В БРОЯ

Ratatouille

Любопитно сътрудничество
между Intel и Walt Disney
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Intel работи все по-тясно с холивудската филмова
индустрия. Технологиите на компанията увеличават бързината и качеството на продукцията и имат особено важна
роля при направата на анимационни филми. Доказателство
е невероятната детайлност на филми като „Таласъми ООД“,
„Търсенето на Немо“, „Феноменалните“ и „Колите“. А след
като наскоро Walt Disney закупи анимационното студио Pixar,
очакванията за по-качествени и реалистични анимации нараснаха още повече.

Photoshop CS3 Extended
Работа с 3D файлове

46

Не сме си и мечтали, че програма като Photoshop би могла са работи с 3D изображения.
С новия Photoshop CS3 Extended и тази граница бе прекрачена. Програмата е ориентирана към
архитекти, инженери, медицински и научни работници, както и филмови, видео и мултимедийни
професионалисти, графични и уеб дизайнери, използващи 3D файлове и анимация. Тя ви позволява
да отваряте и работите с файловите формати U3D, 3DS, OBJ, KMZ, Collada, създадени в програми като Adobe Acrobat 3D, 3D Studio Max, Alias, Maya, Google Earth. 3D моделите се отварят в
отделен 3D слой, след което се активират съответните 3D инструменти за позициониране и
оразмеряване на обектите, открива се възможност за промяна на осветяването им и настройките за рендиране. Не очаквайте обаче чудеса. За редактирането на тримерния модел все още
е необходимо да използвате специализирана изходна 3D програма. Функциите, с които разполагате, са ограничени: отваряне на многослойни 3D файлове, комбиниране на 3D с 2D слоеве, редакция
на използваните текстури и т.н.

Алтернативите на Joost

Битката за онлайн зрителя се ожесточава...

