо (on
fire) и вулканично (volcanic).
Ако сте любители на музикалните класации, от Google са
измислили още един оригинален
начин да ви зарадват. На адрес http://www.google.com/trends/
music ще намерите услугата
Google Music Trends (фиг. 5). Сървърите на Google постоянно получават информация за музиката, слушана от потребителите
на GTalk. По този начин се създава седмична музикална класация
с двайсетте най-слушани песни,
като можете да избирате измежду 27 жанра и 10 държави.
На практика възможностите
на Google Trends са безгранични
и услугата може да ви свърши
чудесна работа, независимо дали маркетингът и статистиката са част от вашата професия, или се занимавате с нещо
съвсем различно. Затова ви съветвам да добавите www.google.
com/trends в списъка с любими
адреси и завършвам статията
така, както я започнах – с мисълта на Боб Уелс: „Истинската
ни стойност зависи изцяло от
това, с което ни сравняват.“
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Flickr
МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ЕЛЕКТРОНЕН АЛБУМ ЗА СНИМКИ
ПЕТЪР СЪБЕВ, psabev@gmail.com
Казват, че за всяко нещо си има причина. Ако
е така, то има поне три основателни причини да
държим любимите си цифрови снимки в Интернет:
 Можем да ги разглеждаме по всяко време, от
всяка точка на света.
 В случай, че нещо се случи с компютъра ни,
имаме резервно копие в уеб.
 Вместо да пълним пощенските кутии (на приятелите си и нашите собствени) с десетки
мегабайти прикачени файлове, просто изпращаме един линк.
Съществуват хиляди сайтове, на които можете да качите вашите снимки. Но Flickr (www.
flickr.com) е нещо много повече от онлайн склад за
фотосите ви. А за да разберем защо е така, нека
започнем от

Историята

Flickr (от англ. flicker – проблясвам, мъждукам,
пърхам, трепвам) е разработен от канадската
компания Ludicorp и се появява на бял свят през
2004 г. Всичко започва от масовата онлайн игра
Game Neverending, като първоначално Flickr представлява малък инструмент за обмяна на снимки между отделните играчи. С времето играта
остава на заден план, а приложението за снимки
Flickr се допълва с нови и нови възможности (ключови думи, групи със снимки, добавяне в „любими“
и др.), докато най-накрая се отделя като напълно
самостоятелна услуга.
Само година след създаването си Flickr вече е
популярна услуга за споделяне на фотоси, предлагаща търсене по ключови думи (тагове), като категоризирането на снимките също се извършва
от потребителите.
Нарастващата популярност на услугата събужда интереса на Yahoo Inc., която през март
2005 г. закупува Flickr, както и цялата компания
Ludicorp. Следва сериозна работа по услугата и
през май 2006 г. от Yahoo! официално приключват
фазата на бета тестване. Екипът от разработчици символично поставя „гама“ до логото на сай-

Фиг. 1. Главна страница на Flickr

та, тъй като услугата постоянно е в процес на
тестване и подобряване.
В началото на 2007 г. Flickr вече е напълно интегрирана система и всеки може да ползва сайта с регистрацията си в Yahoo!, като наскоро
от ръководството на компанията решиха, че е
излишно да се хвърлят усилия за поддръжка на
две идентични услуги, и започват постепенно да
мигрират от Yahoo Photos към очевидно по-перспективния Flickr, чиято главна страница (фиг. 1) е
посещавана ежемесечно от над 17 млн. души.

Основните възможности

на Flickr са свързани с качване на цифрови снимки, тяхното групиране, организиране по ключови
думи и местоположение, комуникация и взаимодействие между потребителите. Всеки посетител може да извършва търсене, а тъй като повечето снимки са с некомерсиален Creative Commons
лиценз,

Търсачката

на Flickr се превръща в пръв помощник на всеки, търсещ точно определена картинка. В това
лесно ще се убедите и сами: просто отидете на

Сравнение между безплатния и платения вариант на Flickr

Максимален размер на снимката
Ограничение на месечен трансфер
Заменяне на изображение
Оригинален размер на големи изображения (над 1024х768 пиксела)
Брой снимки
Брой групи
Брой категории
Време на валидност на профила
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Free
5 Мбайта
100 Мбайта
не
не
200
10
3
90 дни

Pro
10 Мбайта
неограничено
да
да
неограничено
60
неограничено
неограничено
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www.flickr.com и търсете с любима ключова дума.
При изпробването в редакцията Flickr върна резултати на над 5 млн. сватбени снимки, над 2 млн.
планини, над 50 хил. папагала и дори 45 снимки на
растението еделвайс (Leontopodium Alpinum).
Резултатното търсене се обуславя от факта,
че организацията започва още при

Качването на снимки

То може да се извърши както от сайта, така
и с множество приложения и допълнения (plug-ins)
за популярни програми. Можете да изпратите дадено изображение и по електронната поща, както
и директно от мобилния си телефон (чрез http://
m.flickr.com).
Тук е мястото да отбележим, че Flickr се предлага в две версии – безплатна и професионална
(платена), като в безплатния вариант съществуват някои ограничения за броя и размера на снимките (виж сравнителната таблица).
Веднъж добавили снимка в сайта, е желателно
(но не задължително) да опишете всяко изображение с подходящи ключови думи. Също така можете да определите кой да има достъп до дадена
снимка, доколко съдържанието Ӝ е подходящо за
непълнолетни, дали да бъде включена в търсачката и какъв е типът на показаното – реална снимка, илюстрация или екран (screenshot).
С натискане на един бутон можете да завъртите изображението на 90о, а за удобство
на потребителите се създават напълно автоматично няколко различни негови размери: квадратче (75х75 пиксела), миниатюра (100х75), малък
(240х180), среден (500х375) и голям (1024х768).

Организирането на снимки

е динамично и по всяко време можете да промените информацията за даден файл – заглавие,
ключови думи, подробно описание и др. (фиг. 2).
Освен това можете да обособите изображенията и в различни, избрани от вас категории (Sets).
Всичко, което е нужно да направите, е просто да
създадете категория и чрез влачене и пускане да
определите принадлежащите Ӝ снимки (фиг. 3).
Това е изключително удобно и поради факта, че
отделна снимка може въобще да няма категория,
а друга да бъде включена в две или повече категории.
Една от най-интересните възможности на
Flickr е

Фиг. 2. Добавяне на описание към снимката

Фиг. 3. Категории от снимки

Фиг. 4. Сортиране на снимки по географско положение

Сортирането по географско положение

Подобно на категориите, при сортирането по
географско положение (Geo Tagging) просто е нужно да поставите снимките в интегрираната от
Yahoo! Maps карта на света (фиг. 4). Виртуалният
глобус позволява работа с различни мащаби, като
освен това можете да избирате между сателитни снимки, административно-транспортна карта
или хибрид между двете, така че едва ли ще имате проблеми с намиране на точното местоположение за дадена снимка.
Освен да сортирате, можете и да търсите
изображения по тяхната локализация, като в доЮли–Август 2007

Фиг. 5. Търсене на снимки по географско положение
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Фиг. 7. Въвеждане на коментари
за отделни детайли на снимката

Фиг. 6. Тематична група Old Computers

пълнение се предлагат и специални филтри. Ето
защо не е проблем да видите например снимки от
България след 01.01.2007 г. (фиг. 5). Резултатите
се появяват в малки кръгчета, като във всяко едно е изписан броят снимки. Ако снимките са прекалено много, Flickr ги разделя на няколко страници,
като на всяка от тях се показват само някои от
кръгчетата за по-добра видимост.
Особено голямо внимание е отделено на

Общуването

между потребителите. Сайтът предлага тематични групи (фиг. 6), в които можете да се
включите и с ваши снимки. Можете да позволите
с отделни настройки за всеки фотос дали да бъ-

де обсъждан с коментари, дали да му се добавят
ключови думи от други потребители. Ако снимката на някой от потребителите ви допадне много
или пък изобщо не ви харесва, можете да го споделите, тъй като Flickr позволява редактиране на
контактна листа и обменяне на съобщения. Всеки
потребител има собствена уеб страница и електронна поща на сайта, което допълнително ще
ви улесни в намирането на нови онлайн познати.
Ако и това не ви е достатъчно, можете да разгледате и

Допълнителните възможности

на Flickr. Те представляват океан от интересни и оригинални хрумвания. Едно от тях е наличието на коментари в самото изображение: избирате област от снимката и записвате своето
пояснение за даден детайл (фиг. 7). Трябва да отбележим, че не забелязахме каквито и да е проблеми с кирилицата в имената на изображенията,
описанието и коментарите.
Повечето цифрови фотоапарати пазят информация за точната дата и час, на които е нап-

Термини, които се свързват с Flickr
Облак от ключови думи (Tag Cloud). „Облакът“ представлява списък от често срещани думи, подредени по азбучен ред.
По-често използваните думи са с по-голям шрифт, като по този
начин на малко пространство могат да се поберат 100 и дори
повече думи, като същевременно се вижда и кои от тях са попопулярни. Tag Cloud е творение на Стюарт Батърфилд, а Flickr
става първата услуга, в която се появява подобно нещо!
Фолксономия (Folksonomy). Понятието е комбинация от
две думи – фолк (народен) и таксономия (класификация). Накратко,
потребителите сами правят класификация, групиране и категоризиране на различните обекти (в случая на Flickr – снимки). Тъй
като класифицирането на информацията се прави от потребителите, резултатите са сравнително точни, а поддръжката –
изключително евтина! Ето защо много хора считат, че фолксономията е важна част от бъдещето на уеб.
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равена дадена снимка. Flickr разпознава тази информация и дори създава много приятен календар
от качените фотоси (фиг. 8).
На сайта ще намерите и интересни класации –
за най-разглеждани снимки, най-популярни ключови думи, избрани снимки на седмицата и месеца...
Интересен е фактът, че Flickr не ви ограничава
единствено до собствените си услуги, като типичен пример за това е възможността за публикуване в почти всички популярни блогове (Atom
Enabled Blogs, Blogger, LiveJournal, Manila, Meta
Weblog, API Enabled Blogs, Movable Type, Typepad,
Vox и WordPress).
Flickr и интегрираните с него услуги могат да
направят чудеса със снимките ви. Вашите фотоси могат да се превърнат в пощенски или мини
картички, както и в оригинални визитки (www.
moo.com), можете да отпечатате снимката си и
да изберете над хиляда вида рамки за нея (www.
imagekind.com), да създадете луксозни каталози,
фотоалбуми и плакати (www.qoop.com) и дори да
ги отпечатате върху валидна в САЩ пощенска
марка (www.zazzle.com).
Има и десетки полезни програмки и инструменти, напълно съвместими с Flickr, които можете да
видите на адрес www.flickrbits.com.

В заключение

Flickr е чудесна услуга, предоставяща всичко,
от което има нужда човек, за да складира, организира, персонализира и споделя колекциите си

Фиг. 8. Календар от качените от вас фотоси

с цифрови снимки. Flickr е и чудесен начин да намериш нови познати със сходни интереси... Ето
защо ще завърша статията с предупреждението, че безплатната версия ще ви отеснее много
бързо, а сайтът води до пристрастяване, особено ако обичате да правите или да разглеждате
снимки.

Kafene.bg
НОВ ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА
На 1 юли, денят, традиционно свързван у нас
със свободата, артистизма и полета на въображението, ABC Design & Communication официално
стартира новия си проект – Kafene.bg – сайт за
изкуство, култура и свободно време.
Kafene.bg, е насочен към младите, активни хора, търсещи нови емоции и с афинитет към изкуството. В сайта може да се види програмата
за кината и театрите за четирите най-големи
града в България, както и анонси на събития от
културния живот в цялата страна. Съдържанието включва още новини от модния подиум, найновите заглавия от книжния и музикалния пазар,
интервюта, репортажи, коментари.
Kafene.bg следва актуалните световни тенденции при онлайн медиите: съдържанието зависи
от активността и инициативността на аудиторията, предвидени са възможности за персонализация, интегриране на мултимедийни формати
като онлайн фото и видео и др.
„Според нас в Интернет пространството има
недостатъчно поле за изява на българската култура и изкуство, а нещата, които се случват
са все повече и по-интересни. От друга страна,
именно Интернет е мястото, чрез което мла-
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дите хора научават за всичко, което се случва.
Kafene.bg идва да отговори точно на тези нужди“,
каза Жюстин Томс, мениджър бизнес развитие в
ABC Design & Communication.
Kafene.bg разчита на стабилно партньорство с институции от държавния, корпоративния
и неправителствения сектор. Екипът се надява
бързо да утвърди портала като водещ Web 2.0
онлайн ресурс за култура, изкуство и свободно
време.
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Ad-Aware 2007
С НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ШПИОНСКИ СОФТУЕР
ДИМИТЪР ТРИФОНОВ, dimitar_mbox@abv.bg
Наскоро се появи дългоочакваната нова версия на
добре познатата програма Ad-Aware, която се използва от над 300 млн. потребители по целия свят и до
ден-днешен си остава едно от най-добрите решения
за борба с шпионския софтуер. Този зловреден софтуер, който се инсталира на компютъра ви най-често
при посещаване на някои Интернет сайтове или при
инсталирани от Интернет „кракнати“ програми, може да предизвика различни проблеми – от по-невинни,
като допълнително натоварване на процесора, до фатални, като копиране на данни за банкови карти, пароли, имена и още какво ли не.
Ad-Aware 2007 се разпространява безплатно за домашна употреба и може да бъде изтеглена от адрес:

http://www.lavasoftusa.com/products/ad_aware_free.php.
Програмата се отличава с новия си модерен дизайн
и подобрена функционалност, която съответства
на нарасналите изисквания за защита срещу новите
заплахи на Мрежата:
 Нови методи за сканиране, с което се подобрява
търсенето на шпионския софтуер.
 Подобрена система за обновяване, с което се намалява времето, необходимо за сваляне на нови дефиниции.
 Лесно заличаване на следите, които оставят браузърите при посещаване на уеб страници (т.нар.
TrackSweep).
 Подобрен дизайн за по-лесна работа.

Фиг. 1. Основен прозорец на програмата

Фиг. 2. Процесът на сканиране
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Фиг. 3. Бутонът Remove отстранява
намерените вредители

Сканиране

Извършва се посредством бутона Scan Now и избор на метода на сканиране:
 Smart Scan – проверява само най-уязвимите места
от системата.
 Full Scan – проверява цялата ситема
 Custom Scan – дава възможност да посочите местата за сканиране (този метод е активен само
във версиите Plus и Pro, с цени съответно 26,95 и
39,95 USD).
С Schedule се задава графикът, по който да се извършва сканирането, но и тази функция е налична само в платените версии.
Доста учуден бях, когато разбрах, че програмата
е открила 20 зловредни обекта в моя компютър. За

Фиг. 4. Прозорецът за обновяване
да ги видите, отворете Privacy Objects. Почистването се извършва, като щракнете с левия бутон и маркирате тези, които искате да изтриете, със зелена
отметка. Натискате Remove и програмата ги изтрива от твърдия диск. С Finish ще получите подробна
информация за извършеното сканиране. Вдясно пък
е прозорецът за създаване на копия на системните
файлове, така че да можете да ги възстановите, ако
се увлечете и изтриете нещо, което не е трябвало.
Това става с функцията Set, която също е налична
само в платените версии.
Внимание заслужава и програмата Ad-Watch 2007,
която осигурява постоянно наблюдение на системата. За съжаление и то е достъпно единствено за платените версии.

Startup Delayer 2.3
ИЛИ КАК ДА СТАРТИРАМЕ ПО-БЪРЗО WINDOWS XP
Често стартирането на Windows (XP и предишни
версии) е изключително бавно. Обикновено това се
дължи на едновременното зареждане на множество
програми. Част от тях са полезни, други не чак толкова, но като потребители искаме те да са активни
по всяко време, за да можем да се възползваме от преимуществата им. За съжаление обаче стартирането
на всяко едно приложение изисква системни ресурси
и когато няколко приложения се стартират едновременно, естествено, не стигат, а това реално води до
по-бавното зареждане на операционната система.
Съществуват ред програми (някои безплатни, други платени), които създават условия за нейното побързо стартиране. Най-често това се постига, като
се махнат някои от приложенията, които се зареждат още със стартирането на операционната система. Това впрочем може да се направи и ръчно, като от
меню Start изберете Run и в отворилия се прозорец
въведете командата msconfig. По-нататък в Startup
на System Configuration Utility с отметка са отбелязани
програмите, които се зареждат със стартирането
на Windows, а празните квадратчета показват тези
програми, които не се зареждат автоматично.
Какво обаче да правим, когато желаем със стартирането на операционната система да се зареждат
всички програми, с които работим, и в същото време
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да ускорим процеса, без да изтриваме което и да е
от приложенията от Startup списъка? Отговорът на
този въпрос се нарича Startup Delayer на компанията
r2 Studios (www.r2.com.au).

Функционалност

Програмата ползва иновативен метод за стартиране на Windows, който впрочем е реализиран за пръв
път в Windows Vista. Вместо да изтрива записите на
определените от потребителя програми от Startup
списъка, тя ползва технология, с която се забавя
зареждането на определени некритични приложения. Така се икономисват системни ресурси и видимо
Windows се стартира по-бързо. Нещо повече, посредством определянето на точното време за забавяне
потребителят може да зададе реда, по който да се
зареждат желаните програми – коя да е първа, коя –
втора, и т.н. Със Startup Delayer получавате бързина
и ефективност, без да жертвате функционалността
на програмите си.