54

Въпреки че Joost все още е в ранен бета стадий и е
достъпна само за поканени гости, регистрациите на сайта
надхвърлиха милион и продължават да нарастват. Каталогът от телевизионни програми, шоу програми и музикални
клипове се увеличава с десетки всеки месец, а за големите
разпространителски компании Интернет е следващият голям рекламен пазар. Но телевизионният онлайн пазар е твърде голям
залог, за да бъде оставен в ръцете
само на една компания. Веднага щом
стана ясно, че бъдещето на телевизията е в световната мрежа, цял рояк от компании се
хвърли да маркира своето
късче от пазара. В броя ви
запознаваме с най-големите
претенденти и какво ново и
различно предлагат те на
презадоволения зрител.
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Битката за онлайн зрителя се ожесточава...
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПАКТДИСКА
Здравейте приятели!
С едно голямо предизвикателство и множество страхотни предложения ще ви посрещне септемврийският
брой на списание Computer. Завръщането на любимото ни списание след лятната пауза ще отбележим с разработката на Microsoft за работа с виртуални компютри. Става дума за Virtual PC 2007 от рубриката Tools,
който беше пуснат като безплатна среда за работа и създаване на виртуални инсталации на различни операционни системи. Всичко това се реализира на локалния ви компютър и, разбира се, изисква повечко оперативна
памет (поне 512 Мбайта за XP система, и то само за да пуснете 1 машина). Параметрите, естествено, зависят от виртуалните инсталации, така че ако ще експериментирате с ДОС, няма от какво да се притеснявате. Системата не е ограничена само за продуктите на Microsoft и с лекота ще можете да пробвате някоя
дистрибуция на Linux или дори MacOS, но задължително с поддръжка за PC базирани системи. Предимството
на такъв тип системи личи най-добре, когато инсталацията започне да прави проблеми, защото VirtualPC позволява да запазите неограничен брой точки за възстановяване на състоянието, стига, разбира се, да имате
достатъчно дисково пространство. USB to Ethernet Connector 2.4.7 е следващото заглавие, което предизвиква
оправдан интерес с възможността си да пренасочва USB портовете
на даден компютър към друг, използвайки мрежовата им свързаност.
Така всяко устройство, закачено на основния компютър, ще се появява директно на клиентския, без нужда от кой знае какви допълнителни
настройки. В рубриката ще намерите и някои важни актуализации като безплатните Adobe Reader 8.1 за работа с PDF документи и новия
Fresh Diagnose 7.64 за диагностика на хардуера и оценка на производителността на системата. Такъв е и новакът FinalBurner Free 1.18 за
запис и презапис на CD/DVD носители, който се отличава с приятен
интерфейс и допълнителни възможности, като извличане на парчета
от аудио CD и работа със CD/DVD архиви. Последното предложение в
рубриката е TeraCopy 1.21. Благодарение на нейния мениджър за следене и проверка на прехвърлените данни, който автоматично преповтаря сгрешените парчета, можете да осъществите сигурен и стабилен
трансфер на файлове между различни компютри.
С две страхотни безплатни актуализации излиза рубриката Internet. Това са моят любим браузър Maxthon 2.0.2 и недостижимият
клиент за онлайн комуникация Skype 3.5. Maxthon ни радва с множеството подобрения на интерфейса, който вече може да се представя с
различни стилове на оформлението, богат набор от инструменти за
опериране с различните панели и страници, перфектна защита от паразитни прозорци, блокиране на рекламни карета и детайлни настройки с подробни описания. Skype отново са на върха със своя прекрасен
клиент, който предлага безупречна видеоконферентна и аудио връзка
с възможност за криптиране на комуникацията. В рубриката ще намерите и няколко негови надстройки, като MX Skype Recorder 3.3.2 за
запис и възпроизвеждане на Skype разговори, Skype Forwarder 1.7.4.3 за
пренасочване в двете посоки на обажданията между обикновен телефон с модем и Skype акаунт и SeeStorm for
Skype 1.1.2 за поддръжка на забавни тримерни аватари с анимация. Новата машина за търсене на WebFerret 6
също не е за подминаване. Освен че е безплатна, програмката успява бързо да съчетае резултатите на множество известни портали за търсене, като всеки намерен запис е със свой собствен рейтинг и препратка
към портала, през който е открит. Особен интерес предизвика и появата на един специален мениджър за сваляне на файлове – VDownloader 0.6. С негова помощ с лекота можете да сваляте забавни и интересни филмчета и анимации от нашумелите видеопортали, сред които са YouTube,
Google Video, DailyMotion, MySpace и други. Рубриката ще приключим
с предложение за чат маниаците. Това е Power Pack 8.00 с неговата
уникална комбинация от инструменти, картинки и аватари, звуци,
теми и какво ли още не за почитателите на mIRC.
Рубриката System продължава темата за онлайн комуникациите
с едно супер любопитно предложение. Remote MSN Command 1.1.03
позволява отдалечено наблюдение и изпълнение на команди между
приятели в MSN мрежата, което се извършва след предварително
потвърждение. Следва едно малко елегантно решение за всички, които работят основно с администраторски акаунт на своя Windows.
Безплатният DropMyRights 1.04 е разработен, така че да не позволява на приложения, които ежедневно са изложени на риск от атаки като браузъра и електронната поща, да застрашават сигурността на
системата. За целта „опасните“ програми се стартират с помощта
на инструмента, който автоматично намалява правата на достъп,
без да изменя идентификацията на потребителя. Като стана дума за сигурност, не можем да пропуснем и новата актуализация на
Security System Analyzer 1.5.2, който бързо и детайлно може да анализира вашата система за пропуски в актуализациите на Windows или
Office и да опише текущата софтуерна конфигурация. AutoScan 1.02
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също предлага сканиране и описание, но той е специализиран за мрежови устройства и услуги. С негова помощ можете да идентифицирате и
опишете системите и техните услуги. Програмата предлага и непрекъснато следене на мрежата с известяване при новопоявили се станции.
С нова актуализация е и едно от най-нашумелите средства за поддръжка и почистване на Windows системи. Изключително удобен и полезен,
CCleaner Portable 1.41 с лекота прочиства регистрите от паразитни
записи, директориите от временни файлове и предлага пълен контрол
над инсталираните приложения и самостартиращите се приложения.
Модификацията му за преносими устройства пък го поставя сред задължителните инструменти в арсенала на системните администратори.
Поддръжката на компютърни системни не може да мине и без средствата на програми като DriverMax 2.5, която може да ви спаси при работа с по-старите машини, за които трудно се намират драйвери, и особено при преинсталиране, когато трябва да се запазят вече инсталираните
драйвери.
Entertainment е рубриката с най-много преносими софтуерни предложения.
Тук е универсалният мултимедиен плейър Portable foobar2000 0.9.4.3, който заема изключително малко памет и е екипиран с кодеци за повечето известни
аудио формати, като FLACK, APE, WMA, MP3, WAV и други. Компания му прави
мениджърът за описания на аудио файлове Portable Mp3tag 2.39. С широката
си поддръжка на мултимедийни формати и удобен интерфейс, той е безценен
помощник за подредените и претенциозните любители на музиката. Притежателите на iPod пък със сигурност ще оценят качествата на безплатния
YamiPod 1.6, който с лекота управлява големи списъци от музикални изпълнения и позволява да бъде изнесен на самото iPod устройство. Последното
преносимо приложение в рубриката е Portable PhotoFiltre Free 6.2.7, който е
прекрасен редактор на изображения с множество инструменти за преправяне
на картинки, както и филтри и ефекти за подобряване на снимки. Специално
за вашите снимки е предназначен виртуалният фотоалбум Flash Slide Show
Maker Professional 4.40, който с флаш анимации и музика може да вдъхне
живот на вашите колекции. Рубриката приключва с още две безплатни
програмки: RapidTyping 1.1 за самообучение по бързопис на фонетичната
подредба и Sony Ericsson Ringtone Convertor 1 за конвертиране на мелодии
и рингтонове към IMY формата на Sony.
С предложение от Microsoft ще отворим и рубриката Authoring. Microsoft
Solution for Windows-based Hosting version 4.5 е пакет от различни подобрения, инструменти и скриптове за ускорена разработка и лесна поддръжка
на Windows базирани уеб портали, в който са включени и десетки примерни ситуации и приложни кодове с множество подробни помощни файлове.
За уеб дизайнерите е и новата версия на Sothink DHTML Menu Suite 8.0 за
бързо генериране на динамични уеб менюта със стилен дизайн. Редакторът притежава и модул за бързо генериране на дърво на съдържанието и
предлага интеграция с едни от
най-добрите редактори за уеб
страници Dreamweaver, FrontPage и Golive. Допълнително ускоряване на процеса на разработка на уеб страници ще получите, ако се
възползвате и от новите възможности за създаване, редактиране и
проверка на уеб базирани форми на Fast Forms 2.83 или на безплатния
визуален редактор за CSS стилове и описания CSS Toolbox 1.0. Интересно е и малкото безплатно приложение Pixcavator Image Analysis
Software 2.3, което изненадва с уникалната си способност да разпознава обекти на фигури в изображения и по зададени критерии да ги
елиминира, като ги припокрива с общия фон на картинката. В рубриката е и новата версия на безплатния novaPDF Lite 5.1, чрез който с
лекота се генерират документи в PDF формат. На конвертора можете да разчитате за запазване и на сложни документи с картинки и
таблици, както и на текстовете на български език.
Рубриката Antivirus отново няма да разочарова своите почитатели, които освен традиционните антивирусни дефиниции и актуализации ще намерят и няколко полезни инструмента за
борба с троянски коне и потайни шпиони. Такова е безплатното предложение WinPatrol 2007 12.0,
което се отличава с подобрения си интерфейс и възможността за генериране на подробни резюмета, които напоследък се наложиха като бърз и лесен начин
за получаване на специализирана помощ в множество
Интернет форуми. С нова подобрена лента с инструменти, в която е вградена и антишпионска защита, се
представя Yahoo Toolbar with Anti Spyware 7.0.5, който
обещава да ви осигури спокойствие и безопасност при
навигация в Интернет, като блокира всякакви паразитни прозорци
и опити за стартиране на опасни аплети и друг код. Symantec пък
контрира със своя Norton AntiBot 1.0, който е ясно специализиран в
откриването и елиминирането на всякакви заплахи от тип шпиони,
рекламни и атакуващи агенти.
Иван Гарнизов
Септември 2007
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FSC PRIMERGY TX120
КОМПАКТЕН, ИКОНОМИЧЕН И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТИХ
С пускането на Tower Server
PRIMERGY TX120 шумните
сървъри остават в миналото,
твърдят от Fujitsu Siemens
Computers. Според компанията
това е най-енергийно ефективният, най-тихият и най-малкият сървър и първият сървър в
света, който може да се използва навсякъде в офиса, без
да се нуждае от отделна стая.
Нещо повече, безшумната работа и високата енергийна ефективност не са за сметка на
функционалните му възможности. Подобно на по-големите си
и шумни събратя PRIMERGY
TX120 предлага пълната функционалност за съответния клас
сървъри и същевременно посреща нуждите на малкия бизнес и
SOHO потребителите за ниска
консумация, компактни размери,
ниско ниво на шума и по-ниско
от стандартното ниво на отделяната топлина.

Три световни рекорда
В съвременният свят, който
се доминира от цифровите технологии, основното изискване на
всички компании – и големи, и
малки, е надеждната и достъпна
ИТ инфраструктура. PRIMERGY
TX120 е създаден именно с тази
цел – да отговори на специфичните потребности на малкия
бизнес, като осигури непрекъсната работа на приложенията,
непрекъснат Интернет и интранет достъп и буфериране и
архивиране на фирмените данни.
Три са факторите, които правят сървъра на Fujitsu Siemens
Computers уникален в своя клас:
 Ниската консумация на енергия. В максималната си конфигурация PRIMERGY TX120
консумира с 40% по-малко от
конвенционалните Tower сървъри. При пълно натоварване
максималната активна мощност, консумирана от моде-
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ла с Dual-Core Intel Xeon UP
процесор, е едва 163 W. Отнесено към днешните цени
на електрическата енергия,
това означава, че TX120 ще
икономисва около 150 евро годишно.
 Компактен дизайн. Големината на PRIMERGY TX120
(99х340х399 mm) е равна едва на една трета от тази
на стандартните Tower сървъри.
 Ниско
ниво
на
шума.
PRIMERGY TX120 е най-тихият сървър в своя клас. Нивото на неговия шум (28 dB
в неактивен и 31 dB в работен режим) е с 50% по-ниско от това на стандартен
Tower сървър – фактор, който
е от изключителна важност
за малките офиси, които не
могат да си позволят отделна стая за сървъри.
Както всички останали сървъри от фамилията PRIMERGY
и TX120 поддържа функциите
за отдалечен мениджмънт
(PRIMERGY Server View Remote
Management), които дават възможност за гъвкаво, сигурно и
икономично управление на сървъра по всяко време и от всяко
място. Отпадането на необходимостта от локален мрежов
администратор е допълнително предимство за фирмените
клонове и обособените работни групи в компанията, както
и за тези малки фирми, които
разчитат на външна поддръжка на своите мрежи.

4-портов SAS контролер с
RAID 0, 1, 1E функционалност.
 До 2 (4) SAS твърди диска, които могат да се сменят под
напрежение.
 Интегриран контролер за отдалечен мениджмънт (iRMC) с
опция за iRMC Advanced Pack.
 Гигабитов Ethernet контролер със сервизен LAN за iRMC
контролера.


Награди
PRIMERGY TX120 бе представен на азиатския пазар по
време на проведения в Пекин
форум за разработчици на Intel
(Intel Developer Forum), където бе
отличен с наградата за иновации (Innovation Award) в категорията „Сървъри“.

Технически данни
Процесор: Dual-Core Intel
Xeon UP с до 4 Мбайта SLC
и 1066-мегахерцова FSB шина или Intel Celeron (от септември т.г.).
 Памет: 4 DIMM слота с общ капацитет до
8 Гбайта с ECC корекция.
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Symbol MC35
ДЖОБЕН КОМПЮТЪР ЗА КОРПОРАТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
След закупуването на Symbol Technologies от
Motorola акумулираният професионален опит на
двете компании и компетенциите им в мобилния
бизнес позволиха създаването и въвеждането на
пазара на нов съвместен джобен компютър от
клас EDA (Enterprise Digital Assistant). Означен като MC35, той тежи едва 185 g и е с дебелина само
20,6 mm, има ергономичен дизайн и изключително
здрава конструкция. Според спецификацията за
Drop & Tumble Test MC35 издържа на многократни
падания от 90 cm височина на твърда повърхност
и на 300 изпускания от 50 cm. Устойчивостта му
позволява минимум половин милион натискания на
клавиатурата и един милион докосвания на сензорния екран.
За разлика от предишни версии EDA на Motorola,
MC35 използва най-новия процесор на Intel – XScale
PXA270 с тактова честота 416 MHz, има 64 Мбайта оперативна и 128 Мбайта постоянна памет и
слот за разширение със стандартна SD I/O карта.
Дисплеят е сензорен, цветен с диагонал 2,8 инча и
разделителна способност QVGA (320x240 пиксела).
Работи с операционна система Windows Mobile 5.0,
което означава инсталиран Microsoft Оffice, възможност за възпроизвеждане на музика и видео,
водене на бележки. Клавиатурата е QWERTY, което улеснява бизнес потребителите, използващи
мобилен достъп до електронна поща.
MC35 позволява голямо разнообразие от методи на безжична комуникация. Интегрираният GPS
модул може да се използва от стандартните навигационни системи, но е подходящ и за по-сложни
логистични бизнес приложения. GSM/EDGE GPRS
функционалността предлага както срещаната при
традиционните смартфони гласова комуникация и
пренасяне на данни и достъп до Интернет, така и
възможност за водене на бизнес в реално време при
достъп до актуална информация от фирмената база данни.
Всички устройства притежават вградени USB, Bluetooth 1.2
и IrDA интерфейси, което позволява управлението на множество периферни устройства като принтери, хендсфри
и др.
Предлагат се и модифицирани варианти на MC 35,
които поддържат безжични мрежи (WLAN 802.11b/g)
и имат 2-Мпикселна камера
със светкавица, която освен стандартното заснемане на снимки и видео, позволява четенето на линейни и
двумерни баркодове.
Използването на MC35 в
бизнеса води до повишаване
на продуктивността, увеличаване на продажбите и
намаляване на времето за
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извършване на определени дейности. Подобрява се
работата с клиентите, а ефективността на фирмения CRM нараства значително. Лесният за употреба интерфейс осигурява своевременното адаптиране към продукта и ефикасното приложение на
неговите предимства, което води до бърза възвращаемост на инвестициите. Продължителността
на живота на MC35 надвишава тази на стандартните смартфони. В съчетание с достъпната цена
това го прави подходящо решение за мобилния бизнес. Благодарение на него мобилните служители и
търговските представители са винаги в течение
на получаваните чрез електронна поща телефонни
обаждания, SMS и незабавни съобщения запитвания и заявки на своите клиенти и могат да им предоставят адекватна и актуална информация, като
проверят складовите наличности, историята на
потребителските плащания и покупки посредством
достъп до фирмената мрежа. MC35 може да намери
приложение и в производството, разносната търговия, търговските обекти и магазини, в складовете, в сферата на недвижимите имоти, застрахователния бизнес и финансите.
Джобният компютър MC35 се доставя в България от „Баркод Системи България“ ООД – бизнес партньор на две от водещите в света фирми в областта на мобилните и баркод технологии – Motorola Enterprise Mobility, USA (ex. Symbol
Technologies Inc.) и Zebra Technolgies Inc, USA. Фирмата предлага още широк спектър от баркод
скенери, ръчни мобилни компютри с интегрирани
баркод скенери, оборудване за изграждане на безжични мрежи, етикетни баркод принтери за отпечатване на самозалепващи етикети, принтери за
отпечатване на PVC карти и др. Тя разработва и
специализирани решения за повишаване на ефективността на извършване на дейностите за нуждите на разносната търговия, дистрибуцията,
производството, транспорта и логистиката, за
оборудване на търговски обекти, складове и др.
Motorola е световно известна с иновативността си и лидерската позиция в областта на wireless
и broadband комуникациите. В началото на 2007
Motorola закупи и една от водещите компании,
предлагащи индустриални решения за мобилния
бизнес, Symbol Technologies Inc. Впоследствие на
разширяването на своето портфолио в сферата
на баркод технологиите и мобилните информационни системи Motorola създаде нов клон на компанията, наречен Enterprise Mobility Division.
Zebra Technologies Inc. е водещ световен доставчик на надеждни и пригодени за всякакви изисквания и условия етикетни принтери и консумативи, като нейната дистрибуционна и продажбена
мрежа включва над 90 държави, а сред нейните клиенти са 90% от 500-те най-проспериращи компании според американското списание Fortune. С над
5 500 000 продадени принтера, Zebra Technologies
Inc. е обявена за една от най-бързо развиващите
се компании и един от лидерите в RFID технологиите.
Септември 2007