Интерфейс

Startup Delayer е с интуитивен интерфейс (фиг. 1),
който несъмнено ще се понрави на всеки потребител.
Работният прозорец е разделен на пет части,
подредени една под друга, като всяка една от тях
има определена функционалност:
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Потребителски филтър

Интервал за забавяне

Лента с менюта

Фиг. 1. Потребителски интерфейс на Startup Delayer

 Лента с менюта. Представлява малка лента в

стил „ала Windows“, от която се избират функциите на продукта – добавяне или редактиране на
програмите в списъка за забавяне на стартирането (Add Program или Edit Program), настройки на
софтуера (Settings), открито или скрито активиране на Startup Delayer (Activate Startup Delayer) и,
разбира се, помощното меню (Help), но само в случай, че се затрудните с работата.
 „Горещи“ икони. Графично представени клавиши за
бърз достъп до функциите на програмата, без да
е необходимо да ги търсите из менютата. Това са
„Добавяне на програма“ (Add Program), „Редактиране на избрана програма“ (Edit the Selected Program),
„Изтриване на маркирана програма“ (Delete the
Selected Program), която е достъпна само в режим
Advanced Mode, „Започване отначало“ (Start Over),
при което се изтрива зададеното вече забавяне,
„Настройки“ (Open the Settings Window), „Активиране/Дезактивиране на Startup Delayer“ (Activate/
Deactivate) и „Помощ“ (Help).

Фиг. 2. Потребителски филтър с трите възможни избора
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„Горещи“ икони

Списък с програми за забавяне

 Потребителски филтър. Функция, която позволя-

ва от падащото меню да настроите програмата,
така че да показва инсталираните програми за настоящия потребител (User), за останалите без текущия (All Users) или за всички акаунти (All Users +
User) – фиг. 2.
 Списък с програми за забавяне. Пълният списък на
програмите, които се стартират при зареждането на операционната система Windows. В зависимост от избора ви за „потребителски филтър“
приложенията могат да бъдат повече или по-малко. Характерното за списъка е, че можете директно с натискане на десния бутон на мишката върху
желания обект да отворите контекстно меню с
основните функции на програмата.
 Интервал за забавяне. След като определите коя
програма да се стартира със забавяне, от това
поле чрез плъзгача можете да намалите или респективно да увеличите времето на забавянето
(фиг. 3).

Фиг. 3. Плъзгач за задаване на интервала на забавяне.
Стрелката показва дали то се увеличава или намалява

Юли–Август 2007

ЗА НАЧИНАЕЩИТЕ

Фиг. 4. Избор на режим на работа на програмата

Фиг. 5. Добавяне на програма и настройка на забавянето ù

Режим на работа

Startup Delayer поддържа два режима на работа, като преминаването от един към друг става с иконата
„Настройки“ (Open the Settings Window) или чрез избор
от лентата с менютата (фиг. 4):
 Safe Mode. Ограничен режим на функциониране на
продукта, създаден за по-неопитните потребители. При него ще можете да работите само с приложенията от списъка с програмите за забавяне,
без да можете да изтривате записи или да добавяте такива към Startup списъка. Наред с това при
този режим ще виждате всички програми, с изключение на системни приложения и тези на трети
производители.
 Advanced Mode. В този режим потребителят може
да изтрива програми от Startup списъка на операционната система, както и да определя как и къде
да се стартират (в регистри, от Startup папката
или в Startup Delayer). Освен това, при този режим
на работа, програмата показва и всички системни
приложения и тези на трети производители.

Последователност на работа

След като инсталирате програмата, от Start меню избирате Configure Startup Delayer, за да я конфигурирате. В зависимост от избора ви за потребителски
филтър в списъка с програми за забавяне се появяват
определен брой приложения.
Можете да добавите и други програми, като изберете „Добави програма“ (Add Program) от лентата
с менюта, чрез съответната икона или чрез контек-

стното меню. Зарежда се прозорец, в който трябва
да посочите въпросната програма – стартови или
изпълним файл, като *.exe или дори *.com. Отваря се
работен екран, в който ще можете да попълните необходимата информация – наименование, път за достъп, параметри, забавяне и пр. Избирате Add и програмата се добавя към списъка! Не се притеснявайте,
ако пропуснете съответното забавяне или го удължите прекалено много. Винаги можете да го коригирате или в поле „Интервал за забавяне“, или чрез Edit
Program/Delay (фиг. 5). Накрая със Save съхранявате
промените.
Интересно хрумване при настройката на забавянето е възможността да определите обща стойност
на забавянето, като по този начин програмите автоматично ще бъдат подредени да се стартират през
равни интервали от време (фиг. 6). Функцията е достъпна от меню Actions/Space Evenly. Единственото,
което трябва да направите, е в появилия се прозорец
да въведете общата стойност на забавянето. Останалото е работа на Startup Delayer.
След като конфигурирате програмата, тя трябва да се активира, а системата да се рестартира.
Активирането се извършва изключително лесно със
съответната иконка или през меню Actions/Activate
Startup Delayer. Характерното е, че съществуват два
режима на активиране:
 Hidden Version. Startup Delayer стартира невидимо
за потребителя всяко едно от приложенията.
 Graphical Version. Всеки път, когато програмата
трябва да зареди дадено приложение, на екрана
се появява диалогов прозорец, в който потребителят може да спре Startup Delayer, да затвори
Startup Delayer, да стартира съответната програма или да я прескочи, без да я зарежда.

Вместо заключение

Фиг. 6. Задаване на обща стойност на забавянето на всички програми, които се стартират заедно с Windows
Юли–Август 2007

Startup Delayer е несъмнено едно полезно приложение, което ще се понрави както на специалистите,
така и на любителите. Освен това самата програма
е абсолютно безплатна и можете да си я свалите от
http://www.r2.com.au/downloads/files/startdelay_v2.3b115.
exe. Ще повторим, че тя е съвместима с Windows 98/
ME/2000/XP, но не и с Windows Vista, където подобно
забавяне се извършва автоматично.
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Portable Vault
ПРЕНОСИМО СКРИВАЛИЩЕ ЗА ДАННИ
МАРТИН ДИМИТРОВ
Масовото разпространение на преносими устройства променя установените стереотипи за
пренос и съхранение на данни. Все по-често например записваме едни или други данни директно на
нашия преносим диск или флашпамет вместо на
вградения твърд диск. Така данните стават мобилни и във всеки един момент можем да разполагаме
и да оперираме с тях.
Тук обаче възниква проблемът със сигурността
на тази информация. Възможно е устройството
носител да бъде откраднато или загубено. Тогава
всички данни, намиращи се на него, могат да станат
достояние на трети лица. В този случай на помощ
идва приложението Portable Vault (версия 2.0.4.0) на
компанията StompSoft, която криптира данните и
така осигурява тяхната защита. Програмата найнапред кодира съответната информация, а след
това я скрива в тайно скривалище (наречено vault)
на посоченото преносимо устройство. Данните са
защитени по 256-битовия криптиращ стандарт
Blowfish, а достъпът до тях може да се осъществи
само с въвеждане на правилната парола.

Фиг. 1. Ако търсеното устройство не фигурира в списъка,
натиснете бутона Show All, за да опресните записа

Инсталиране

За разлика от повечето програми, които се инсталират направо на твърдия диск на компютъра,
Portable Vault се записва на преносимото устройство. То може да бъде екстравагантен mp3 плейър,
нормална флашпамет или друг вид мобилна джаджа
за съхранение на данни. Единственото условие за
правилна инсталация на програмата е портативното устройство да бъде включено към някой от
свободните USB портове на машината и да бъде
разпознато от операционната система. В противен случай софтуерът или въобще няма да се инсталира, или ще се запише на грешно място.
След като стартирате изпълнимия файл, избирате Next и в следващия прозорец се зарежда
списък с разпознатите към момента устройства,
върху които можете да инсталирате продукта
(фиг. 1). Посочете желаното и отново натиснете
Next. Следващият екран показва детайлна информация за избраното устройство. Ако установите,
че сте объркали нещо, с натискането на бутона
Previous се връщате назад към списъка с възможни
обекти, а ако потвърдите своя избор, програмата
автоматично копира необходимите файлове на посоченото място. За финал тя ви съобщава, че вече
можете да стартирате Portable Vault направо от
преносимото устройство.

Фиг. 2. Препоръчително е паролата ви за достъп да съдържа разнообразие от цифри, букви и знаци

а

б

Активиране

Когато за пръв път заредите програмата, се
отваря прозорец за конфигуриране на профила на
създаденото на съответното мобилно устройство скривалище. Тук задължително трябва да попълните необходимата информация – име на скривалището, парола за достъп, както и да я потвърдите
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Фиг. 3. Ако натиснете бутона Show Hint, (а) ще се появи
втори прозорец с въведената от вас подсказка (б)
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Лента с менюта

Списък със защитените файлове

Организационна подредба на папките
в скривалището

Функционални бутони

Фиг. 4. Работното поле на Portable Vault

още веднъж (фиг. 2). По желание можете да добавите и подсказка, която да ви помогне в случай, че
забравите паролата. Лошо ще е, ако не можете да
си спомните паролата, защото тогава със сигурност няма да можете да влезете в скривалището,
а данните ще станат неизползваеми.
Когато попълните полетата със съответната
информация, е необходимо да сложите отметка
в кутийката Agree with License Terms (в противен
случай програмата няма да се стартира). После
натискате бутона OK и изчаквате да се зареди
работният прозорец.
Всяко следващо активиране на програмата изисква въвеждането на съответната парола (фиг. 3),
като отново е необходимо да сложите отметка в
кутийката Agree with License Terms.

Работа с програмата

Благодарение на интуитивния интерфейс, работата с програмата е изключително лесна. Визуално работният екран е разделен на четири
части. Най-отгоре се намира лента с контекстни
менюта. Под нея, от ляво на дясно, са подредени
три полета – организационно „дърво“ със създадените в скривалището папки; списък със защитените файлов в избраната папка; вертикална лента с
функционални бутони (фиг. 4). Обърнете специално
внимание на последното поле – лентата с бутони,
защото всеки един от тях изпълнява точно определена функция:
 Add – добавя файл или множество файлове.
 Add Folder – добавя нова папка към съществуващото скривалище.
 Remove – премахва файлове от сейфа.
 Delete – безвъзвратно изтрива посочените файлове.
 Protect – криптира и защитава посочените файлове.
 Close – затваря програмата.
В случай че желаете да промените паролата за
достъп, просто изберете от лентата с контекстните менюта Vault/Change Password и в отвори-

Юли–Август 2007

лия се прозорец първо въведете старата парола, а
след това новата и я потвърдете (фиг. 5).

Подсигуряване

Несъмнено всяка важна информация трябва да
бъде подсигурена с резервно копие, което да послужи в случай, че оригиналните данни бъдат откраднати, повредени или просто изчезнат. Portable
Vault предлага и такава функция.

Заключение

Като цяло Portable Vault се справя отлично с възложената му задача. Скритите данни не могат да
бъдат намерени по никакъв начин, освен ако не въведете правилната парола за достъп. Единственият недостатък на програмата е, че тя работи под
точно определени операционни системи – Windows
XP или Windows NT (Service Pack 4), а това ограничава по-широкото Ӝ използване.

Фиг. 5. Прозорец за смяна на парола за достъп
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SpyCatcher Express 2007
ПОСЛЕДНАТА ЛИНИЯ НА ЗАЩИТА ОТ ШПИОНСКИ СОФТУЕР
МАРТИН ДИМИТРОВ
Интернет е едно наистина неприятно място. Не
ме разбирайте погрешно! Вярно, че в него има всякакви благинки, които са полезни или забавни за всички
нас, но в същото време из киберпространството щъкат и какви ли не вредители. Като се почне от разнообразните вируси, червеи и троянци, премине се през
добре познатите ни шпионски програми (спайуери) и
се стигне до онези приложения, които са създадени да
навредят по някакъв начин – кражба на лични данни,
ползване на компютъра ви като система за изпращане на спам и пр.
Резултатът е, че защитата на вашата система
от тези заплахи става все по-важна и по-важна, защото в противен случай рискувате да се превърнете
в жертва на безскрупулни хакери и зловредни програмни кодове. За целта е най-добре да изградите солидна защитна стена, която да бъде под ваш контрол
и, разбира се – да е надеждна. На пазара се предлагат
множество антивирусни продукти, които успешно се
борят с вирусите, трояците и червеите, а някои дори разполагат и с модули за защитна стена, които да
ви предпазват от директни набези от Интернет. Но
какво да се прави с онези малки шпионски програми,
които винаги успяват чрез някаква измама (спам или
„безплатен“ софтуер), дупки в сигурността (неосъвременяване на антивирусния софтуер с най-новите
сигнатури), експлоатиране на пропуски на браузъра
ви (банери или изскачащи рекламни прозорци) или по
друг начин да проникнат в системата ви?
Разбира се, има множество програми за защита
от именно този вид натрапници. Идеята е, когато
главният ви антивирусен пакет не успее да прихване нарушителя или той просто преодолее първата
ви линия на защита, специализираната програма да
се справи с натрапника от раз. В този случай поговорката „Два чифта очи виждат по-добре от един!“ е
напълно уместна. Част от предлаганите продукти с
такава насоченост са платени, други безплатни. Безплатни например са популярните Ad-Aware SE Personal
и Spybot – Search & Destroy. В настоящия материал ще
ви запозная с още едно безплатно решение на проблема – SpyCatcher Express 2007 на компанията Tenebril

Фиг. 2. За да стартирате помощника по
конфигуриране, от секция Tools изберете Configuration
Wizard
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Фиг. 1. Помощник по конфигуриране
Inc. Както при повечето защитни програми, и тя има
платена версия, но за целите на статията ще разгледаме само безплатния вариант, който можете да си
свалите от адрес: http://www.tenebril.com/downloads.

Функционалност

Самият продукт е създаден да се справя с натрапниците в две направления. Първото е неутрализиране
на вече промъкналите се в системата вредители посредством ново поколение технология за откриване и
премахване на киберзаплахите, наречена DeepDefense.
Това е проактивна защита с незабавно действие срещу всички опитващи се или вече инсталирали се шпионски програми. Освен този род вредители, тя премахва и добре известните ни руткити и подозрителни
приложения, които имат поведение, наподобяващо
познати киберзаплахи. Всичко това SpyCatcher Express
2007 извършва, без въобще да нарушава целостта на
данните в системата, което е сериозен плюс, особено
когато заразата е обхванала някой важен файл.
Втората насоченост на продукта е към правилното идентифициране на натрапниците и тяхното
недопускане в системата. С други думи, SpyCatcher
Express 2007 действа като активна защитна сте-

Фиг. 3. От Scheduler можете да планирате
автоматична проверка в определен ден, час и др.
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на благодарение на вградената в нея технология за
ефективно откриване на злонамерен софтуер, наречена Spyware Profiling Engine. Тази технология обединява три метода за идентифициране на заплахите –
по определен профил (Profiles), след анализ на поведението (Behavioral Analysis) и контекстно проучване
(Contextual Intelligence).
Използването на споменатите две технологии
нарежда SpyCatcher Express 2007 на първите места
в класацията на най-добър безплатен антишпионски
софтуер.

Интерфейс

Интерфейсът на програмата е изключително лек
и интуитивен. Няма объркващи менюта с много опции и възможни избори. Всичко е строго подредено в
определена последователност, което практически не
дава възможност на потребителя да се обърка.
Работният прозорец е разделен на две части. Вляво, вертикално е разположена лентата със секциите,
докато останалата част е заета изцяло от функционален екран. Лентата със секциите съдържа цели
осем обекта. Това са Status, Spyware Scan, Protection,
Updates, Alerts, Scheduler, Tools и About. Всяка една от
тези секции има определена насоченост и се занимава с определени функции или настройки на продукта.
Когато се избере съответната секция, във функционалния екран се появяват възможните настройки или
функции на софтуера. При това само с едно кликване!

Последователност на работа

С програмата се работи в определена последователност, без да се затормозява потребителят с
ненужни проблеми или въпроси. И все пак, ако възникнат трудности, SpyCatcher Express 2007 предлага помощна секция, която съдържа точна и изчерпателна
информация относно функционирането на продукта
и евентуалните препъникамъни, които е възможно да
се появят.
След като инсталирате програмата и я стартирате за пръв път, се активира помощникът по конфигуриране (фиг. 1).
Препоръчително е да преминете през осемте
стъпки, за да настроите програмата, но ако смятате, че това няма да е необходимо, можете да прескочите този етап на работа. Въпреки това по всяко
време ще можете да стартирате помощника по конфигуриране (фиг. 2).
Ако обаче решите да се съобразите с помощника,
обърнете внимание на следните стъпки:

Фиг. 4. По всяко време може да прекратите процеса по
сканиране, достатъчно е само да натиснете Cancel Scan
 Стъпка 2 – изберете Download fingerprint updates

and ask me before installing, за да сте сигурни, че
програмата няма да действа без ваше знание, като в същото време ще разполагате с най-новите
дефиниции и сигнатури.
 Стъпка 5 – задължително сложете отметката
в кутийката срещу Remove tracking cookies during
scans. Така ще сте сигурни, че при всяко сканиране продуктът ще премахва онези зловредни „бисквитки“, които следят вашето сърфиране в Интернет.
 Стъпка 6 – махнете отметката срещу Send
anonymous spyware reports. В случая се подсигурявате от възможността, ако програмата попадне
под управлението на киберзаплаха, да не изтече
ценна информация или пък вредителят да ползва
достъпа на продукта до мрежата за своите зловредни цели.
Оперирането със SpyCatcher Express 2007 е съвсем
логично и интуитивно. Единствено трябва да прегледате секциите една по една и да се запознаете с тяхното съдържание. В случай обаче, че се затрудните,
просто изберете Help.
 Status – тази секция показва текущото състояние на софтуера – кога за последно сте извършили сканиране на системата за шпионски софтуер,
какво е нивото на защита, колко спайуера или подозрителни обекта са намерени и т.н.