КОМУНИКАЦИИ

Nokia Prism
МОДЕРЕН ДИЗАЙН И ПОДЧЕРТАНО ЛИЧЕН СТИЛ
Nokia представи своята нова колекция мобилни
телефони Prism, специално създадена за потребители, които държат на стила. Двата телефона
от серията – Nokia 7900 Prism и Nokia 7500 Prism,
които се отличават с необичайния си геометричен дизайн, ще бъдат на пазара през третото
тримесечие на 2007 г. на цена на дребно 400 евро
за Nokia 7900 Prism и 210 евро за Nokia 7500 Prism
(без ДДС).
Nokia 7900 Prism е предназначен за работа в четирибандови GSM (GSM 850/900/
1800/1900) и двудиапазонни
3G (WCDMA 850/2100) мрежи.
Двуинчовият OLED дисплей
възпроизвежда 16 млн. цветови нюанса и разполага с т.нар.
living wallpaper – тапети, които се променят непрекъснато в зависимост от силата
на сигнала и нивото на батерията. Тези, които държат да
подчертаят личните си цветови предпочитания, разполагат с избор от 49 цвята за
подсветка на дисплея и клавиатурата. Със същия цвят ми-
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га и горният ръб на телефона, сигнализирайки за
пропуснат разговор или за получено съобщение.
Сред основните характеристики на телефона
са 2-Мпикселната камера с 8-кратно цифрово увеличение, 1 Гбайт вградена памет, батерия, която в режим Stand-by издържа до 10 дни, а в режим
„Разговор“ – до 3 часа.
Nokia 7500 Prism е опростен и по-евтин вариант на Nokia 7900 Prism. Също разполага с
2-мегапикселна камера, но вградената памет е
по-малка – 30 Мбайта. За сметка на това телефонът има слот за разширение, в който могат
да се включват microSD карти с капацитет до
2 Гбайта. Може да възпроизвежда музика с високо качество
(до 9 часа с карта от
2 Мбайта).
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Xerox Phaser 4510
БЪРЗ, ИНТЕЛИГЕНТЕН, НАДЕЖДЕН И ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА
МОНОХРОМЕН ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР ЗА ГОЛЕМИ РАБОТНИ ГРУПИ
Xerox пусна в продажба нов
черно-бял лазерен принтер с голямо максимално месечно натоварване (200 000 страници). Разработен специално за средни и
големи работни групи и отдели в
големи организации, които имат
нужда от бърз и надежден принтер, за да се справят с всекидневните обемни задачи за печат,
Phaser 4510 има разделителна
способност от 1200x1200 dpi,
позволяваща тези задачи да бъдат изпълнени с много високо
качество на печат и коректно
отпечатване и на най-дребните
детайли и полутонове.
Принтерът печата със скорост от 43 стр./min, която се
запазва дори и при максималната разделителна способност.
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Устройството предлага печат
без полета на формати до А4.
Освен висока производителност,
Phaser 4510 се отличава и с ниска цена за отпечатване на една
страница, което го прави оптимално решение за компании, целящи по-ниски разходи за печат.
Комбинацията от големия
капацитет на входната тава
(стандартно 700, максимално
1800 листа) и обемът страници,
които могат да се отпечатат с
един комплект консумативи (до
18 000 листа), позволява изпълнението на големи по обем задачи без прекъсване на процеса
за добавяне на хартия или смяна
на консуматив. Голямата памет
(стандартна 128, максимална
512 Мбайта) и бързият процесор

(533 MHz), съчетани с истински
Adobe PostScript софтуер, позволяват изпълнението и на найсложните и обемни задачи без
забавяне или отлагане.
Phaser 4510 се предлага в пет
конфигурации, които могат да
отговорят на специфични нужди на клиентите: базов, мрежов,
с вграден двустранен печат, с
допълнителен капацитет на хартията (550 листа) и със защитен
печат (Secure Print). Принтерът
поддържа редица технологии,
които го правят изключително
удобен и лесен за употреба:
 Технологията Printing Scout
предупреждава потребителите чрез навременни инструкции, извеждани на екрана, за
неточности по време на печат.
 Системата MaiLinX автоматично изпраща съобщения по
електронна поща, когато е
необходимо обслужване или
смяна на консумативи.
 PhaserSMART
Online
Troubleshooting осигурява автоматично търсене и отстраняване на евентуална неизправност чрез поддържане на
непрекъсната връзка с центъра за автоматични решения
Xerox Knowledge Base.
 Интелигентната
система
Job Accounting позволява отчитане на всички изпълнени
задания – имена на файловете, време за печат, брой на
отпечатаните страници и
количество на използвания
тонер. Това дава възможност
лесно да се отчетат всичките разходи по принтера, за да
бъдат разпределени по отделите във фирмата.
Принтерът разполага и с интелигентни решения за двустранен печат – т.нар. SMART
Duplexing. В частност, при дуплексен печат на нечетен брой
страници машината автоматично разпознава последния лист и
го отпечатва едностранно.
Цената, на която се предлага
базовият модел на Phaser 4510, е
650 евро без ДДС.
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Xerox WorkCentre Pro 4595
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН РАБОТЕН ЦЕНТЪР
Xerox пуска на пазара ново
лазерно устройство с формат
А3 – WorkCentre Pro 4595 – за висококачествен печат, копиране
и дигитализиране на документи
в цвят.
WorkCentre Pro 4595 разширява продуктовата линия на
Xerox в най-високия офисен клас
машини и началния сегмент на
устройства за производствен
печат. Устройството е предназначено за средни и големи
работни групи, които печатат
значителни обеми черно-бели
документи, като например държавни учреждения, университети, телекоми, банки, застрахователни компании, големи търговски компании, центрове за
печат и размножаване на документи и много други.
Новото устройство предоставя впечатляваща скорост на
печат от 95 стр./min, като първата страница излиза само за
3 s. Скоростта на сканиране е
100 стр./min в едностранен режим и 60 стр./min в двустранен.
Високата разделителна способност от 2400x2400 dpi осигуря-
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ва перфектно качество и контрастно изображение и на наймалкия детайл в отпечатаните
документи. WorkCentre Pro 4595
разполага с 512 Mбайта памет,
процесор с тактова честота
750 MHz, твърд диск с капацитет 40 Гбайта, поддръжка
на принтерските езици PCL и
Postcript и максимално месечно
натоварване от 300 000 страници.
Капацитетът на тавите за
хартия достига внушителните
8225 листа, като дозареждането с хартия е възможно дори и
по време на работа на машината. Новото устройство работи
с широк спектър от материали
за печат с тегло до 216 g/m2.
Възможността за работа в
многозадачен режим е изключително полезна при големи работни групи. Различни потребители могат едновременно
да печатат, сканират и копират, без това да окаже влияние
върху скоростта на работа с
WorkCentre Pro 4595.
Широкият спектър от довършителни операции позволява

производството на малотиражна редакционно-издателска продукция, например за целите на
образователни учреждения. Машината поддържа възможност
за висококачествено цветно сканиране със скорост 100 стр./min
и полезната функция за изпращане на сканираните материали по електронна поща Scan to
e-mail.
Решенията за вградена сигурност на WorkCentre Pro 4595
помага на потребителите да
защитят конфиденциалните си
документи чрез функции като:
 Secure Print (защитен печат) –
отпечатване на поверителни материали чрез въвеждането на потребителско име
и парола непосредствено преди печат.
 Optional Security Kit (допълнителен модул за сигурност) –
включва криптиране на информацията върху твърдия
диск на WorkCentre Pro 4595,
както и електронно презаписване на документите, което позволява сигурно и необратимо изтриване на поверителни файлове след печат. Функцията е базирана на алгоритъм, разработен в американското Министерство на отбраната.
Интелигентната система Job Accounting позволява отчитане на всички
изпълнени задания – имена
на файловете, време за печат, брой на отпечатаните страници и количество
на използвания тонер. Това
дава възможност лесно да се
отчетат всичките разходи
по устройството, за да бъдат
разпределени по отделите във
фирмата.
Удобният и лесен за работа
графичен интерфейс помага дори и на неопитните потребители да се ориентират бързо в работата с машината.
Септември 2007
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Logitech QuickCam Pro и QuickCam Pro 9000
2-МПИКСЕЛНИ УЕБ КАМЕРИ
МАРТИН ДИМИТРОВ
В разгара на лятото Logitech и Carl Zeiss обявиха началото на ползотворно сътрудничество,
насочено към създаване и предлагане на ново поколение уеб камери. Според двете компании тези
камери ще съчетават модерните технологии на
Logitech и отличната оптика на Carl Zeiss, благодарение на което ще могат да възпроизвеждат
изображения с ненадминато качество! И за да докажат сериозността на намеренията си, не след
дълго пуснаха на световния пазар първите модели
2-Мпикселни камери: Logitech QuickCam Pro (за мобилни компютри) и Logitech QuickCam Pro 9000 (за
настолни компютри).

Logitech QuickCam Pro

Днес, когато все повече и повече потребители
използват преносими системи, при това не само
вкъщи и в офиса, но и на доста екзотични места –
на плажа, в планината, на летища и пр., необходимостта от мобилни уеб камери нараства. Наистина много от съвременните лаптопи имат вградени
камери, но не всички. А и Logitech QuickCam Pro съвсем не е стандартна камера.
Тя впечатлява със специфичен иновативен дизайн, съчетаващ луксозни черни части и лъскави
стилни плоскости, които Ӝ придават уникален
външен вид (фиг. 1). Всъщност прилича много на
модела Logitech QuickCam Deluxe, който бе представен в Computer 7-8/2007. И двете камери се отличават с нестандартно, компактно (6х3х2 cm)
правоъгълно тяло, което е разположено над обектива. Logitech QuickCam Pro ползва добре познатата пластмасова щипка с гумирани накрайници
Бутон за
моментни
снимки

Светлинен индикатор

Фиг. 2. Подвижната стойка дава възможност Logitech
QuickCam Pro да се ползва както с мобилни, така и с настолни компютри

и яка пружина за закрепване. Нова е включената
в комплекта стойка с височина 35 mm (фиг. 2), която позволява уеб камерата да бъде поставена
на оптималната височина за провеждане на видео
разговор. И тъй като става въпрос за устройство от висок клас, камерата се доставя със стилен
калъф, който да я предпазва от прах и повреди при
пренасяне.
Все пак това, което прави Logitech QuickCam
Pro уникална, е невероятният за този клас продукти 2-Мпикселен сензор и обектив със стъклени лещи и автоматичен фокус. Благодарение на него камерата е способна да предава изображения с разделителна способност от 320х240 до 1600х1200, а
с интерполация и до 3264х2448 пиксела. Записът на
видео клипове се извършва в стандартния диапазон от 320х240 до 640х480 пиксела, но се поддържа
и HD формат с разделителна способност 970х720
пиксела. Скоростта е 30 кадъра в секунда, като
филмчетата се съхраняват в wmv формат.
За кристален звук без ехо Logitech QuickCam Pro
разполага и с вграден микрофон. Връзката между
уеб камерата и преносимия компютър се осъществява с USB интерфейс.