Фиг. 5. От Choose my system guards се настройва реакцията на програмата
към специфични киберзаплахи като логъри, руткити и др. подобни
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Фиг. 6. С Update Now програмата може
да се обнови по всяко време

Фиг. 7. От падащото меню можете да изберете начина на
известяване – чрез мигане на иконата (Icon blink) или появяване на прозорец със съобщение за събитието (Tray popup)

 Spyware scan – оттук се провежда сканирането











за вредители (фиг. 3). Възможно е да изберете
един от трите вида сканиране: Quick Scan (пести
време, но преглежда само паметта и определени
системни файлове), Deep Scan (сканира паметта, регистрите и целия твърд диск или дискове)
и Custom Scan (вие определяте какво да провери
програмата). След това натискате Scan Now и
проверката започва (фиг. 4).
Protection – в тази част определяте нивото на
защитеност – High, Normal или Custom (лични настройки). Последното ниво се конфигурира посредством разположените под него два подчертани
текста – Choose my protection settings и Choose my
system guards (фиг. 5).
Updates – оттук можете да зададете колко често
и по какъв начин да се извършва обновление, сваляне и инсталиране на най-новите дефиниции и сигнатури (фиг. 6).
Alerts – в тази секция се задава начинът за уведомяване при откриване и дезинфекциране на заплахи (фиг. 7).
Scheduler – оттук можете да планирате автоматична проверка в определен ден и час или просто
да забраните това, както и да определите вида на
сканирането – Quick scan или Deep scan.
Tools – тази секция съдържа цял набор от инструменти – някои полезни, други не чак толкова:

 Upgrade Manager – полезен само ако смятате да

закупите лиценз за продукта, като в допълнение ще получите и допълнителни екстри, които не са достъпни в безплатната версия.
 System Explorer – показва всички стартирани към момента приложения на компютъра
ви, включително и стартираните в паметта,
StartUp списъка, регистрите и ActiveX компонентите (фиг. 8).
 Log Viewer – чрез него можете да прегледате
всички лог записи, които създава програмата.
 Cookie Manager – чрез този инструмент можете да проверите кои от „бисквитките“ са зловредни.
 Configuration Wizard – за стартиране на помощника по конфигуриране.
 About – ако желаете да получите допълнителна
информация относно SpyCatcher Express 2007, това е точното място. Оттук имате директен достъп до сайта на компанията Tenebril Inc. и до страницата на поддръжката на софтуера.
В заключение ще споделя, че макар програмата
да не поддържа Windows Vista, SpyCatcher Express
2007 се представя отлично на по-старите и по-познати операционни системи Windows 2000 / XP / 2003
Server. Освен това е и напълно безплатен, а това го
превръща в един отличен избор за борба с шпионския
софтуер.

а

б

Фиг. 8. Ако посочите определеното приложение и изберете File Information (а),
ще се отвори прозорец с допълнителна информация относно обекта (б)
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ТЕХНОЛОГИИ

Xerox
ФЛУОРЕСЦЕНТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ ЗА ЗАЩИТА
НА ПЕРСОНАЛНИ ДОКУМЕНТИ
Всеки знае, че американските банкноти с номинал над 10 USD съдържат вградена ивица, която
блести под ултравиолетова светлина. Банкнотите, които не съдържат такава нишка, могат
лесно да бъдат разпознати и отхвърлени като
фалшиви.
Учени от Xerox създадоха нова технология, която позволява дигитално отпечатване на флуоресцентни думи и символи, без да се използва флуоресцентно мастило. Чрез този метод могат да
се създават лесно важни документи като лицензии и чекове с висока степен на защита от фалшификации. Става дума за технология, базирана
на дигитален печат с машини, които могат да се
намерят почти във всяка печатница. В основата
Ӝ е използването на комбинация от тонери за дигитални принтери, чрез които се постига защитата при печат.
Изследователската група на Рение Ечбах, изследовател в Xerox Innovation Group, се възползва
от факта, че производителите на хартии слагат
флуоресцентен изсветляващ реактив в хартията, за да я направят „по-бяла“. Използвайки това,
учените намират конфигурация на тонер и технология, която придава флуоресцентен ефект
при дигитално отпечатване на документи. Така
става възможно да се вмъкват персонализирани
Юли–Август 2007

изображения, скрити защитни знаци или кодове,
видими само когато изображението е изложено
на ултравиолетови лъчи.
„Това, което впечатлява хората в новата технология, е, че могат да създават флуоресцентни
знаци без използването на флуоресцентно мастило – споделят Рение Ечбах и Рая Бала – съоткривател на патентования процес. – Това означава, че пълноцветен дигитален принтер може да
печата графични изображения, текст и символи
за флуоресцентна персонализирана защита, наред с обичайните задачи, които изпълнява.“
Специалната технология е част от Xerox
FreeFlow Variable Information Suite 5.0 – софтуер,
който Xerox продава за нуждите на банки, застрахователни, телекомуникационни и други компании, които произвеждат персонализирани документи.
Тъй като флуоресцентната защита се извършва без флуоресцентно мастило, не се налагат
допълнителни разходи или извършване на допълнителни операции. Потребителите могат да
вписват защитните елементи в своите документи като нормална част от тяхната работа
с принтер. Новата технология е приложима при
дигиталните производствени цветни преси на
Xerox.
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Културният сектор на ЮНЕСКО в Интернет
н. с. I ст. дипл. инж. ЕЛЕНА КОЙЧЕВА
СУ „Св. Кл. Охридски“

Мисията на ЮНЕСКО

ЮНЕСКО (на англ. език United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization – UNESCO) е международна агенция към ООН – Организацията на обединените нации за образование, наука, култура и комуникация, и едновременно с това една от 16-те юридически самостоятелни специални организации в структурата на ООН. Седалището на ЮНЕСКО е в Париж,
Франция, като понастоящем в нея са представени
191 държави. Основната функция на организацията
е да насърчава образованието, науката, комуникацията, информацията и културата съобразно приетата на 16 ноември 1945 г. Конституция на ЮНЕСКО. В
Интернет организацията е представена на следния
сайт: http://portal.unesco.org.
България е член на ЮНЕСКО от 17 май 1956 г. Основен национален орган за работа с организацията е
Националната комисия за ЮНЕСКО в Министерството на външните работи. Дейността на България по
линия на ЮНЕСКО през последните години се развива в съзвучие с тенденциите и инициативите, които
предприема международната организация в областта на културната политика, опазването на материалното и нематериалното културно наследство,
развитие на културните индустрии и културния туризъм като фактор за икономическо и социално сближаване, културния плурализъм, насърчаване на творчеството и др.1
ЮНЕСКО включи името на големия български писател Емилиян Станев в списъка на личностите, които
ще бъдат международно чествани през 2007 г. Приз-

Фиг. 1. ЮНЕСКО организира световно
честване на Емилиян Станев

нанието за неговия изключителен принос към световното литературно и културно наследство е по повод
100 години от рождението му, които се навършиха на
28 февруари 2007 г.2

Уеб достъп до световното наследство

Стремежът на ЮНЕСКО да насърчава идентификацията, опазването и съхранението на световното
културно и природно наследство, което има изключителна стойност за човечеството, е въплътен в
Конвенция за опазване на световното културно и
природно наследство, приета през 1972 г. от организацията.
 Културното наследство обхваща паметници, групи от сгради и обекти с историческа, естетическа, археологическа, научна, етнологична или антропологична стойност.
 Природното наследство се отнася до изключителни физични, биологични и геоложки образувания,
местообитания на застрашени видове животни
или растения и местности с научна, консервационна или естетическа стойност.3
Уеб достъпът до световното наследство се реализира на адрес: http://whc.unesco.org. Създаден е Списък на световното наследство (The List), който отразява богатството и разнообразието на културното
и природно наследство на Земята. За да бъдат вписани в Списъка на световното наследство, обектите
трябва да притежават изключителна универсална
стойност и да отговарят на поне един от десетте
критерия за подбор. Тези десет критерии са разяснени в приетото през 2004 г. и изменено по-късно Ръководство за прилагане на Конвенцията за световното
наследство като един-единствен пакет от критерии за подбор4. Критериите за подбор са обозначени
с римски цифри (от i до x) и имат следното смислово
значение:
i. Да представлява шедьовър на човешкия творчески гений.
ii. Да показва важна обмяна на човешки ценности
както през различни епохи на времето, така и в
културни райони на света по отношение на развитието в архитектурата и технологията, скулптурните изкуства, планирането на градове и
околности.
iii. Да притежава уникално или поне изключително
свидетелство за културна традиция или цивилизация, които още съществуват или са изчезнали.
iv. Да представлява изключителен пример за вид
строителство, за архитектурен или технологичен ансамбъл или пейзаж, изобразяващи значим/и
етап/и от човешката история.

Вж. България и ЮНЕСКО. // Електронен ресурс: http://mc.government.bg. Извлечено на 22. 02. 2007 г.
Вж. ЮНЕСКО организира световно честване на Емилиян Станев. // Електронен ресурс: http://news.netinfo.bg. Извлечено
на 22. 02. 2007 г.
3
Вж. UNESCO. World Heritage: Information Kit. [Published in March 2005 by the UNESCO World Heritage Centre]. // Електронен
ресурс [public_infokit_en.pdf] http://whc.unesco.org. Извлечено на 22. 02. 2007 г.
4
Вж. 3- Selection criteria, op. cit. p. 13.
1
2
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v. Да представлява изключителен пример за традиционно човешко заселване, използване на земята
или морето, показатели за култура/и или за взаимодействието на човека с околната среда особено
в случаите, когато тя става уязвима под въздействието на невъзвратими промени.
vi. Да се свързва пряко или косвено със събития или
живи традиции, с идеи или с вярвания, с дейности
на изкуството или литературата с изключително универсално значение. (Комитетът счита, че е
препоръчително този критерий да се употребява
в комбинация с друг критерий).
vii. Да съдържа изключително природно явление или
райони с извънредна природна красота и естетически качества.
viii. Да представлява изключителен пример, отразяващ важни етапи от историята на Земята,
включващ следи от развитието на живота, значителни текущи геологически процеси в развитието на земните форми или значими демографски
или физиографски характеристики.
ix. Да представлява изключителни примери, отразяващи значителни текущи екологични и биологични
процеси в еволюцията и развитието на сушата,
свежата вода, крайбрежните и морските екосистеми и обществата на растения и животни.
x. Да съдържа най-важните и значими местообитания за съхраняване на място на биологичното разнообразие, включително такива, които съдържат
застрашени видове с изключителна универсална
стойност за науката или съхраняването.
Списъкът на световното наследство включва
общо 830 броя обекти (644 броя културни, 162 броя
природни и 24 от смесен тип от 138 държави/страни), систематизирани и разглеждани от Комитета
за световно наследство като изключителна универсална стойност.
Информационното търсене в Списъка на световното наследство се осъществява посредством
следния уеб формуляр, който предлага няколко критерия за откриване на информация за паметниците: паметник; държава/страна; подбор на категория;
подбор на медия; избор на регион; показване на всички
видове.

3. Ивановски скални църкви – 1979, Criteria: (ii)(iii).
4. Тракийска гробница на Казанлък – 1979 г., Criteria:
(i)(iii)(iv).
5. Античния град Несебър – 1983 г., Criteria: (iii)(iv).
6. Рилски манастир – 1983 г., Criteria: (vi).
7. Тракийска гробница на Свещари – 1985 г., Criteria:
(i)(iii).
Вписаните природни обекти са:
1. Национален парк Пирин – 1983 г., съобразно Criteria:
(vii)(viii)(ix).
2. Природен резерват Сребърна – 1983 г., Criteria: (x).
Български културни и природни обекти са вписани също и в т.нар. Индикативен списък – The Tentative
List (14 броя), чийто опис предоставя една прогноза
относно обектите, които една страна може да представи за вписване през следващите от пет до десет
години, като този списък може да бъде обновяван по
всяко време.

Фиг. 3. Български паметници, вписани
в Списъка на световното културно
и природно наследство на ЮНЕСКО
Описание за българските културни и природни паметници под защита на ЮНЕСКО може да се открие
освен на уеб сайта на ЮНЕСКО за световното наследство, така и на адрес: http://unesco-objects.hit.bg.

Index Translationum

Фиг. 2. Уеб формуляр за информационно търсене
в Списъка на световното наследство
В рамките на Списъка на световното наследство
са създадени и 100 мултимедийни поредици с общото
заглавие „NHK World Heritage“, които могат да бъдат
разглеждани от ползвателите посредством виртуална разходка.
Българските паметници, регистрирани в Списъка
на световното наследство на ЮНЕСКО, са 7 културни и 2 природни обекта.
Към културните паметници са вписани:
1. Боянската църква през 1979 г., Criteria: (ii)(iii).
2. Мадарски конник през 1979 г., Criteria: (i)(iii).
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Културният сектор на ЮНЕСКО ръководи събирането, нормализирането, регистрирането и контрола
на библиографските данни за международната библиография на преводите Index Translationum. Достъпът
до онлайн библиографията се осъществява на адрес:
http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.shtml. Index
Translationum е опис на книгите, които се превеждат
по света, т.е. по естеството си е международен библиографски указател на преводите. Базата от данни
(БД) съдържа кумулативна библиографска информация за превежданите и публикуваните книги в повече
от 100 страни – членки на ЮНЕСКО от 1979 г. до днес
с повече от 1 600 000 вписвания по всички дисциплини:
философия, психология, религия, богословие, право,
социални науки, образование, естествени и точни науки, инженерни науки, изкуство, игри, спорт, художествена литература, история, география, биография и
др. Планираната актуализация на БД се реализира на
всеки четири месеца, като за една календарна година
се добавят около 100 000 нови единици. Библиографските описания преди 1979 г. могат да бъдат откривани в печатните издания на Index Translationum, които
са налични във фондовете на всички национални депо-
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зитарни библиотеки и в Библиотеката на ЮНЕСКО
в Париж. ЮНЕСКО обезпечава широката публика с
незаменим инструментариум за развитие на библиографските данни на преводите в световен мащаб
с публикуването на този опис и разпространението
му за ползване като онлайн справочник. Международното партньорство прави Index Translationum уникален ресурс за библиографска работа в света. Всяка
година библиографските центрове на националните
библиотеки от страните членки изпращат в Секретариата на ЮНЕСКО библиографските данни, отнасящи се до превежданите от един език на друг език
книги във всички сфери на знанието. Периодични издания, статии от периодика, патенти и брошури не
се включват. Центърът за национална библиография
на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
участва в подготовката на международната библиография на преводите, като изработва частта за
преводната литература, излизаща в България както
за ежегодното издание, така и за базата от данни.
Ползвателите на международната библиография на
преводите са главно библиотекари, документалисти,
учени, книжари, журналисти, преводачи, студенти,
т.е. всички се „консултират“ с Index Translationum, за
да откриват дали даден автор е превеждан, на какъв
език се превежда и от кого се превежда. Библиографската база от данни съдържа над 250 000 автори, като
са посочени и над 500 езика. Всяка библиографска единица се състои от: име на автора; преводното заглавие на произведението; име на преводача; име на издателя; година на публикуване; оригинален език, често и
оригиналното заглавие и броя на страниците.
Библиографски справки за преводната научна и художествена литература се изготвят чрез уеб формуляр за търсене, представен на сайта на международната библиография. Основните полета, съдържащи се
във формуляра, са и критерии за информационно търсене: автор; дума (и) от оригиналното или преводното
заглавие; оригинален език; език, на който се превежда;
страна; местоиздаване; издател; преводач; редактор;
тема (и) по главните класификационни индекси на УДК;
година на издаване; период (от година до година) при
използване и на два логически (булеви) оператора. Работните езици за справки в Index Translationum са три:
английски, френски и испански език.
Освен библиографско търсене онлайн базата от
данни Index Translationum предоставя функционална
възможност за извличане и на статистическа информация по отношение на няколко показателя: челните
50 най-превеждани страни; челните 50 най-използвани
за превод оригинални езика; челните 50 най-превеждани в света автори и много други видове статистически анализ. Нещо повече, индексът е най-добрият
източник и за въвеждане на статистика, отнасяща
се до преводите, от което множество с информация
може да се получават данни за тенденциите по отношение на манталитета (начина на мислене) в дадена
страна съобразно с актуалните издания на книги и
се опознава международната читателска общност,
влиянието на една страна върху останалия свят, реципрочните влияния, произведенията с истински универсален характер и т.н.
Index Translationum дава възможност на ползвателите да изготвят инфометричен анализ на преводите. Настоящият анализ е със статус месец януари
2007 г., като е проследено количеството на преводите (в брой) от български език на чужди езици и от
чужди езици на български език по тематичното съдържание на главните класификационни индекси от
Универсалната десетична класификация (УДК). Резултатите за преводите от български език на чужди
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Фиг. 4. Уеб формуляр за библиографско търсене
в Index Translationum
езици и реципрочните резултати (преводи от чужди
езици на български език) са както следва:
 Общ отдел – 20/234.
 Философия и психология – 113/1382.
 Религия и теология – 19/961.
 Право, социални науки и образование – 624/1782.
 Естествени и точни науки – 190/463.
 Приложни науки – 260/2068.
 Изкуство, игри, спорт – 109/441.
 Литература – 1710/12 290.
 История, география, биография – 299/1077.
При сумиране на всички области, т.е. общият брой
преводи от български език на чужди езици възлиза на
3344 броя за целия хронологичен обхват на базата от
данни (1997 – м. януари 2007 г.), а реципрочната сума за преводите от чужди езици на български език е
20 698 броя.

Заключение

През 2000 година ЮНЕСКО публикува „Манифест
2000: За културата на мира и ненасилието“, в който
са застъпени следните основни културни ценности:
 Да уважаваме всеки живот – да уважаваме живота и достойнството на всяко човешко същество
без дискриминация и предразсъдъци.
 Да отхвърлим насилието – да прилагаме активно
ненасилието във всичките му форми.
 Да освободим своята щедрост – да отдадем
част от времето си и материалните си средства,
като развиваме щедростта.
 Да се вслушваме, за да се разбираме – да защитаваме свободата на изразяване и културното
многообразие.
 Да запазим планетата – да станем по-отговорни
по отношението на потреблението и начина на
развитие, които да отчитат важността на всяка форма на живот и да запазят равновесието на
естествените ресурси на планетата.
 Да открием солидарността – да допринесем за
развитието на моето общество и съблюдавайки
демократичните принципи, да създадем нови принципи на солидарност.
Културният сектор на ЮНЕСКО в Интернет спомага, от една страна, за развитие на междукултурния диалог като средство за мир и разбирателство,
а от друга, за разработване на актуалните приоритети, свързани с културната политика по опазване и
защита на културното разнообразие на световното
наследство.

Юли–Август 2007

7–8/2007
месечно приложение за игри
Tomb Raider: Anniversary

Transport Giant Gold

Представете си Tomb Raider 1, пресъздаден наново, но с поубедителен свят, с физика, с обогатени загадки. Представете си го по-интересен, но едновременно с това по-приятелски настроен, по-разбираем и по-достъпен за обикновените
хора. Ако въображението ви не ви е достатъчно и искате
доказателства, може да прочетете статията на Веселин
Жилов – изписал е цели четири страници.

Играли ли сте Railroad Tycoon или Transport Tycoon? Влекат
ли ви заглавия, в които става въпрос за камиони, влакове,
кораби и самолети? Разбирате ли поне малко от икономически взаимоотношения? Дори при отрицателен отговор, не
пропускайте теста на Transport Giant. Защо ли? Научете от
материала на Иван Димитров.

Pirates of the Caribbean:
At World’s End

LA Street Racing

Crystal Dynamics / Eidos Interactive

Eurocom Developments / Disney
Interactive Studios

Проклятието на „Черната перла“ е минало. Джак Спароу
отново е капитан на своя кораб, а Уил Търнър е заедно със
своята любима Елизабет Суон. Сякаш всичко се е върнало
по местата си. Дали? Дейви Джоунс, зловещият капитан на
„Летящия холандец“ е поел по петите на Джак и сега всички
са в опасност. Но това не е всичко. Какво още? Прочетете
в материала на Иван Димитров.

Two Worlds

TopWare Interactive / SouthPeak Interactive
Фентъзи атмосфера, мечове и магии. Кой по-подходящ да се
потопи в нея от един закоравял фен на ролевите игри? Владимир Милчевски отново изпълни хиляда задачи и изкла орди
чудовища, за да събере информацията, необходима да ви запознае с Two Worlds.

UFO: Afterlight

Altar Games / CENEGA Interactive
Последната част от дългата поредица за лошите извънземни е вече факт. Дали обаче новата игра на Altar Games
ще се понрави на всички, или само заклетите фенове ще є
се радват като катаджия на нарушител? За да разберете
отговора на този въпрос, прочетете статията на Мартин
Димитров.

JoWood Production

Groove Games

Наскоро на пазара за компютърни игри се появи поредният
симулатор на състезателни коли, копиращ нашумелия хит
NFS: Carbon. Прочетете статията на Мартин Димитров за
LA Street Racing, за да научите неговото критично мнение
за продукта.

Peggle

PopCap Games
Една от най-големите изненади на casual пазара за тази година е игра, в която шансът взема предимство пред уменията на играча, но това не я прави по-малко пристрастяваща.
Добре дошли в чудния свят на „пачинко“ и Peggle. Апостол
Апостолов е убеден, че това е най-оригиналното casual заглавие за 2007 година. Така ли е наистина?

Месечен Масивен Обзор:
RAPPELZ

От този брой на сп. Computer в TopGames стартираме рубрика, посветена на MMO игрите и най-вече на тези, които
може да играете, без да похарчите и лев за месечни такси.
Всеки месец Апостол Апостолов ще ви изненадва с нова
MMO игра, която да направи нощите ви безсънни, а компютъра ви – врата към един нов свят. И като за начало сме ви
подбрали една ролева игра, чиято графика няма равна сред
безплатните си събратя!
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Pentium III на 1,4 GHz
или Athlon XP 1500+
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
(DirectX v.9.0 с T&L)
Дисково пространство:
4 Гбайта
Операционна система:
Microsoft
Windows 2000/XP/Vista
Процесор:

Поредицата Tomb Raider има специално място в сърцето ми. Това беше
първата игра, която успешно пренесе в третото измерение геймплея на
платформени игри като Prince of Persia,
Another World, Blackthorne и Flashback.
Разглеждането на пространството и
откриването на връзки в него е най-любимото ми занимание в игрите, а TR го
беше издигнал до неподозирани висоти.
Никоя друга игра не е успявала да ми
достави такова интелектуално удоволствие.
TR1 излезе на пазара през декември
1996-а. Навършиха се 10 години от това паметно събитие и по този случай
Crystal Dynamics се заеха със задачата
да създадат remake на оригиналната игра. Но TR: Anniversary не е просто TR1 с
по-хубава графика. Дизайнът на нивата,
геймплеят и историята също са осъвременени. Балансът между новото и ста-

CRYSTAL DYNAMICS / EIDOS INTERACTIVE
рото, между изненадващото и познатото, е перфектен.
На тези, които са играли първата
част, ще опиша Anniversary лесно: представете си TR1 с по-убедителен свят,
с физика и с обогатени загадки. Представете си го по-интересен, но едновременно с това по-приятелски настроен,
по-разбираем и по-достъпен за обикновените хора. И най-хубавото: въпреки че
вече почти всеки може да го играе, той
не е загубил ни най-малко красотата и
сложността си – дори е по-комплексен
от преди. Как е постигнато това чудо?
С професионализъм, разбира се.
Старият TR1 започва твърде тежко
и мъчително и би отказал новите играчи (аз го изиграх наскоро с 3D ускорение,
осигурено от програмата Glidos) и затова за хората днес Anniversary е един
прекрасен начин да се демонстрира красотата на поредицата.

Историята

Историята на TR1 започва почти
банално – Лара е наета от шефката на
Natla Technologies (фирма за компютри и
високи технологии) да намери един артефакт. Но впоследствие ще разберете, че скритото под повърхността на
тази история е смайващо. Замисълът
є минава много отвъд обикновено приключение в стил „Индиана Джоунс“. Би
трябвало да я сравня по-скоро с някой
изключително оригинален фантастичен
разказ. Накратко, заслужава си да мине-
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те играта дори само заради сюжета. Големият проблем е, че идеята
се разкрива в един финален обрат
в последните нива и следва да бъде
изненада. Затова нямам право да я
издавам на хората, които не са минали играта.
Ето защо ми е трудно и да сравнявам начина, по който е предадена
историята в стария и в новия TR,
без да развалям изненадата, но мога
все пак да кажа по половинчат начин
следното:
Това, което много ми хареса, е
представянето на героите. Всеки
един от тях е ужасно добре измислен
като визия. Освен че лицата им са
невероятно изразителни, те дават
перфектна представа за характера – специално Натла и Ларсън бяха толкова прекрасни, че съм гледал
филмчетата с тях пак и пак, докато
установя, че вече е минал час, а аз не
играя, а още ги зяпам.
Браво на Тоби за това, че е решил да оголи, да освети и дори да
увеличи моралните проблеми в историята, които аз бях забелязал още
преди години, но обикновеният играч за такива неща не мисли. Става дума за това, че в началото Лара нарушава договора си с Натла
чисто и просто защото иска артефакта за себе си. Плюс това
двама от наемниците на Натла –
Пиер и Ларсън – са противоречиви
герои (особено в Anniversary). Те не
са добри, но със сигурност не са и
лоши. И двамата имат момент, в
който им се отваря възможност да
застрелят Лара, но не само че не го
правят, а Ларсън дори я спасява от
убийците на Натла след Египетското ниво (изиграйте филмчето с
битката не един, а два пъти и ще се
убедите сами).
За разлика от другите игри, в TR1
враговете са диви животни, а хората врагове се броят на пръстите на
едната ръка. Всеки от тях е личност
със собствен характер и история –
съответно убийството на човек
става сериозен и истински проблем.
(Впрочем битките с хората противници не се развиват по време на
игра, а в интерактивни филмчета,
чийто изход зависи от натискане на
бутон в правилния момент.)
Финалът на играта също е свързан с морална дилема пред Лара (която, уви, нямам право да разкажа) и

е много по-добре развит от оригинала.
Нещата, които никак не ми харесаха, са свързани с виденията, показващи присъдата над владетелката
на Атлантида. В оригиналния TR1
присъдата є беше осъществена чрез
технология, а в Anniversary това става с магия. Изобщо Атлантида бие
на фентъзи и комерс. Но да оставим
настрана, че стилът на представяне не ми харесва. Най-лошото е, че
Tihocan и Qualopec (съдниците на богинята владетелка) са показани като
много надменни и едноизмерни, докато в TR1 те спореха с нея и обясняваха убедително мотивите си.
Накратко, в Anniversary
някои събития са осветени по-добре и с по-хубава
дълбочина, а други пък са
по-лошо разказани. Трудно ми е
да тегля чертата. Въпреки пристрастността ми към TR1, везните
все пак се накланят към Anniversary.
Причината е следната: в оригиналния TR историята беше ужасно пестеливо поднесена между тежките и
огромни поредици от нива; и стоеше
100% забулена до самия финал – съмнявам се, че днес някой би издържал
това. Затова за новите играчи е подобре да видят новата история – поднасянето є не е
толкова оскъдно.

Обзор на нивата

Нивата са запазили атмосферата
на TR1: усещането
за изоставеност, за тайна, за това, че се намирате в място, в което човешки крак не е стъпвал от хиляди години.
Както казах, враговете ви
не са хора, а хищни зверове. Но битките са
нищожен, пренебрежим елемент от
играта – основна

част от времето си прекарвате в
изучаване на храмовете и гробниците. Всичко в тях е доразвито. Например в нивото Lost Valley (нивото с
динозаврите) имаше загадка, свързана с намирането на зъбни колела за
механизъм, за да спуснете преграда-бент в реката. Сега тези колела
са огромни, движат се и вие може
да скачате по тях, стигайки до различни части на гигантската машина. Самото ниво е много по-красиво,
убедително и дори е по-разчупено
(спускането по водопада и пресичането на реката крият интересни
тайни).
Н и в о т о,
което наймного ми хареса, е St.
Francis Folly. Това беше една огромна зала, в която се намират
стаите на различни богове. В стаята на Хефест – бога ковач, имаше
чук, който може
да ви премаже,
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ща, може да изберете коя задача да свършите най-напред, има хубаво и разчупено
пространство, в което виждате неща,
които още не може да стигнете, но покъсно придобиват смисъл. Освен това
нивата плавно преливат едно в друго
и няма loading между тях, може да се
върнете и в предишно ниво, ако искате. Свобода.
И последно, светът е много по-добре обоснован и е
по-убедителен.
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както и гръмотевици, в стаята на Дамокъл висяха мечове, при Атлас можеше да ви притисне тежестта на
целия свят, при Посейдон имаше загадка, свързана с
плуване. Всяка от тези стаи съдържаше ключ, който ви
трябва, а входовете им се намират в една отвесна бездна – атрошена и проядена от времето плетеница от
етажи. Първоначално човек се чуди как ще може да слиза
по разчупените етажи до дъното (без да се пребие) и
после да се качва обратно горе, но скоро му намира чалъма и го прави съвсем естествено. В Anniversary структурата на това ниво е запазена и доразвита. Загадките (базирани на физика и промяна на света) са изненадващи и забавни (няма да ви ги преразказвам). Но те
допълнително обогатяват усещането и правят нивото
много по-смайващо от и без това добрия оригинал.
От друга страна, обогатяването невинаги е нещо
положително. В Египет имаше две стаи една над друга –
трябва да прелеете пясък от горната стая в долната,
за да направите купчина, по която да се покатерите в
един коридор. В Anniversary към това е добавена и физическа загадка с един механичен скарабей. Допълнителната загадка сама по себе си е прекрасна, но стаята
с пясъка става претрупана и така се губи акцентът,
важността на преливането на пясъка (което е истински интересното събитие за мен).
Това, което ме разочарова много, е осакатяването
на едно от най-сложните и интересни нива в поредицата – The Cistern (Tomb of Tihocan). В TR1 в това ниво се
наводняваха и отводняваха различни стаи. Така вместо
да паднете в пропаст и да се пребиете, или да се наръгате на шипове, стърчащи от нея, бавно и спокойно
плувате над тях. Свързвате помещения с вода, стигате
до тавана благодарение на водата; или пък пресушавате серия от стаи, за да свършите нещо „сухоземно“. В
Anniversary не е така. Там The Cistern е просто една огромна зала (без допълнителни стаи), в която променяте
нивото на водата, но не за друго, а за да накарате една
дървена платформа (сал) да изплува на правилното място. Нямам нищо против тази, базирана на физика, интерактивна загадка (подобна беше уместно използвана
и в St. Francis Folly), но тук вече не е на място). Водата
в The Cistern от TR1 беше по-интересна, а нивото – пооплетено и навързано.
Като изключим The Cistern, нивата са подобрени и
отлично проектирани. За съжаление не ми стигна времето да видя последните две нива в Атлантида. А те
са първият опит (не броим Fade to Black) за органично 3D ниво. Там се намирате в жива сграда – стените
пулсират като туптящо сърце, вървите по мостове,
изградени от нервна тъкан (има и интересни изненади,
които обаче е по-добре да не издавам). От видяното
досега имам основание да вярвам, че това уникално ниво е запазило добрите си страни в Anniversary и те са
доразвити.
Изобщо, с изключение на The Cistern, новите нива
включват още изпитания, допълнителни загадки и взаимодействия. Едновременно с това нивата са по-изчистени (няма досадни лабиринти, което не значи, че
архитектурата е осакатена, просто е по-разбираема
и логична). Има си тайници, има алтернативни пъти-

Новите
движения

Голяма част
от удоволствието в играта идва от уменията на Лара. Плувате през странни проходи,
скачате по покривите, пълзите
и се търкаляте през подземни
тунели, катерите се по кухата
вътрешна повърхност на гигантска статуя.
Лара използва всички движения от
Legend (като те дори са подобрени и дават още повече свобода). Истински новите
умения са две: освен че може да се катери по отвесни колове, Лара може да
балансира, застанала на един крак
върху тесния им връх, както и да
скача от кол на кол. Що се отнася до куката є, Лара е измислила
нов начин да я използва: освен
за люлеене, тя може да служи
и за тичане по стени и отскачане от тях в различни
посоки, горе-долу по същия
начин, по който Принцът
използва висящите от стена въжета, за да удължава тичането си
по нея.
Най-хубавото е, че в немалко нива
тежестта на тялото на Лара, както и
инерцията от скоковете є влияят на това, за което се хваща, то пропада или
се завърта в друга посока (примерно
крило на прозорец би се затръшнало,
а топуз би пропаднал, ако Лара се
вкопчи в тях). Някои древни механизми в играта имат формата на
символизиращи нещо статуи, а
Лара често ги активира само
с инерцията и тежестта на
акробатичните си изпълнения. Куката все още се
използва и за решение на
физически загадки. Още
в първия TR можехте да
променяте околната среда (да срутвате колони
и тавани, да променяте архитектурата на
нивото), а тук нивата
са още по-динамични
и помещенията често
се движат и променят
в реално време.

Къщата

на Лара заслужава специално внимание. Тя е моделирана да наподобява имението от TR1 и TR2, като едновременно с това прилича и на вече създадената в Legend.