Logitech QuickCam Pro 9000

Вграден
микрофон

Щипка за
захващане

Обектив
с автофокус
Фиг. 1. Logitech QuickCam Pro
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Разработчиците на QuickCam Pro 9000 са се
разделили с традиционния стил на Logitech и са
дали предимство на овалните форми, стилния черен цвят и лъскавите елементи (фиг. 3). От пръв
поглед уеб камерата ни грабва окото, като донякъде ни изненадва с нестандартния си външен
вид. Предназначението Ӝ – за настолни компютри,
предполага по-големи размери и това се вижда отчетливо, ако я сравните с Logitech QuickCam Pro.
Допълнително габаритите (9х3,5х4 cm) се увеличават от голямата поставка, която може да се ползва както за поставяне върху равна повърхност
(бюро например), така и за захващане за плосък
дисплей (фиг. 4) и дори за някои CRT монитори.
Септември 2007
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Бутон за моментни снимки

Светлинен индикатор

Вграден
микрофон
Обектив с
автофокус

Щипка за
захващане и
поставка в едно
Фиг. 3. Многофункционалната уеб камера
Logitech QuickCam Pro 9000

Сътрудничеството с Carl Zeiss и тук е намерило отражение – 2-Мпикселния сензор, и обектив
със стъклени лещи и автоматичен фокус, така че
по отношение на качеството на изображението и
на видео клиповете няма разлика между възможностите на QuickCam Pro и QuickCam Pro 9000.
Естествено, и Logitech QuickCam Pro 9000 разполага с вграден микрофон, който добре се вижда
от едната Ӝ страна. Връзката с компютъра е класическа – през USB интерфейс.

Фиг. 4. Logitech QuickCam Pro 9000
пасва на всеки LCD монитор

камерата се включва в някой от свободните USB
портове едва след като програмата поиска това.
В противен случай много е вероятно вашата система да не я разпознае правилно.
Работата с програмата за управление не е
трудна. Интерфейсът е интуитивен и лесен за навигиране (фиг. 5). Бутоните са стандартни:

Технологии и програмно осигуряване

И двете камери ползват еднакви технологии за
подобряване на картината (RightLight 2) и качеството на звука (RightSound 2).
 RightLight 2 е система от софтуерни и хардуерни технологии, които подобряват възпроизвежданото от уеб камерата изображение в съответствие със светлинните условия. Особено
забележим е ефектът при слаба осветеност.
В основата на тази технология са качественият сензор, ненадминатата оптика на Carl Zeiss
и, разбира се, модерният фирмуер. Голямото
предимство на RightLight 2 е, че технологията
позволява по цифров път да се изсветляват
по-тъмните места в изображението, така че
то да изглежда по-светло и по-детайлно. Освен
това технологията спомага и за правилното
пресъздаване на цветовете.
 RightSound 2 се занимава с изчистването на звука от акустично ехо и досаден страничен шум.
Звуковите вълни се анализират чрез иновативен алгоритъм AEC (Acoustic Echo Cancellation),
повтарящите се звуци и шумове се разпознават и филтрират. Така се постига чистота на
звука и липса на ехо при комуникациите.
Разбира се, никоя уеб камера не би била полезна
без софтуер за управление. Logitech QuickCam Pro
и Logitech QuickCam Pro 9000 ползват обща програма за управление, която се предлага в две версии:
QuickCam v11.0 за Windows XP и Vista и QuickCam
v10.5.1 за Windows 2000.
Инсталирането на която и да е от двете версии е изключително лесна и не затормозява потребителя. Въпреки това не забравяйте, че уеб
Септември 2007

Активиране
на видеопотока

Филтри
за забавление
Тапет
за уединение

Настройки
Смяна на
приложението
за видео разговор

Заглушаване
на микрофона

Спиране на
видеокамерата

Фиг. 5. Работната лента на QuickCam
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За активиране на видеопотока.
За включване на филтрите за забавление.
За пускане на тапет за уединение.
За конфигуриране на софтуера.
За смяна на приложението за видеоразговори.
За заглушаване на микрофона.
За спиране на видеокамерата.
Допълнителна информация за тези функции можете да намерите в Computer 7-8/2007 – „Logitech –
уеб камери от поколение 2007“.
Несъмнено едно от удачните хрумвания на
Logitech са видео ефектите. Благодарение на тях
уеб камерите могат да се ползват не само за разговори и бизнес комуникация, но и за забавление.
Новите модели предлагат три видео ефекта –
превъплъщения (Avatars), аксесоари за лице (Face
Accessories) и филтри за забавление (Fun Filters).
Превъплъщенията станаха известни покрай някои от приложенията за видео разговори. С тях
потребителите могат да си изградят измислен
образ, с който да бъдат свързвани, когато сърфират или водят разговори в Интернет. За разлика
от останалите подобни превъплъщения, използваните с камерите на Logitech могат да подражават на изражението на човека, застанал пред уеб
камерата. Така вече не е необходимо да се задава
специална команда какво трябва да е изражението
на вашето превъплъщение – достатъчно е вие лично да го направите, за да може то да го повтори.
Технологията все още не поддържа жестикулации,
но всяко движение на вежда, примигване с око, завъртане на глава и дори отваряне или затваряне
на устата се имитира от вашия образ (фиг. 6). Това е резултат на иновативния софтуер за следене на лице на Logitech. Той анализира 22 точки от
положението на главата ви и всяко движение на
някоя от тях рефлектира върху използваното превъплъщение.









Аксесоарите за лице са базирани на същата
технология за следене на лицето. Благодарение на
нея е възможно добавянето на разнообразни забавни предмети към образа на потребителя – маски,
очила, перуки, стрела през главата и пр. (фиг. 7).

Фиг. 7. „Тежка е царската корона!“

На последно място, но не и по значение, са филтрите за забавление. Идеята е да се провокира
свежест и да се създаде забавна атмосфера при
комуникацията (фиг. 8). За момента с пакета се
предлагат 10 филтъра, но се очаква в бъдеще техният брой да се увеличи!

а.

а.
б.

б.

Фиг. 8. а) без филтър за забавление;
б) с филтър за забавление

Образ

Фиг. 6. Забавни резултати с предлаганите превъплъщения:
а) истинският образ; б) моето превъплъщение
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Основното предназначение на уеб камерата е
да възпроизвежда изображение. Ето защо от голяма важност е тя да пресъздава картина със задоволително качество при всякакви условия – пълен
мрак, слаба осветеност, срещу източник на светлина (контражур) и пр. За целите на настоящата
статия бяха проведени редица тестове, при които двете камери бяха поставени при описаните
условия. И двете устройства работеха с фабрични
настройки и с автоматичен фокус.