TR: Anniversary не е само песни, цветя и рози. Първо, в играта има бъгове,
свързани с колизията на Лара с околния
свят. Понякога, когато е до ръб, Лара не може да реши дали е стъпила на
земята, или пропада и така временно
зацикля – не прави нито едното, нито
другото. Големият проблем е, когато
тези бъгове водят до смъртта ви. Абсурдно е, но ако скочите със засилка,
тя няма да се захване за вертикалните
пръти (вместо това трябва да скочите със скок от място). Когато пропусне да се хване за кол (и вместо това
премине ПРЕЗ него), ще има да псувате
играта (за да не се случва това, скачайте от кол на кол като Принца и не
използвайте допълнителните посоки).
От друга страна, бъговете помагат
понякога – ако ви удари нещо и паднете от много високо, няма да умрете
просто защото играта е решила, че ви
стига толкова болка за днес.
Също така Лара не може да се докосне или хване за всичко и бива отблъсната от някои обекти, защото те просто не са разрешени
за пипане. В играта на Тоби –

Оценката

Както винаги задълбах в негативните неща. А всъщност играта е технически изпипана – стилна, красива
графика, удобен и лек, но интелигентен
геймплей. Дори бих казал, че е най-добрата TR игра досега – независимо дали
сте играли TR или не, независимо дали
обичате поредицата, или сте разочаровани от нея, си струва да опитате
именно Anniversary.

Тест

Недостатъците

Galleon – не беше така, там анимацията и колизиите бяха ненадминати,
всички съприкосновения на героя със
света бяха естествени. Този факт, наред с много други улики, ме накара да
осъзная, че Тоби Гард всъщност няма
голяма власт и участие в дизайна на
новия TR, а е просто лицето му: „Ето,
вижте, наш съветник е създателят на
Лара. Разбира се, ние може и да не слушаме съветите му.“
ИИ-то в играта също е зле – животните често се забиват в някоя
стена, или пък не бягат, когато имате преимущество. За сравнение, в TR1
по-подвижните от тях се катереха по
скали, стълбища и коридори и успешно
стигаха до вас. (Да се утешим с факта, че са запазени забавни неща като
това, че някои хищници могат както да
плуват във вода, така и да се придвижват на сушата – става дума за плъховете и крокодилите.)
Графиката вече няма next generation
опция като в TR: Legend. Да, Лара оставя стъпки, когато е студено, издиша пара, цапа се (дори по дланите є
остават белези от ръбовете, за които
се е захващала), мокри кожата и дрехите си... Но ми липсват грапавините
и обемът на текстурите от Legend.
Не знам защо са махнали тази опция –
защото на пазара няма видеокарта, на
която да върви с достатъчен брой кадри в секунда? Или пък са оставили тази екстра само за потребителите на
Windows Vista? В графиката също има
малки бъгове – например въпреки че вече сте пресушили някое помещение, по
стените все още има динамични отблясъци от водата.
Най-накрая – цепнатините. От
Legend насам стените на нивата са
прорязани от цепнатини. Лара се придвижва по тях: скача от цепнатина на
цепнатина, има цепнатини под, над,
около нея, навсякъде цепнатини. Всичко
това беше направено, за да се създаде усещането за акробатична свобода, налично в поредицата за „Принца
на Персия“. Но цепнатините всъщност създават изкуствено усещане –
всичко е прорязано от линии и вече и
самия свят започвам да възприемам
така: ето тук има колона (вертикална линия), а тук гимнастически прът
(хоризонтална линия), а тук връх на
кол (точка). Ужасно е! Защо не върнат
катеренето по стени и тавани – то е
много по-естествено и красиво. Наймалкото равнината е нещо повече от
линията.
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Заварвате имението в процес на ремонт (строеж) – все пак това е първата игра в поредицата, логично е. Забавно е, че навсякъде са разхвърляни книги, в които е очевидно,
че Лара изучава неща, с които є
предстои да се сблъска в следващите игри (например потъналия кораб от TR2 и т.н.). Може да
излезете и навън, в нощната тишина на двора, да се разходите в
лабиринта от чемшир (този път
имате карта, за да не се загубите). Прекрасно е, атмосферата е спокойна и подтиква
към размисъл и изследване.
Имението е напълно ново, отделно, незадължително ниво, чиито
тайни може да разкриете. Загадките донякъде напомнят за куестовете, защото за да получите достъп до
някакво място, трябва вече да имате
предмет, но са по-интерактивни и живи (примерно трябва да си намерите
куката и едва след това може да достигате високите места във физкултурния салон). Най-накрая дори може да
промените нещо, което засяга цялото
имение и околността, и именно такива
действия, с които играчът оставя отпечатък върху света и го променя към
по-добро, придават смисъл на играта.
Впрочем разкриването на тайните в къщата и в истинската игра отключва различни награди – нови
дрешки за Лара, концептуални рисунки за локациите и героите в играта,
музика и много други. Истински готини са отключващите се коментари в нивата, в които, също като в
DVD филм, авторите на играта обясняват дизайнерските си решения (идеята за това е чопната от Half-Life 2:
Aftermath).
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Оценки:

Минимални изисквания:

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Процесор:
Pentium IV на 1,5 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство: 1,4 Гбайта

EUROCOM DEVELOPMENTS / DISNEY INTERACTIVE STUDIOS
„Карибски пирати“ безспорно е
шедьовър във фентъзи жанра. Комбинирайки по много успешен начин
приключенски и екшън елементи и
примесвайки ги с мистицизма на
пиратските истории а ла Робърт
Луис Стивънсън – заглавието е
оставило отпечатък в съзнанието на мнозина. Първият филм
излезе през далечната 2003 година. Сюжетът му беше завършен и
несъмнено малцина очакваха, че ще
има продължение. Три години покъсно, през 2006 г., излиза вторият
филм – Dead Man’s Chest, чийто отворен финал „дава хляб“ за появата
на третата част At World’s End тази пролет. Както стана модерно в
последно време, по повечето касови
филми се правят компютърни игри.
„Карибски пирати“ не прави изключение. След като през 2003 година
беше издадено заглавието Legend оf
Jack Sparrow, разказващо историята
на симпатичния пиратски капитан,
предхождаща действието в първия
филм – време беше да се появи нова
игра, посветена на събитията в продълженията. И така Disney издадоха
At World’s End.

Историята

Хлапакът Уил Търнър е единственият оцелял, след като корабът,
с който пътува за Америка, е нападнат от пирати и унищожен. Открива го Елизабет Суон, която е още
момиче и войниците от кораба на
баща є (губернатора на Порт Роял)
го спасяват от неизбежна гибел. Тя
открива у момчето странен медальон с изографисани върху него череп
и кости. Взима го у себе си, без никой
да разбере. Когато пораства, именно той става причина прокълнатите

пирати от „Черната перла“ да нападнат Порт Роял, да го опожарят и да я
отвлекат на кораба си. Младият Уил
и симпатичният пират Джак Спароу
поемат по следите на бандата на
капитан Барбоса. Младежът иска да
спаси девойката, в която е влюбен,
докато Джак желае да си върне кораба, който преди това е притежавал и
Барбоса е превзел чрез бунт.
След редица премеждия двамата
достигат до Острова на мъртвите,
където пиратите искат да извършат ритуал. На медальона, който са
взели от Елизабет Суон, е била закачена древна монета от съкровището
на Кортес. Някога пиратите са открили неговото съкровище и са профукали златото за ром и жени. Но ги е
настигнало проклятието на съкровището и са се превърнали в не-мъртви. През деня с тела на живи хора, а
на лунна светлина – скелети. Години са им отнели да съберат всички
монети и накрая са открили последната. Но преди да успеят да се освободят от проклятието и отново
да станат хора, трябва да пролеят
кръвта на още един пират – тази на
техния събрат Уил Търнър „Каиша“,
чийто син е младият Уил.
Елизабет Суон, младият Търнър
и Джак Спароу успяват да победят
капитан Барбоса, като премахват
проклятието, и Джак го застрелва
с единствения патрон в пистолета
си, пазен от него дълги години за
тази цел. Но над тях е надвиснала
нова опасност. Някога Дейви Джоунс, предводителят на зловещия кораб „Летящия холандец“, е извадил от
морската бездна „Черната перла“ за
Джак Спароу, който е сключил сделка
с него. Сега обаче той е отново на
линия и търси отплата от остро-

умния пират, докато бащата на
Уил Търнър е пленник на кораба
на Дейви Джоунс. Настъпили са
смутни времена, в които тримата герои трябва да съберат
съвета на пиратските предводители и да решат съдбата на
гилдията.

Играта

Действието започва в пиратския затвор, където Джак Спароу е пленник. Както обикновено,
съдбата е на негова страна и
той успява да се измъкне от килията. Предстои му да преброди
крепостта затвор и да избяга с
дървен ковчег, гребейки с крака
на мъртвеца, затворен в него.
Играта започва точно както и
началото на втория филм от серията. Следващото ниво ни дава
контрол върху Уил Търнър, който е
попаднал на Острова на канибалите, носещ зловещото название
Isla De Pelegostos. След купища
перипетии и безумно плаване с
дървен сал по бурната река двамата с Джак Спароу се измъкват
невредими и отплават с „Черната перла“ за Порт Роял. Там пиратският капитан трябва да
спаси първия от пиратските
водачи и да избяга. Научавайки,
че Елизабет Суон е поела към
Тортуга в търсене на любимия си (Уил Търнър), приключенците поемат към пиратския
пристан. По пътя си обаче те
попадат на разгневения Дейви
Джоунс, който има вземане-даване с Джак Спароу и след сериозна доза екшън Уил Търнър успява да открадне ключа за „сандъчето на мъртвия“ (по „съвет”
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на пиратския капитан) и дава обещание на баща си да го освободи.
Това са първите няколко нива,
които въвеждат в историята на играта и разкриват фабулата, която
трябва да следвате, а именно – да
се сдобиете с ключа, да намерите
сандъка, да съберете съвета на пиратските водачи, да победите зловещия Дейви Джоунс и... Нека обаче
спра дотук. Не искам да ви разваля
удоволствието да разберете какво
става, нито какъв е завършекът на
филма (ако не сте го гледали, в което се съмнявам).
Самата игра е разделена на дванайсет нива, които се играят последователно и бавно ви разкриват
сюжета. Историята обединява случващото се във втората и третата
част на филма, но го поднася в някакъв синтезиран вид – максимално опростено и леко променено за целите
на геймплея.
Начинът на игра е в типичния
slash&kill стил. Основните пречки по
пътя ви са ордите врагове, които на
определени места са неизчерпаеми
и обикновено трябва да свършите
нещо, за да спрат да прииждат и да
продължите нататък. Разбира се,
това не означава да млатите яко
противниците (макар безспорно това да помага). Имате два вида стандартни удари – бърз и мощен. Първият нанася по-малко щета, но може
да извършите два такива за времето, през което да изпълните един
мощен. Съществува възможност да
направите специална атака, която
е т.нар. комбо. Тези удари са често
смъртоносни за врага или ако е някой от босовете – нанасят му сериозни поражения. Освен да нападате,
може да блокирате противниковите
атаки. Тактиката е задължителна
за случаите, когато се биете с някой
от босовете, които са с по-голям живот и безумното изсипване на удари
е чиста доза самоубийство. При тях
трябва да се отбранявате и да атакувате в подходящия момент, докато не свалите кръвта им до нула.
Онези от вас, които очакват, че
ще има известна доза jump&run, ще
бъдат разочаровани. Забравете да
скачате и тичате. Играта предлага
един режим на движение – нормален

ход, и не е предвидена възможност за
скачане. Възможно е в дадени ситуации да извършите някое от посочените действия, но то е вследствие на
„кинематографско“ действие, когато
наблюдавате дадена междинна сцена и в нея чрез натискане на дадени
клавиши определяте дали героите ви
са успели да реагират в ситуацията. Реализацията е подобна на тази, използвана в Resident Evil 4. Като
пример може да се даде случката на
въжения мост на Острова на канибалите. Там първо трябва да размените позициите си с Джак Спароу, после да хванете единия от канибалите
и да го хвърлите от моста и след
това да бутнете и другия. Понеже
няма точно определени клавиши за
извършване на посочените действия, когато трябва да свършите някое от нещата – на екрана се появява иконка, обозначаваща съответния
клавиш (стрелка, удар, блок и т.н.),
който трябва да натиснете, преди
да е изчезнала. Иначе действието е
неуспешно и загивате (хубавото е,
че когато бъдете убит, не започвате отначало, а от последната ключова позиция).
Имате два основни показателя.
Първият е кръвта и когато тя падне
до нула – загивате. Тя се възстановява, като изяждате пилета, а съ-

що и в началото на всяко ниво, или
след като сте загинали. Вторият е
дефанзивният рейтинг. Представлява няколко кръгчета, които бавно
се топят, докато се защитавате.
Когато атакувате, те се възстановяват. Освен това разполагате и
с инвентар. Предметите в него са
ограничени като вид и включват пилета, пистолети, ножове за хвърляне
и бомби.
Целта в отделните нива не се
свежда само до това да избивате
камарите от врагове, които ви заливат отвсякъде. Имате определени
задачи и допълнителни мисии. Основните задачи са свързани с успешното изиграване на нивото. Обикновено са посочени още в самото начало
на нивото, но се случва някои от тях
да са неизвестни, докато играта не
ви ги разкрие в даден момент. Допълнителните мисии ви носят бонус точки и предмети, а също така
отключват нови персонажи, с които
може да се впуснете на арената при
режим „предизвикателство“ (избирате ниво, където в ограничен екран
трябва да избиете даден брой врагове, да съберете определено количество злато или да изпълните няколко
комбота.

Графика, звук и музика

Визуално At World’s End изглежда
трагично. Графиката е като за игра
отпреди две-три години и ясно личи,
че е правена за конзола. Музикалното
оформление е страхотно – все пак
е взето направо от саундтрака на
филма. Звуковите ефекти са бедни,
еднообразни и дигитализираната реч
звучи стерилно.

Заключение

Очаквах много повече от At
World’s End – не само от играта, но
и от филма. Останах разочарован.
Заглавието изглежда набързо скалъпено, за да се появи по времето
на филмовата премиера. Наред със
средното ниво на графиката и звуковите ефекти се забелязва липса
на оригиналност и динамика в геймплея. Опростеният начин на игра
прави заглавието подходящо за деца,
макар да е спорно доколко детски е
сюжетът.
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium на 2 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
с поддръжка на DirectX 9.0
TOPWARE INTERACTIVE /
Дисково пространство:
4 Гбайта

SOUTHPEAK INTERACTIVE

Two Worlds е много красива и интересна игра, задължителна за феновете
на жанра. Казвам го в самото начало,
защото в статията ще прочетете
доста критики и е възможно да останете с впечатлението, че играта не
си заслужава. Това не е така. Просто
някои неща в нея не отговарят на цялостните є претенции. А щом разработчиците смятат, че творението им
е достойно да се мери със суперхитовете на пазара, то е разумно и да бъде
оценявано по същите критерии...
Ако трябва да се определи графиката с една дума, тя е красива. Дали наистина е по-красива от тази в Oblivion,
е спорен въпрос. Аз лично не смятам
така (ще се обоснова по-долу защо), но
това, което ще видите на мониторите, е прилично изпълнение, което стои
доста над средното ниво в жанра. За
съжаление това идва в комплект със
системни изисквания, които също са
над средните. Дори на конфигурация
над посочената като минимална, играта не вървеше съвсем гладко.
Движенията са пресъздадени с
motion capture и по време на битките
изглеждат добре. Проблемът е, че самите модели на персонажите са малко

ръбести, особено в лицата. Да не говорим за това колко неубедителни са
движенията на конете като графика и
като поведение. Иначе ако не се движат, не са чак толкова зле. От друга
страна, противниците и животните
в играта изглеждат добре, когато се
движат, но понякога заемат странни
положения, когато умрат. Rigor mortis,
или не, никой не може да ме убеди, че е
нормално падналият противник да остане с един крак във въздуха в поза на
паднало пластмасово войниче. Добре,
че се случва рядко.
Друг проблем е лицевата анимация
на героите. Може да съм се разглезил,
но след Bloodlines (а това беше преди
2 години и половина) очаквам да виждам лица, излъчващи ясно различими
емоции. Вместо това тук имаме студени физиономии с еднотипни мимики
в комбинация със зле реализиран lipsynch. Зная, че играта се предполага
да излезе на дузина езици, но можеше
поне в английската версия хората да
не изглеждат, все едно наистина казват това, което се чува. Отделно има
и разминавания между текста на субтитрите и произнесените реплики. Нищо фатално, но все пак го има.
В графа „оплаквания“ съм длъжен да
включа и clipping проблемите, които за
съжаление продължават да са си нещо обичайно в игрите. Не е нормално
мечът ми да потъва в гърба на коня,
който яздя! В играта има далеч по-груби моменти – пазачи, минаващи през
затворени врати (дори стени), трупове, падащи през някоя стена или скала
и т.н. Да не говорим, че веднъж си загубих коня, защото потъна в скала, а
впоследствие се появи върху нея, откъдето не можах да го сваля!
Проблеми има и при магиите – внушителната огнена стена например се
оказва доста едноизмерна, ако я заобиколите отстрани, но пък това последното е умишлено, вероятно с цел да не

се товари повече и без това претоварената PC конфигурация. Доколко това
решение е добро, е съвсем друг въпрос,
но виждайки неспособността на екипа
да оптимизира някои други аспекти от
играта, вероятно е единственото, за
което са се сетили.
След като прочетох всичко написано дотук, и аз самият се усъмних дали
играта е толкова добра, колкото казах
в началото. Затова ще спомена и някои
от положителните неща, за да разберете, че първоначалната ми оценка не
е била съвсем безпочвена.
Светът на играта е огромен (35
квадратни километра) и изглежда прекрасно. Имаме различни видове терени
(гори, градове, пустини, мъгливи планини и т.н) и всички те изглеждат
приблизително толкова добре, колкото
в Oblivion, а в някои случаи и по-добре. Особено впечатление ми направиха градовете (всеки със запомняща се

тая, че е възможно проблемът да е в
моя телевизор (глава), защото повечето западни колеги се прехласнаха пред
професионалното озвучаване.
Що се отнася до геймплея – там
няма особени изненади. Главният игрови персонаж е мъж, който търси сестра си, отвлечена от бандити. Имате
приемливи възможности за къстъмизиране на вида на героя (но не и на пола
му). В течение на играта ще може да
специализирате в една от трите класически области: близък бой (melee),
стрелба с лък (ranged) и магии, като
специализацията ви в някоя от тях не
ограничава развитието и в другите.
Първите две алтернативи по същество не подлежат на обяснение, а третата специализация е обвързана с изучаването на около 100 заклинания, които трябва да откриете или закупите,
за да ползвате. Това поне теоретично поощрява изучаването на картата,
въпреки че при мен не сработи добре
заради вроденото ми нежелание да се
бутам из райони, несвързани пряко с
основната ми задача.
Без значение дали изберете играта
с melee оръжие (която се състои главно в набиране по копчетата на миш-

пъти само защото се налага да мина
през даден район, но авторите на игри в последно време явно не споделят
мнението ми по този въпрос, защото
ми е трудно да се сетя за друга игра,
излязла тази година, в която нещата
да стоят така.
Вторият момент донякъде е свързан с първия и той е, че действията ви
имат реално отражение върху света.
Трябва да си призная, че не играх достатъчно, за да се убедя доколко значим
отпечатък мога да оставя в битието
на виртуалните хорица, но от видяното в тази насока останах с много добри впечатления.
Бих могъл да пиша още много за
различните нововъведения в играта,
които, макар и невинаги напълно уместни, я правят заглавие, което трябва
да се види, но мисля, че ако с всичко
казано дотук не съм ви убедил, едва ли
ще успея. В заключение ще кажа само,
че ако решите да ме послушате и да
инсталирате Two Worlds, е желателно
да сложите и последните драйвери за
видеокартата и да patch-нете играта
до последна версия. Това далеч не решава всички проблеми на заглавието,
но поне ще ги намали до приемливи граници и ще ви спести доста ядове.

Тест

ката в най-добрите традиции, докато
виртуалното ви „аз“ изпълнява поредица от удари), или някоя от другите
алтернативи (които не са чак толкова
различни като геймплей, но пък магиите са значително по-награждаващи
визуално), ще имате възможността
да изпълните значително количество
мисии и да намалите осезаемо популацията на много животински (и разбойнически ☺) видове, да освободите сестра си и да откриете, че това далеч не
е краят на историята.
Two Worlds създава много специфична атмосфера и мога с чиста съвест
да кажа, че рядко съм попадал в по-жив
игрови свят. В това отношение авторите получават поздравленията ми, защото в никой момент нямах чувството, че хората просто си седят някъде
и чакат моята поява, вместо да се занимават с ежедневните си дейности.
Тук трябва да отбележа два момента, които, макар да са реализирани
и преди, са рядкост в игрите от жанра, а не би трябвало да е така. Единият е изтребимостта на фауната, което ще рече, че като убиете нещо, то
си остава мъртво. Това за мен е от
голямо значение, защото ми е омръзнало да се бия с едни и същи неща 100
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архитектура), които те карат да се
чувстваш някак умален под надвисналите крепостни стени и сгради, както
и езерата, които изглеждаха просто
зашеметяващо, дори и на орязани настройки.
Магиите са прекрасно реализирани,
макар и да не изглеждат революционно,
а моделите на хората и животните (в
тази графа влиза и всякаква нереална
и митологична фентъзи паплач, с която ще се запознаете в играта, докато
тя на свой ред опознава меча ви) никак
не са лоши като цяло въпреки горните
критики. Оттам и високата оценка в
това направление.
След всичко казано за графиката е
време да обърнем малко внимание и на
звука. А той, поне според мен, изобщо
не е на суперхитовото ниво, на което
са се надявали авторите. Озвучаването на героите е доста посредствено –
интонацията и изобщо подборът на
гласове някак си не отговарят на представите ми как би трябвало да звучат
нещата, а разминаващият се lip-synch
не подобрява никак положението. От
друга страна, всичко останало (музика,
звуци от околната среда и т.н.) е на
съвсем задоволително ниво. Като говорим за гласовете, трябва да подчер-
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Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium на 1 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство:
5 Гбайта

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

ALTAR GAMES /
CENEGA INTERACTIVE
„Последната граница“, или както
хората наричат космоса, е единственото място, все още неопорочено
от човека. Вярно е, че се изгражда
международна космическа станция в
орбитата около Земята. Факт е, че
спътници обикалят земното кълбо.
Безспорно е, че множество известни и неизвестни сонди, сателити и
други космически апарати обикалят
из Слънчевата система, но в крайна
сметка човек населява само Земята.
Може и да е стъпил на Луната, но
там няма изградени трайни поселища
и все още тя е територия, недокосната от човешката ръка.
Рано или късно хората ще напуснат своята родна планета и ще се установят на други планети и несъмнено ще се повтори случилото се преди
няколко века – колонизирането на Америка от европейците, но дотогава
единствено ни остава да мечтаем, да
гледаме към звездите и от време на
време да поиграваме на
новото отроче на компанията

Altar Games, а именно компютърната
походова стратегия UFO: Afterlight.

ФАБУЛА

Историята в играта продължава
тази на предходните две заглавия –
UFO: Aftermath и UFO: Aftershock. За
съжаление дългата борба на хората срещу настъпващата биомаса и
инепланетяните се оказва безрезултатна и човечеството е принудено
да напусне родната си планета Земя.
Изолирайки се на космическия кораб
от извънземен произход Laputa, хората започват да кроят планове за своето бъдещо съществуване. В крайна
сметка решават да се заселят на
единствената планета с подобни на
Земята параметри, а именно Марс.
За целта се създава кораб, в който 10
000 души спят в модерни криогенни
камери своя летаргичен сън в очакване да бъдат събудени. През това
време останалите „будни“ членове на
екипажа трябва да преведат космическия кораб до Марс, да тераформират планетата и най-накрая да събудят спящите.
Естествено, като командир на
неспящите хора, вие се нагърбвате
с трудоемката задача да се преборите със суровия климат на Марс, да
промените облика му и да се справите с всяка една спънка по пътя към
успеха, без значение дали това ще
са извънземните раси, които населяват планетата, странните „природни“ аномалии, недостигът на ресурси
и средства или други препъникамъни.
А накрая, ако съумеете да направите
необходимото, спящите 10 000 души
ще се събудят в нов и преобразен свят.

ИГРАТА

В духа на предходните продукти
от серията, UFO: Afterlight е типичната походова стратегия с множество ролеви елементи, безброй битки,
управление на ресурси и строеж на
бази. Е, в случая базата е една-единствена и е от съществено значение.
Загубите ли я, губите и играта.
Когато стартирате UFO: Afterlight
за пръв път, ще се зареди не земното
кълбо, а планетата Марс. На външен
вид не изглежда много приветлива –
червен лунен пейзаж, разръфан от
падналите метеорити, множеството
кратери и набразден от каньони ландшафт и, разбира се, прословутата ледена шапка (от която между другото
черпите вода). Самата карта на планетата е разделена на множество райони с разнообразни форми. Всеки един
от тях предлага някакви ресурси –
метал, гориво, химически елементи и
прочие. Съществуват и странни археологически находки, които в началото биват пълна енигма както за вашите хора, така и за вас самия.
Всъщност всичко започва именно
от археологическите разкопки на някакви руини. След загуба на връзка с
обекта двама души биват изпратени
на място да проверят какво става.
Хората ви се натъкват на трупа на
техния приятел и колега и с изненада
установяват, че не са сами. Очевидно
на Марс има и други същества.
Оттук насетне започва шеметната надпревара за завладяване и тераформиране на планетата.
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Накратко, всичко в UFO: Afterlight
се върти около три взаимносвързани елемента – тактика, ресурси и
технологии. Тактиката се изразява
в провеждането на успешни мисии
по завладяване или защита на територии със сила. От териториите
се добиват ресурси, които отиват в
разработването на нови технологии
и съответно произвеждане на продукция, оръжия и боеприпаси. От своя
страна новите технологии предлагат гъвкавост и нови възможности
за провеждане на успешна тактика
и така кръгът се затваря. В началото може всичко това да ви се стори
объркващо – много нови неща, много
менюта, много възможности и много
информация, но с времето, след като
разцъкате час-два, ще сте наясно с
всеки един детайл от играта.
За да успеете обаче при завладяването на планетата, ще са ви необходими подготвени бойци. За разлика
от предходните продукти, където
всеки ден попълненията идваха на
тълпи, при UFO: Afterlight това е минало. Разполагате с ограничен брой
хора, като не всеки от тях може да
бъде превърнат във войник, защото
само малка част имат такава професия. Дори и да връчите някое пушкало
на техник или на учен, ефектът ще е
нулев. Само ще загубите човечеца в
кървавото меле.
Интересното при UFO: Afterlight е,
че борбата за завладяване на Марс
и тераформирането на планетата в
едно по-добро място за живеене може

да се осъществи не само с оръжия, а
да се постигне по мирен път – чрез
правилна дипломация. В началото се
сблъсквате със старите познайници –
т.нар. Reticulans, и евентуално формирате съюз с тях, а по-късно в играта
ще се изправите и срещу други фракции, с които също може да се кооперирате за общото благо, избягвайки
кървавите разправии за територия
и ресурси. В крайна сметка общото
съжителство не е чак толкова лошо!
Или поне докато някой не нападне изненадващо съседа си.

От друга страна, звуците в играта са направо плачевни. Колкото
е добра графиката, толкова е лошо озвучаването. При това не само
музиката и звуците, но също така
и гласовото озвучаване на героите.
Очевидно момчетата от Altar Games
не са могли да намерят специалист
по звуковите ефекти и са били принудени да ползват тривиални звуци,
евтини лица за гласово озвучаване и
набързо направени от непрофесионалисти парчета.

ЗАВЪРШЕК

ГРАФИКА и ЗВУК

В графично отношение играта е
придобила нов и по-нормален вид. Докато в предходните два продукта
всичко изглеждаше мръсно, мрачно и
някак потискащо, изкривено и втълпяващо отчаяние и неуспех, в UFO:
Afterlight визията е оптимистична и
по-светла. Графиката е изпипана изцяло в 3D аранжимент и е приятна за
окото, с повече детайли и креативен
дизайн.

От тактическа гледна точка играта е гениална с новите си стратегически карти, които позволяват да се
провеждат битки в полза на този, който се възползва от терена. От гледна
точка на цялата визия UFO: Afterlight
е направо първенец от всичките серии. От гледна точка на идеите продуктът на Altar Games е уникат. За
съжаление обаче големият брой менюта, тромавият интерфейс и липсата
на качествено озвучаване придават
един доста неприятен привкус. Лично
за мен началото бе едно изпитание
на нерви, познание по английски език и
липса на логика. След това нещата си
дойдоха на мястото и играта започна
да носи едно по-приятно изживяване.
Въпреки това, ако не сте фен на серията или на походовите стратегии
като цяло, то UFO: Afterlight въобще не
е за вас. Но в случай, че носталгията
ви завладее, не се стеснявайте да поиграете – няма да съжалявате!
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

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

JOWOOD PRODUCTION
Няма хлапета, които да не обичат да играят в пясъчниците с багери и камиони, да чертаят пътища
по асфалта и върху тях да си провеждат състезания с колички, а у дома
да строят жп линии, по които да пускат влакови композиции. Еххх... Като си
спомня детските години, ме обхваща
носталгия. Ако и при вас е така, значи
tycoon-ите са вашите игри. Навремето две заглавия от този жанр направиха истински бум – Railroad
Tycoon и Transport Tycoon, чиито
имена сами говорят, че става
въпрос за влакове, камиони, кораби и самолети.
Настоящата статия не е посветена на тях, а на Transport Giant, за
която може да се каже, че е наследник
на култовия Transport Tycoon. Играта
излезе преди около две години, но тогава не є обърнахме достатъчно внимание и тя не намери място на страниците на рубриката. По-късно се появи и разширението є, а сега двете в
комплект са преиздадени като „Златна
версия“ (Gold Edition) на заглавието, за
да могат онези, които са ги пропуснали, да им се насладят.
Подобно на своя предшественик Transport Giant
залага върху изграждане-

то и управлението на транспортна империя, чиято големина зависи най-вече от размера
на игровата карта. В нея имате възможност да извършвате превози с всякакви транспортни средства, за които
се сещате. Общо могат да се разделят
в три категории – сухопътни, морски и въздушни. Към сухопътните влизат кервани,
дилижанси, камиони,
тирове и автобуси, а също така
и влакови композиции (с парни, дизелови и електрически локомотиви). Въздушните са представени
от дирижабли, самолети и вертолети,
докато плавателните съдове са
само кораби (подводниците
са пренебрегнати, поради което не разчитайте да имате на
разположение такива).
Из игровата карта са разпръснати
определен брой градове и множество
индустриални обекти (мини, ферми,
преработвателни ккомплекси и фабри-

ки). Мините, фермите и сечищата
са генератори на суровини, които
се използват от заводите, за да
се произведе междинна или крайна продукция. Междинната продукция е резултат от дейността на
преработвателните комплекси и е
ресурс за създаване на завършен продукт. Крайният консуматор са градовете. Те поемат всичкото произведено
количество сол, яйца, хартия, тухли,
дрехи, месо и строителни материали.
Също така те са генератор на
пътници и поща.
Докато градовете
представляват няколко дузини къщи и здания,
свързани с пътна инфраструктура, индустриалните обекти са буквално поставени някъде сред полето. Към тях
не водят никакви пътища (освен при
готовите карти, където някои от тях
са свързани), така че преди да започнете какъвто и да било бизнес, първо трябва да направите път (последното не се отнася за морския и
въздушния транспорт).
Когато започнете нова игра,
трябва да огледате внимателно картата и да прецените кой сектор от
икономиката е най-благоприятен за начало. Обикновено това са по-доходните и по-близки предприятия. Изборът
на такива ви осигурява или по-голям доход на единичен превоз, или повече превози за интервал от време. Не е жела-

рафските особености, количеството
произвеждана продукция и финансовите ви възможности. При по-къси разстояния е най-удачно да използвате
камиони. За по-дългите дестинации и в
случаите, когато
индустриалният
обект произвежда
по-голямо количество продукция –
решението е изграждане
на железница. Отново за по-дълги
разстояния, но при транспортиране на
пътници и по-малко количество стока
е удачно ползването на въздушни превозни средства. Обаче когато количеството на продукцията е осезаемо
и трябва да се пренесе отвъд океана,
най-разумна е употребата на кораби.
Подобно на останалите tycoon-и,
Transport Giant предлага няколко режима
на игра – кампания, готова карта или
случайно генерирана карта. Кампаниите са общо три, като всяка от тях
се развива в Америка, Европа и Австралия. Готовите карти са по десетина за всеки от споменатите континенти. Когато започнете нова
игра, имате избор да посочите
стартова дата. Най-ранната
дата е 1850 г., а най-късната – 2000 г. От времевия период зависи и какви транспортни средства
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звате
ги с път, като
е разумно да ползвате част от вече построен
такъв, ако е налице. После купувате
съответните транспортни средства
от депото. Създавате нов маршрут –
избирате кое ще е транспортното
средство, коя ще е началната точка,
вида на стоката и количеството, което ще бъде натоварено, и накрая къде
ще бъде разтоварена. Оттам нататък
остава само да видите какъв доход ще
ви донесе дадената дестинация и впоследствие да я модернизирате или да я
закриете на по-късен етап от играта,
ако се превърне в губеща.
Важно е да се съобразявате с факта, че всяка група транспортни средства има различни модификации според
вида на пренасяния товар. Така например автобусите са предвидени за пре-