Септември 2007
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а.

б.

Фиг. 9. Дори на светлината от монитора двете уеб камери възпроизвеждат изненадващо добро изображение: а) Logitech
QuickCam Pro б) Logitech QuickCam Pro 9000

Малко са уеб камерите, които могат да възпроизведат някакво изображение в пълен мрак. За съжаление, Logitech QuickCam Pro и Logitech QuickCam
Pro 9000 не са сред тях. Това е така, защото те
не разполагат с необходимите за целта инфрачервени светодиоди. Въпреки това, при наличието на
макар и минимална светлина (на светлината на монитора) всяко едно от устройствата успя да пресъздаде задоволително изображение (фиг. 9).
Доста често видео разговорите се провеждат при условия с недостатъчно осветление – при
спуснати щори, на луминесцентно осветление и
пр. При тези условия е съществено важно сензорът на уеб камерата да пресъздава точно цветовата гама (фиг.10).
Провеждането на видео разговори срещу източник на светлина е друго голямо изпитание за
модерните уеб камери. Тестът при тези условия
показва до каква степен попадналата в обектива
светлина затъмнява образа на провеждащия разго-

вора и как това се отразява на наситеността на
цветовете. От резултатите на фиг.11 можете да
се уверите, че новите продукти на Logitech се справят съвсем успешно при тези условия – лицето на
водещия видео разговора се вижда сравнително
добре, то е доста детайлно и без бели петна.
Въпреки доброто качество на изображението,
постигнато с фабричните настройки и автоматичния фокус, то може да се подобри посредством
функциите на програмата за управление.

Заключение

Първите два продукта от съвместната работа на Logitech и Carl Zeiss са наистина удивителни.
Не само заради иновативния си дизайн, но и заради
уникалния си поне засега 2-Мпикселен сензор със
стъклена леща, благодарение на който уеб камерите възпроизвеждат кристална картина с естествени цветове – това, от което има нужда всеки
един потребител на Интернет телефонията.

а.

б.

Фиг. 10. При спуснати щори и ограничено осветление (само от монитора) двете уеб камери пресъздават качествен образ
с добра цветова гама: а) Logitech QuickCam б) Logitech QuickCam Pro 9000

а.

б.

Фиг. 11. Резултати в картинки: а) Logitech QuickCam б) Logitech QuickCam Pro 9000

Септември 2007
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Solytron
СПЕЦИАЛИЗИРАН САЙТ
ЗА ПРОДУКТИТЕ НА AXIS НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Solytron откри специализиран уеб сайт изцяло на български език
за продуктите на Axis Communications – световен лидер в производството на мрежови камери за видеонаблюдение, принт сървъри, видео сървъри и софтуер за видеонаблюдение и управление. Новият
сайт (www.solytron.net/axis) е създаден, за да бъде в помощ както
на дилърите на дистрибутора, които могат да намерят актуална
информация за всички предлагани решения за мрежово видеонаблюдение и типичните приложения за образование, индустрия и туризъм, така и за всички потребители, които желаят да научат нещо
повече за историята на Axis Communications и защо продуктите на
компанията са признати с качеството си в цял свят.
„Създадохме специализираната страница на Axis Communications
на български език, за да отговорим на значително нарасналия интерес към различните приложения на мрежовото видеонаблюдение –
каза Стефан Димитров, директор „Маркетинг“ в Solytron. – Увеличаването на този пазар с около 40% годишно в световен мащаб изисква адекватна реакция от Solytron като официален дистрибутор
на марката в България. Вярваме, че с този проект значително ще
увеличим познаваемостта на IP базираното видеонаблюдение сред
българските клиенти. Цифровите решения преодоляват редица недостатъци на познатите аналогови инсталации. Охранителните
компании са едни от първите, които започнаха да правят новите си
инсталации с IP камери, както и да интегрират продукти за цифровизиране на съдържанието в съществуващи аналогови системи.“
Новата уеб страница разполага със специализирана секция за
престижната „Axis Academy“ – международната система на шведския производител за обучение на дилъри и инсталатори на IP решения за видеонаблюдение, провеждана и в България чрез дистрибутора Solytron. В нея има подробно описание за провеждането на обучението, както и формуляр за регистрация за предстоящото издание
на Axis Academy в края на август 2007 г.
Според Николай Митев, продуктов мениджър в Solytron за продуктите на Axis Communications, Axis Academy се радва на голям успех в България. За първия курс, проведен през октомври миналата
година, бройката се е попълнила само за 3 дни. Интересът е голям,
а групите са малки (само 12 души), за да се гарантира качеството
на провежданото обучение
и всеки да има възможност
да упражни начините за инсталиране на всички мрежови камери на Axis.
Специализираната
страница на български
език за продуктите на Axis
Communications е първият
от поредица проекти за
пускане до края на 2007 г.
на Интернет сайтове на
български език и на други
водещи марки от портфолиото на дистрибутора.
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AXIS 211W
ПРОФЕСИОНАЛНА БЕЗЖИЧНА МРЕЖОВА КАМЕРА ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ
Производителят на мрежови камери за видео наблюдение, принт и видео сървъри AXIS Communications представи нова безжична мрежова камера за наблюдение, която да посреща все по-високите изисквания за оптимална
гъвкавост и лесно инсталиране, както и високо ниво на
сигурност на връзката. Със своя сензор с прогресивно
сканиране и усъвършенствана обработка на изображенията, новата AXIS 211W предлага високото качество
на картината, характерно за продуктите на AXIS.
AXIS 211W е подходяща за видео наблюдение на вериги магазини, офиси, хотели, учебни заведения и пр., където безжичната мрежа предлага гъвкави възможности
при инсталиране. Камерата предлага както безжична
връзка по стандарт IEEE 802.11g/b, така и кабелна връзка с поддръжка на захранване по мрежата (PoE), което
значително улеснява инсталирането или преместването на камерата – например когато трябва да се наблюдават продуктови промоции в големите магазини. Включената в комплекта многопосочна антена за вътрешен
монтаж е сменяема, което е допълнително улеснение
при монтиране на камерата на по-отдалечени разстояния. Възможността за окомплектоване на камерата
с кожух и антена за външен монтаж е отличен избор в
случаите, когато е необходимо камерата да бъде монтирана до осветително тяло на външен паркинг – място, на което има захранване, но не и кабелна мрежа.
AXIS 211W предлага най-богатия набор от функции
за сигурност, ефикасност и възможности за управление, достъпни на съвременния пазар. Примери са поддръжката на IPv6, което е застраховка срещу все по-