воз на пътници и не могат да бъдат
товарени със суровини или стоки. Последното е работа на камионите. При
тях има няколко модела – самосвали,
цистерни, камиони за дървени трупи и
тирове. Съответно тяхното приложение е за пренасяне на суровини (като
чакъл, глина, сол, въглища и царевица),
петрол, дървени трупи и потребителски или междинни стоки (химикали, торове, хартия, дрехи, месо, яйца и т.н.).
По този начин, ако притежавате камион за превоз на дървени трупи и решите да прекратите бизнеса с него,
впоследствие не може да го използвате за друг вид транспортна дейност
(и ще се наложи да го продадете). От
друга страна, влаковете (с изключение на пътническите) разрешават да
се пренася почти всичко. Същото се
отнася и до някои модели самолети.
Недостатъкът им обаче се състои в
това, че са по-скъпи и пренасят много
по-малко товар, отколкото влаковете
(дори от по-новите модели камиони).
Какъв тип транспорт ще използвате за превоза на всеки отделен вид
стока, зависи от няколко фактора –
разстоянието между обектите, геог-
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телно в самото начало
да се хвърляте върху
нещо грандиозно. Също така е хубаво да се
насочите към снабдяване на
завод със суровини, защото
без тях той не може да произведе своята продукция, т.е.
няма да има какво да натоварите.
Например ако имате нефтено находище в близост до химическа лаборатория – свързвате ги с път и купувате
няколко цистерни, с които да транспортирате добития петрол. Захранена
със суровина, лабораторията започва
да произвежда химикали. На по-далечно разстояние откривате завод за изкуствени торове и ферма за царевица.
Построявате железопътна линия от
лабораторията до завода. Купувате
влакова композиция, с която започвате
да пренасяте произведените химикали
до завода. Закупувате и няколко тира.
Тях използвате за превозване на изкуствените торове от завода до фермата. После царевицата може да транспортирате до най-близкия град.
При създаването на дадена транспортна връзка се нуждаете от няколко
неща – място за товарене, път и транспортни средства. Мястото, където
се товари стоката (може да е склад,
спирка, гара, летище или док в зависимост от вида на използвания транспорт), трябва да бъде построено в близост до обекта, където ще
я разтоварвате.
Свър-
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Иван Димитров

ще имате на разположение. През 1850
г. това са кервани, дилижанси, вагони,
дърпани от животни, и платноходи.
На по-късен етап се появяват първите парни локомотиви, после дирижаблите, парните кораби и първите
камиони
и така до
настъпването на
ерата на реактивните
самолети и влаковете стрели.
От гледна точка на графиката
Transport Giant не представлява нещо
зашеметяващо. Обектите са предварително рендирани триизмерни образи.
Повечето от тях изглеждат приятно
за окото, макар през първите няколко
десетилетия да са сравнително грозновати (но, така или иначе, такъв е
бил видът им по онова време). Звуковите ефекти са стандартното бибипкане на клаксони, тракане на железница
и т.н. Музикалното оформление е на
добро ниво – има над двайсет мелодии.
Лично на мен въобще не ми хареса изобилието от кънтри песнички и ме разочарова това, че не може да се избира
коя от тях да звучи. Разбира се, винаги
може да изключите музиката и
да си пуснете онези мелодии,
които ви харесват, от директорията на играта.
Освен това ви съветвам да я играете на
максимална разделителна способност, иначе на моменти екранът се претрупва от прозорци, които
закриват повечето игрална част.
Както вече казах, в Transport Giant
става въпрос не за какво да е, а за влакове, кораби, камиони и самолети. Така
че ако ви гони носталгията по детските години или пък искате малко да поблъскате стратегическата си мисъл – играта
е именно за вас.
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Мартин Димитров

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

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

GROOVE GAMES
Заложи своя престиж! Заложи своята
лъскава кола! Заложи голяма сума пари! И
стигни пръв до финала! Това са обещаващите слова към новия продукт на Groove
Games и по-точно към симулатора на
състезателни коли, носещ гръмкото заглавие LA Street Racing.
Фабулата в компютърната игра, както може би вече се досещате, е да се
превърнете в краля на моторните гонки
в Los Angelеs. Вие се вживявате в ролята на надъхан и умел шофьор, готов на
всичко, само и само да бъде номер едно
в своя град. По пътя към славата ще ви
се наложи да се поизпотите доста (не
преувеличавам!), да преборите цял куп
противници, да съберете възможно найдобрите возила и, разбира се, да победите „перфектния“ състезател със смешна фамилия – Matt Peacock (в превод от
английски Peacock означава „паун“).
За да сбъднете мечтата си, няма да
ви се наложи да обикаляте града в търсене на някой неблагоразумен тип, който
да ви предизвика и вие с лекота да го
биете. В LA Street Racing ще прекарвате
по-голямата част от времето си паркирал в един от четирите престижни
квартали на LA в чакане на някой идиот
да ви предизвика.
След това обаче нещата загрубяват. Определяте залога – в случая това
най-често са чаркове от вашата и на
противника кола – и състезанието започва. Естествено, другите състезатели не са свръхинтелигентни, но за сметка на това пък техните автомобили са
по-добри от вашето лично МПС. Ако сте
хитър, ще съумеете да намерите цаката на всички тарикати, но това изисква време и много нерви. Накрая, когато
победите, ще отмъкнете дадената печалба и ако тя е чарк, ще си го инсталирате на бръмчилото. Това в общи линии
са добре познатите ни благинки – гуми,
двигател, нитро система и прочие.

Всичко това ще изживеете буквално
на първия ред. С други думи, ще шофирате от седалката на шофьора, като ще
виждате всичко, което и той вижда –
арматурното табло на колата, своите
ръце, волана, страничните огледала и
огледалото за задно виждане. Всъщност
това е доста свежо хрумване, което
допринася за естествената атмосфера
в играта.
Друга свежа идея е създаването на
реалистично усещане от шофирането.
Докато при някои подобни игри това въобще не се чувства, при LA Street Racing
несъмнено се усеща кога автомобилът
ви е с предно предаване и кога със задно. Наред с това, ако случайно в реалния
свят сте шофьор, ще установите, че
повечето маневри, които сте правили
през живота си, са напълно реалистични
и постижими и в самата игра, а това е
едно наистина приятно изживяване!
За съжаление дотук се изчерпват
положителните страни на продукта, защото графиката в LA Street Racing е
изненадващо постна. Същото може да
се каже и за звуците, музиката и озвучаването в играта. Макар и тук-там да
се забелязва някой и друг светъл лъч във
формата на интересен ефект или хубаво парче, в крайна сметка преобладават
слабите изпълнения.
За финал ще споделя с вас, че играта
има своите преимущества и идейни концепции, но начинът, по който е реализиран самият проект, е абсурдно неправилен. И докато момчетата от Groove Games
се чудят как да пооправят своето
отроче, лично аз
ви препоръчвам
да разцъкате някоя
по-качествена игра
като NFS Carbon например.
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
500 MHz
128 Мбайта
32 Мбайта
с поддръжка на DirectX 7.0
Дисково пространство: 15 Mбайта
Процесор:
Памет:
Видеокарта:

http://www.popcap.com/games/peggle
Със залеза на игралните зали и възхода на компютърните игри флиперите тихомълком поеха към забвението
и напоследък рядко се появяват дори
на компютърния екран. Единствената
държава, в която флиперът продължава
да е на почит, e Япония. Там се играе
на „пачинко“ – автомати, вдъхновени
от ранните флипер машини, когато
все още не са имали палки за връщане
на топчето назад към игровото поле.
При „пачинко“ играчът избира единствено първоначалната траектория и
сила на топчето, а рикоширането и
натрупаният точков резултат са изцяло в ръцете на шанса. Прости наглед, те са страшно пристрастяващи и
именно този ефект е търсила фирмата PopCap при създаването на своята
най-нова игра – Peggle.
Подобно на „пачинко“, всяко от 55те нива на Peggle, разделени на 11
различни свята, вдъхновени от различни теми – от романтична приказка до
космически приключения и египетски
мистерии, – е осеяно с разноцветни рикоширащи елементи (пилони и плочки).
Играчът разполага с девет топчета,
които може да изстреля в избрана посока от горната част на екрана. Веднъж
изстреляни, топчетата рикошират диво във всеки елемент, с който се сблъскат, и рано или късно достигат долната част, където изпадат от екрана, и
са завинаги изгубени. Или ако извадите
късмет, биват уловени от движеща се
платформа и се връщат във вашия актив, след което всички улучени елементи биват премахнати от нивото, преди да изстреляте следващото топче.

Елементите на екрана биват предимно два вида – сини (обикновени) и
оранжеви. Целта на играта е да премахнете оранжевите елементи от нивото
преди да ви свършат всички топчета.
На ваша помощ идват и временно оцветени във виолетово топчета, увеличаващи точковия ви актив, и по-важните,
зелени, в които се крият бонуси. Всеки
един от 11-те свята дава специфичен
бонус – от експлозия на част от нивото, или няколко топки наведнъж, до
флиперни палки, с които да се пазите
от загуба на топче. Ако се справите с

нелеката задача да премахнете всички
оранжеви елементи от екрана, последното ви топче ще се бори за специален
бонус между 10 000 и 100 000 точки, преди да преминете към следващото ниво.
Ако успеете да се преборите със
стандартните нива, пред вас ще се
отключат 75 нови предизвикателства, представляващи усложнена версия
на нивата, през които сте преминали.
Предвиден е и мултиплейър, но само в
hot seat вариант срещу приятел, който
стои до вас.

Победата в Peggle е истинско предизвикателство, понеже на пръв поглед
успехът ви зависи изцяло от шанса.
Почти невъзможно е да предскажете
траекторията, в която ще се насочи топчето ви във всеки момент. Това наистина е така, но от PopCap са
постигнали много добър баланс между
шанс и игрова тактика, така че много
често е необходимо да предскажете в
коя посока топчето би рикоширало след
първата си цел или пък да улучите движещата се платформа, за да може да го
използвате отново. При изпълняване на
сложни изстрелвания, наречени каскади,
играта ще ви възнаграждава с възторжено поздравление и безплатни топки,
които да увеличат шанса за победа.
PopCap не напразно имат славата
на един от най-добрите разработчици
на casual игри. Подобно на предишните
им предложения, Peggle ще ви зарадва с
превъзходна графика, пъстри цветове,
впечатляващ саундтрак, забавни персонажи, които ви служат като „пътеводители“ във всеки един от световете, както и доста реалистичен физически модел на движението на топчето. Не се поддавайте на изкушението
да определите играта като забавление
за деца заради сладурския є вид – така
ще изгубите възможността да се забавлявате с една от най-оригиналните
casual игри, излизали тази година. Ако
пък сте почитател на флиперите, не
пропускайте уникалния шанс да се насладите на японския им вариант, заложен в геймплея на Peggle.
Ще намерите играта на диска към
списанието.
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Месечен масивен обзор

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

http://rappelz.gpotato.com

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium III на 800 MHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство: 1,6 Гбайта

НАЙ-КРАСИВОТО БЕЗПЛАТНО MMORPG,
СЪЗДАВАНО ДОСЕГА, БЕЗ СЪМНЕНИЕ!
Корейските безплатни онлайн ролеви
игри са истинска епидемия, която заплашва да превземе световния MMO пазар в
най-скоро време. Въпреки че не могат да се
сравняват с величия от ранга на World of
Warcraft или Lord of the Rings Online, керванът от непрестанно излизащи безплатни
онлайн ролеви игри от далечна Азия, напълно безплатни и издържащи се с продажба
на игрови предмети, са сериозна алтернатива на комерсиалните игри и милиони
геймъри вече знаят, че могат да се забавляват не по-зле онлайн и без да плащат месечната си лепта. Идилията би била пълна,
ако тези безплатни игри можеха да се похвалят с качествена графика – за съжаление в повечето случи геймърите трябва да
си „затворят очите“ за явните недостатъци. Играта Rappelz на компанията GalaNet е изключение от това правило и се
нарежда сред най-красивите безплатни
MMO игри, създавани някога.
Графиката... ех, тази графика! Само
скрийншотовете са достатъчни да
ви убедят, че става дума за наистина професионално нарисувана игра.
Графиката є се доближава много
до визуалния стил на платената Lineage II и не пропуска
възможност да възнагради
играчите си с превъзходни
пейзажи, богати на детайли и
привлекателни модели на персонажите и страховити чудовища,
с които бързо да се разправите.
Моделите на оръжията и броните,
които са доста на брой и разнообразни, са също толкова добре направени,
помпозни на вид и придават усещането за епична атмосфера, пропито в
повечето азиатски игри. Добре ще
е да разполагате със сравнително
модерен компютър, понеже в някои
от гористите местности и в пренаселените градове броят кадри в
секунда спада сериозно, както и при

GALA-NET

битки с повече от двама-трима противници на екрана. Музиката е на прилично равнище, но малкият брой мелодии ме принуди
да прибягна към добрия стар Winamp.
Ако графиката е предястието в една
игра, основното блюдо е именно геймплеят. А той, както в повечето безплатни
MMORPG игри, е сведен до намиране на
нови чудовища за избиване и изпълняване
на не особено богат набор от мисии, свеждащи се в повечето случаи до избиване на
определен брой чудовища. Нека това не ви
разочарова твърде много, понеже баталният геймплей на Rappelz е сред най-добрите
при безплатните MMORPG. Освен нестандартните класове, към които вашият персонаж може да спада, особено интересна
е и механиката за развитие на персонажа

чрез битки – натрупания
опит може да използвате за закупуване на голям брой активни и пасивни умения, или за
увеличаване на нивото, което на свой ред
позволява да закупувате нови умения. Изборът на правилните умения е изключително
важен и е добре да се допитате до опитни
играчи и онлайн пътеводители из света на
Rappelz, за да не се наложи по-късно да правите нов персонаж. Интересна е и концепцията за т.нар. Boost Chips – тях може да
закупувате срещу специални Lak точки, които получавате в битки с трудни противници. Boost Chips се вграждат в оръжието
ви и го подсилват спрямо определени противници. Така може да създадете оръжие,
което да се разправи дори с най-силните
врагове само с няколко удара.
Gala-Net се хвалят, че по всяко време
на денонощието играта им е населена от
десетки хиляди геймъри, но не очаквайте да срещнете приятелски настроено
общество. За съжаление геймплеят на
Rappelz е насочен главно към солова и състезателна игра и намирането на компания
от играчи, с които да си проправите път
през по-сложните мисии и местности, е
нелека задача. Повечето играчи биха ви
подминали, наместо да се присъединят към
вас. Всеки, изглежда, се бори сам за победата, но това не означава, че няма да извадите късмет и да си намерите приятел,
с когото да играете, още повече, че безплатният геймплей е гаранция, че в Rappelz
ще срещнете немалко българи. Просто ще
трябва да потърсите по-търпеливо.
Преди месец Rappelz разшири териториите си с нови местности, чудовища
и още по-мощна екипировка благодарение
на третия безплатен експанжън (Act III),
който разпространителят в Америка и
Европа, Gala-Net, пусна за безплатно теглене в Интернет – обемът на цялата игра
е над 1,5 Гбайта, така че се заредете с
търпение.

Е-ОБРАЗОВАНИЕ

XO-1
ЕЛЕКТРОННО ОБРАЗОВАНИЕ
И ЗА БЕДНИТЕ

XO, известен още като 100-доларовия лаптоп
и като CM (Children’s Machinе), стана първият по
рода си образователен проект, който успя да добие популярност. Той e дело на OLPC (One Laptop
Per Child) – американска организация с нетърговска цел, съставена от членове на MIT Media Lab –
звено на Масачусетския технологичен институт, което се занимава с разработки в областта
на технологиите. Целта на OLPC е да се направи специален лаптоп за развиващите се страни,
който да даде възможност на учениците там да
се възползват от предимствата на Интернет и
електронното обучение.
Лаптопът (по един за всеки ученик) трябва
да бъде съобразен с инфраструктурните и климатични условия, които са изключително тежки в тези държави, и да е на цена, достъпна за
правителствата на съответните страни. Идеите на OLPC се базират изцяло на теориите за
конструкционалистичния начин на обучение и на
някои принципи, които Николас Негропонте, председател на OLPC и един от основателите на MIT
Media Lab, изразява в своята книга Being Digital.
Лаптопът ХО не е първият опит на OLPC да
създаде условия за достъп до информационните
технологии в страните от Третия свят – още
през 2001 г. благодарение на организацията деца от училище в Камбоджа бяха снабдени с лични
лаптопи. За да може да изпълни целите си, OLPC
си сътрудничи с някои от най-големите имена в
Юли–Август 2007

БОЖИДАР СТЕФАНОВ
света на информационните технологии – компании като Google, News Corporation, AMD, Red Hat,
Brightstar и Nortel. Организацията става наистина популярна, когато първият работещ прототип на стодоларовия лаптоп е демонстриран
от Николас Негропонте и Кофи Анан по време на
Световната конференция по проблемите на информационното общество, която се провежда в
средата на ноември 2005 г. в Тунис. Тогава за пръв
път е показана и експериментална дънна платка
на машината, чрез която разработчиците могат
да започнат да работят за нейното подобряване.
Разработката на дисплея отнема най-много време, така че готовият самостоятелен прототип
е демонстриран чак в края на май 2006 г. Проектът се радва и на внимание от страна на програмата за развитие на ООН по време на проведения
в края на миналата година в Швейцария Световен
икономически форум. В момента разработката на
устройството е вече към края си. Очаква се масовото производство на първите бройки, които ще
стигнат до крайните потребители, да започне
през лятото на тази година. Като производител
на XO лаптопа е избран Quanta Computers, един от
най-големите производители на преносими компютри в света, който доставя голяма част от
машините на големите компании като Apple, Dell
и Sony. Засега остава неясно дали ще има и комерсиални XO лаптопи, но допреди известно време
от OLPC предлагаха два варианта. Първият е да
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АНАТОМИЯТА НА CHILDREN’S MACHINE XO-1

5.

1.
2.
6.

3.
4.

9.
7.
10.

8.

11.

12.
1 – TFT дисплей с диагонал 7,5 инча и възможност за работа в два режима: монохромен, отражателен с разделителна
способност 1200х900 точки и цветен с разделителна способност 800х600 точки и задно осветяване.
2 – Вградени камера и микрофон. Камерата поддържа разделителна способност 640х480 точки и скорост 30 кадъра/s.
3 – Бутони за управление, които се използват, когато дисплеят е обърнат в режим eBook.
4 – Тъчпад и две сензорни площадки. Освен за посочващо устройство, могат да се ползват и за въвеждане на текст
чрез специалната „писалка”.
5 – Антени за WiFi връзка. Освен за това служат и като капачета за портовете.
6 – USB портове. Общо три на брой в XO.
7 – Процесор AMD Geode LX-700 на 433 MHz и консумация 0,8 W.
8 – 256 Мбайта DDR333 RAM памет.
9 – Wi-Fi модул Marvell Libertas 88W8388 с поддръжка на 802.11b/g и автономно пренасочване на пакети, когато компютърът е изключен.
10 – Северният мост (контролерът на паметта) е вграден в процесора. CS5536 служи като южен мост и осигурява
управление на захранването, аудио и USB поддръжка.
11 – 1 Гбайт NAND Flash от Samsung.
12 – Клавиатурен контролер
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се пуснат определен брой комерсиални машини, които да се продават на по-висока цена, с цел
финансиране на програмата, а
вторият – концепция, наречена „един на цената на два“, при
която всеки може да си купи
ХО машина, но при условие, че
плати две, втората от които
е предназначена за дете от развиваща се държава.
XO е доста компактен – корпусът на
последния прототип – XO-1, е с размери само
242х228х30 mm. Направен е от пластмаса, без да
е жертвана здравината, тъй като дебелината на
стените му е 2 mm (срещу 1,3 mm на комерсиалните лаптопи). Целта е лаптопът да е резистентен към удари, влага и прах, защото се очаква
той да се използва в среди с висока влажност или
запрашеност. Това е и причината клавиатурата
му да е с мембранни бутони и да е направена почти изцяло от гума. Теглото на XO е приблизително 1,5 kg.
Дисплеят е свързан с корпуса чрез съединение, което му позволява да се върти на 360о и да
се затваря в обърнато положение като при таблетните компютри. Така ХО може да се ползва в
т.нар. eBook режим, който е подходящ за четене.
За тази цел някои от бутоните са изнесени върху
рамката на дисплея, за да са достъпни и при работа в този режим.
Дисплеят на XO-1 е 7,5-инчов, TFT и работи в
два режима. Единият, да го наречем основен, е монохромен и при него се ползва максималната разделителна способност от 1200х900 пиксела. При
него подсветката се изключва и се разчита на
отразена светлина от външни светлинни източници, а консумацията на дисплея пада до 0,1 W. Т
ова е и състоянието, в което се установява дисплеят, когато лаптопът се ползва като електронна книга (eBook). Нещо повече, в режим eBook се
включва специална памет, където се запазва показваното на екрана изображение. Това позволява
дънната платка да премине в режим StandBy и да
се включва само при необходимост от опресняване на информацията, което увеличава съществено живота на батерията.
С това особеностите на контролера за управление на
дисплея (DCON) не се
изчерпват. За да намалят разходите за
производството на
дисплея, вместо цветен филтър върху
всеки пиксел, се използва сложна дифракционна решетка,
която се намира зад
матрицата на дисп-
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лея и разлага светлината от
подсветката. Така, когато дисплеят възпроизвежда цветно изображение, вместо всеки
пиксел да свети с резултатен
цвят, определен от светлината, попадаща върху трите субпиксела (по един за всеки от основните цветова), в XO всеки пиксел отговаря на един от основните
цветове. Разходите за производство намаляват значително, но се
усложнява възпроизвеждането на цветовете. Проблемите се решават с използване на специална техника за предварителна обработка на изображението, така че да отчетат
особеностите на дисплея. Резултатът е учудващо рязък и ярък образ, което се дължи както
на малките размери на дисплея, така и на използването на дифракционна решетка, а не на филтри за основните цветове, които биха поглъщали голяма част от светлината на подсветката.
Всичко това има и търсен „страничен“ ефект –
консумацията е изключително ниска. Дори в цветен режим (с включена подсветка) тя е само около 1 W.
Колкото и да е енергоспестяващ дисплеят
обаче, XO не би бил толкова икономичен, ако не бе
правилният избор на процесор. Първоначално се
смяташе, че това ще бъде модел на AMD с тактова честота 500 MHz и консумация 0,25 W, но
това се оказа неосъществимо. Сегашният избор
е AMD Geode LX-700 с честота 433 MHz и консумация около 0,8 W, но с вграден графичен адаптер
и контролер за управление на паметта.
Паметта на XO-1 е 256 Мбайта DDR333, част
от която се използва от графичния адаптер.
Вместо твърд диск лаптопът има 1 Гбайт флаш
памет, която съдържа операционната система
и всички файлове, програми и данни на потребителя.
Важен компонент от ХО-1 е вграденият 802.11
адаптер, който осигурява безжична Wi-Fi връзка.
Благодарение на него децата имат възможност да
установяват безжични връзки с другите лаптопи
на свои приятели и съученици и да обменят съобщения, информация и образователно съдържание,
както и да ползват високоскоростна Интернет
връзка. Wi-Fi мрежата е модифициран вариант на
802.11 b/g, при който за сметка на увеличеният,
обхват и намалената консумация, скоростта е
намалена от 11 на 2 Мбита/s. Интересен е и начинът, по който създателите на лаптопа са решили проблема с Интернет връзката, така че да се
избегне необходимостта от множество точки за
достъп в труднодостъпни райони – използвайки
Wi-Fi, всички включени лаптопи в даден район се
присъединяват към обща мрежа, като тези, които са в района на точката за Интернет достъп,
предават пакетите от връзката към следващите, намиращи се извън този район, и т.н., докато
се стигне и до най-отдалечените. За да не се на-
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рушава целостта на мрежата, когато дадена машина е изключена, вграденият Wi-Fi адаптер има
допълнителен ARM процесор, чрез който препращането на получените пакети продължава дори
когато лаптопът е изключен. Тази т.нар. meshnetworking конфигурация има много предимства и
позволява на децата да се включват в по-големи
виртуални групи, чрез които да общуват и да си
сътрудничат. За да могат децата да се чувстват „заедно“, дори когато са зад компютрите, основната част от интерфейса на операционната
система на XO е т.нар. Neighborhood View, която
по интерактивен начин показва как другите потребители на mesh мрежата се събират, за да си
сътрудничат по различни задачи.
Като че ли това, което направи идеята за
ХО наистина популярна, беше нестандартният
източник на енергия, който намери място в първите прототипи. Става дума за задвижван чрез
манивела генератор, който зарежда вградената
батерия – за 1 min въртене се получава заряд за
около 10 min работа. Това предложение обаче се
оказа доста непрактично (манивелата се чупеше
лесно). Сега ХО-1 се доставя с 4-клетъчна 6-волтова батерия в две модификации: NiMH с капацитет 2,75 Аh, с която може да работи около 8
часа, и LiFeP с капацитет 3,66 Ah, с която работата се удължава приблизително до 11 часа. Устройството за зареждане с манивела съвсем
не е отписана идея,
но ще се предлага
като допълнителна
опция към готовия
модел. Освен това се замислят и
други начини за

98

алтернативно захранване, като например от автомобилен акумулатор или зареждане чрез соларен панел.
Още в началото на разработката е решено
операционната система да е Linux. Получават
се предложения от Стив Джобс да бъде осигурена безплатна MacOS X и дори от Бил Гейтс – за
Windows, но OLPC ги отхвърля, тъй като и двете
операционни системи не са с отворен код. В крайна сметка за ХО бе създадена олекотена дистрибуция на Fedora Linux, която включва и специален
пригоден за деца графичен интерфейс, наречен
Sugar.
В дистрибуцията са включени още софтуер
за текстообработка AbiWord, Gmail базиран email
клиент, програми за чат и VoIP, няколко езика за
програмиране, подходящи за подрастващите, като Logo, Python и специална версия на Squeak, наречена eToys, а също и няколко програми за работа с мултимедия. Интерес към разработката на
софтуер с отворен код, предназначен за ХО, има –
наскоро дори беше демонстрирана версия на играта SimCity, пригодена за него. От Wikimedia също решиха да се включат и съобщиха, че ще направят за машината специално офлайн издание с
подбрани статии от Wikipedia.

Classmate PC

Лаптопът XO не е единственият подобен проект, който се разработва в момента. От
Intel също решиха да предложат устройство, подобно на разработеното от OLPC.
Първоначално този проект беше известен с кодовото име Eduwise, но сега се
нарича Intel Classmate PC. Той е разработен по линия на нова програма на Intel
за доставяне на технологии за развиващите се страни, наречена Intel
World Ahead. От гиганта изобщо
не крият, че са създали творението си като конкуренция на
OLPC, и наскоро на публично представяне на Classmate PC казаха, че
на фона на развитието на информационните технологии днес XO изглежда
по-скоро като хай-тек джаджа. Джаджа или
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не, XO-1 струва само 150 USD, а очакваната цена
на изработения от Intel лаптоп е около 400 USD.
Тази цифра вероятно не е окончателна, защото
от производителя обявиха, че планират да изготвят готови набори от схеми, чрез които въпросният лаптоп да бъде произвеждан и от други
компании. Classmate PC със сигурност е готов за
производството, защото от Intel вече преговарят с правителството на Мексико за доставка
на 300 000 машини, а ученици в Бразилия дори бяха
снабдени с тестови бройки.
Classmate PC е доста лек и малък компютър.
Размерите му са 245x196x44 mm. Тежи под 1 kg и
се отличава с коженото си покритие, което служи и като чанта, когато капакът му е затворен,
за което спомага и кожената лентичка, с която
доста напомня на стара ученическа подвързия.
Чрез магнитна закопчалка лентичката придържа
капака затворен при пренасяне на машината. Когато се повдигне пластмасовият капак, се вижда един сравнително малък спрямо размерите на
лаптопа широкоекранен 7-инчов TFT дисплей. С
разделителната си способност от 800х480 пиксела той много напомня на дисплеите, които се
ползват за ултрапортативните компютри, като тези на OQO например. Classmate PC е точно
това, което човек би очаквал от всеки обикновен комерсиален лаптоп, и това някак подсилва
впечатленията, че по-скоро става дума за лъскаво ученическо помагало, отколкото икономическо образователно решение. С изключение на
малките си размери и липсата на някои клавиши,
клавиатурата наподобява стандартната за лаптоп. В мрежата се носят доста слухове, че тя е
прекалено малка, но не бива да се забравя, че машината е създадена и проектирана за деца, така
че малките размери могат да се сметнат дори
за предимство. Малка или не, клавиатурата не е
най-странното решение в Classmate PC, тъй като погледът бързо се фиксира на кръглия тъчпад
под нея. Той много прилича на тези, които могат
да се видят в ултрапортативните компютри на
Panasonic.
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За никого няма да е изненада, че основата на
Intel Classmate PC е процесор на Intel. Това е мобилен Celeron M с честота 900 MHz. Паметта е 256
Мбайта DDR2, 8 Мбайта от която се ползват от
интегрирания графичен адаптер Intel GMA915. Като обем тези 256 Мбайта могат да ви се сторят
недостатъчни, особено като се имат предвид
претенциите на Intel Classmate PC за съвременен
компютър. В действителност обаче той няма да
изпълнява стандартни приложения за Windows,
така че тази памет може да се окаже повече
от достатъчна. Операционната му система е
Windows XP Embedded 2002, която е от семейството на Windows Mobile и напълно се задоволява и
с малко системни ресурси. Освен това от Intel ще
доставят и варианти на Classmate PC с Linux дистрибуция от Mandriva.
Също като XO-1, и Intel Classmate PC няма
твърд диск. Има 1 Гбайт NAND Flash памет, особеното на която е, че е свързана през USB интерфейс. Това решение може да се стори странно, като се има предвид, че в използвания схемен набор
има IDE поддръжка, но то има ред предимства. От
една страна, защото модул с USB флаш памет излиза доста по-евтино за изработка от IDE флаш
диск, и от друга, защото за подмяната на такъв
модул не се иска кой знае каква квалификация. Паметта не е единственият компонент в Classmate
PC, който разчита на USB интерфейс. Същото
важи и за Wi-Fi адаптера, който е на Realtek.
За разлика от XO, в Classmate PC има и вграден
кабелен LAN адаптер. Естествено, има и вграден
микрофон и високоговорители, които се намират
точно под дисплея, което позволява компютърът
да се използва и за VoIP комуникация. Classmate PC
се захранва с 6-клетъчна Li-Ion батерия, която се
зарежда с адаптер и може да осигури около 4 часа
непрекъсната работа.

AlphaSmart

Друго интересно решение, което вече се прилага в САЩ, е създадено от компанията AlphaSmart,
която в момента е собственост на Renaissance
Learning Inc. От 1993 г. насам тя произвежда подобни на клавиатура устройства, които първоначално са проектирани за текстообработка, но
вече намират приложение и за нуждите на образованието. Първият модел на AlphaSmart се появява още в далечната 1993 г. и е предназначен
специално за работа с компютри Macintosh. Дори
и за текстообработка възможностите му били
безкрайно ограничени, защото разполага само с
32 Кбайта памет.
Последвалите го
модели – AlphaSmart
Prо, AlphaSmart Prо
2000 и AlphaSmart
Prо 3000, постепенно добавят поддръжка
на Windows, USB и
възможност за директно свързване към принтер.
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Като цяло целевата група на първите AlphaSmart
са хора, на които им се налага да пишат често,
но не искат да носят лаптоп със себе си – става
дума за журналисти, писатели и т.н. Моделът,
който промени всичко, е AlphaSmart Dana, който
се появи в средата 2002 г. Това впрочем е и първото устройство на компанията, което може да
се приложи и в образованието. Той има SD/MMC
слот, чрез който може да се зарежда с всякакъв
софтуер за PalmOS, а от AlphaSmart осигуряват
богата библиотека от специално написан за Dana
образователен софтуер.
AlphaSmart Dana има голям, чувствителен на
докосване дисплей с разделителна способност
560х160 пиксела и поддържа разпознаване на
текст чрез Graffiti. Освен двата слота за карти
има 16 Мбайта вградена памет и най-важното –
Wi-Fi поддръжка, благодарение на която може да
се използва за връзка с безжични мрежи и Интернет. Освен това от AlphaSmart осигуряват и специален софтуер и сървър, чрез който учителят
може да изпитва всичките си ученици чрез личните им устройства.

Sinomanic Tianhua GX-1C

Зад това сложно за произнасяне име се крие
ултрапортативен лаптоп, специално предназначен за учениците в китайските начални и средни
училища. Като технология е доста различен както от OLPC ХО-1, така и от Intel Classmate PC.
В него е използван нестандартен RISC базиран
процесор, създаден от Китайската академия на
науките, известен под името Loongson I. Използваният в Tianhua GX-1C модел е с честота 400
MHz. Машината има 128 Мбайта PC100 SDRAM
памет. Основните проблеми на Sinomanic са свързани със стиковката на операционната система
със специфичния процесор. В началото е използвана Debian Linux, но по-късно е разработена специална операционна система, известна с кодовото
си име Future Alpha. Различните модели на лаптопа на Sinomanic се доставят с различен тип масова памет.
Броят на предлаганите конфигурации на
Tianhua е шест и повечето от тях са предназначени за образователни или бизнес нужди. Има
модели с 40- или 60-гигабайтов твърд диск, както
и евтин модел с 1-гигабайтова SD карта, който
е предназначен за употреба в
извънградските райони на Китай. Дисплеят на модела за
образователни нужди GX-1C
е TFT с диагонал 8,4 инча и
разделителна способност
1280х1024 пиксела. Не е
ясно дали машината
има възможност за
Wi-Fi поддръжка,
но колкото и
да е странно,
тя е с вграден ADSL модем. Цената на
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Tianhua GX-1с е 1998 китайски юана, което е около 250 USD.

Simputer

Това е един от най-ранните проекти, насочен към развиващите се страни. Създаден е от
Simputer Trust – неправителствена организация,
сформирана в края на 1999 г. Идеята е била да се
създаде компютър в Palm формат, който да работи с Open Source софтуер и да може да се ползва
за всякакви нужди, които не е необходимо да са
непременно образователни.
Simputer е базиран на процесор SA-1110 ARM
с честота 206 MHz и консумация, по-малка от
0,4 W. Има 64 Мбайта RAM памет с разпределение, подобно на това при първите Palm помощници, където се ползва както за оперативна, така
и за масова памет. За разширение на паметта
Simputer предлага само слот за Smart карти, но
има и USB порт, който може също да се ползва за
такива цели. За въвеждане на данни се ползва чувствителен на докосване 3,8-инчов LCD дисплей с
разделителна способност 320х240 пиксела.
Simputer става популярен най-вече в Индия, където се ползва за всякакви цели – от изграждането на електронно правителство в Карнатака до
екзотични и амбициозни идеи, като автомобилна
диагностика, микрокредитиране и парични преводи. В момента се използва масово от индийската полиция за отчитане на пътните нарушения и издаване на фишове за глоби. Simputer има
и по-комерсиална версия, която се произвежда от
Amida, под името Amida
Simputer. Освен козметични, разликите
между нея и
оригиналната версия са
в наличието
на вграден акселерометър, който може да се използва за управление на
устройството чрез движения.
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