големия недостиг на IPv4 адреси, както и
поддръжката на Quality of Service (QoS), което позволява резервирането на определен капацитет от мрежата и приоритизацията на трафика за видео наблюдение
в критични ситуации в QoS съвместима
мрежа. Нивото на безжична мрежова сигурност включва поддръжка на
WPA/WPA2, а също и HTTPS криптиране и IEEE 802.1х контрол на достъпа до мрежата, които освен за
безжичната връзка са валидни и за кабелната.
Двупосочната аудио връзка, поддържана от камерата, от една страна, дава възможност на наблюдателя да чува звук от мястото около камерата и да
комуникира с посетители или нарушители, а от друга,
позволява алармата да се задейства автоматично при
определено ниво на шума. AXIS 211W поддържа и стандартния приложен интерфейс на AXIS (AXIS VAPIX™
API), който улеснява разработката на допълнителни
софтуерни приложения и осигурява съвместимостта
на камерата както със софтуера на AXIS за видео наблюдение и управление (AXIS Camera Station), така и с
възможно най-богатия набор от подобен софтуер, достъпен на пазара.
AXIS 211W е налична в складовете на Solytron от
началото на август на цена от 1269 лв. без ДДС. Комплектът за външен монтаж, който включва допълнителна външна антена и кожух, се предлага на цена от
1463 лв. без ДДС.

TERACOMM
РАЗШИРЯВА ПРИСЪСТВИЕТО СИ В РУМЪНИЯ
Румънското представителство на българската компания TERACOMM подписа договор с още
един от четирите мобилни оператори в Румъния –
CosmoRom, мобилен оператор от групата на Cosmote –
за предоставяне на услуги през I-mode сайтове. Тази
стъпка затвърждава водещите позиции на TERACOMM
в сферата на мобилните и интерактивни услуги не само в страната ни, но и на Балканите.
Първият партньор на TERACOMM в Румъния е
Vodafone Romania, където българската компания интегрира WAP сайтове за мобилни услуги чрез Vodafone
Livе! Вече две години двете компании работят в тясно
сътрудничество, като реализират успешни проекти и
инициативи за подобряване обслужването на своите
клиенти.
CosmoRom ще използва високотехнологичните продукти и услуги на TERACOMM в сферата на мобилните комуникации. Абонатите на CosmoRom ще получат
достъп до I-mode сайтове за поръчка на игри, видео и
изображения за мобилни телефони. Традиционните услуги са допълнени с разнообразни абонаменти за получаване на хороскопи, както и сеанси с Таро карти. За
пръв път клиентите на CosmoRom и TERACOMM ще
имат възможността да участват чрез мобилните си
телефони в различни блогове.
TERACOMM финализира преговорите за съвместно
сътрудничество и с втория водещ мобилен оператор в
Румъния – Ogange. Очаква се съвсем скоро интерактивните услуги и продуктите за мобилно съдържание на
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TERACOMM да станат достъпни за абонатите и на този оператор. По този начин TERACOMM постигат 100процентово покритие на абонатите на мобилни услуги
в Румъния, които към момента са над 13 000 000.
TERACOMM е разработила над 100 приложения за
мобилните оператори и техните абонати както за региона, така и за редица европейски държави и САЩ. С
многообразието и атрактивността на своите услуги
TERACOMM печелят все повече клиенти и партньори,
като непрекъснато се увеличава броят на хората, които поръчват музика, развлекателни игри, билети за
различни прояви; участват в предавания, гласувания,
състезания на живо; информират се за времето, за
движението по пътищата или спортни събития; провеждат и проследяват валутни операции. Всичко това
се извършва чрез мобилните телефони, навсякъде и по
всяко време.
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Razer DeathAdder
СМЪРТОНОСНО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ГЕЙМЪРИТЕ
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Докато за повечето потребители мишките се нареждат в дъното на списъка със задължителни ъпгрейди, за професионалните играчи и всички, които искат да станат такива, изборът на гризач е жизненоважен. Питайте който и да е Counter-Strike или Quake
геймър кой е пътят към победата и отговорът, освен
нонстоп тренировки и бързи рефлекси, е професионална Razer мишка. С безкомпромисните към качеството продукти Razer си е извоювала репутацията на
лидер сред производителите на мишки и с всяко ново
попълнение в каталога си поставя нови стандарти за
безпогрешна точност и пълен контрол над играта.
Новият флагман на Razer, носещ „отровното“ име
DeathAdder, е вече достъпен и на родния пазар. В него
за пръв път се използва новото, трето поколение оптичен сензор на Razer, който постига впечатляващата разделителна способност от 1800 dpi при 16-битов
пренос на данни. При високи нива на чувствителност
е нужно време да се свикне с резките движения, породени и от най-малките помръдвания на мишката, но
именно при тях ще усетите изключителния контрол,
осигурен от новия 5,8-мегапикселен сензор, както и
липсата на каквото и да е приплъзване и остатъчна
инерция. Инфрачервеният сензор осигурява сканиране при близо 6400 кадъра в секунда, а с технологята
Always-ON гарантира 1 ms закъснение от режим на готовност. Razer DeathAdder не среща проблеми с използването върху всякакви цветни повърхности и разпознава мигновено кога потребителят повдига мишката
над повърхността дори и на милиметър, като не позволява на сензора да отчете движение.
„Усойницата“ на Razer впечатлява с дизайна си.
Следвайки монолитния, ергономичен вид, наложен по
време на съвместната работа на Razer и Microsoft по
проекта Microsoft Habu, DeathAdder е тежка, солидна
мишка с извит и асиметричен дизайн, пригоден да
пасне идеално на дясната ви длан. Горната част на
мишката и големите, лесно достъпни бутони, иматграпава повърхност, която не позволява плъзгане на
дланта и пръстите, докато „крачетата“ на мишка-
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та използват гладко и заоблено тефлоново покритие, осигуряващо безшумно движение върху всякаква
повърхност. DeathAdder не може да се похвали с богатството от бутони на предшественика си Razer
DiamondBack, но петте налични свръхчувствителни
бутона – три върху мишката и два странични, достъпни с палеца – са напълно достатъчни за повечето
игри. Запазеният знак на Razer – светещите в неоново-синьо лого и плъзгач – са налице и тук и придават
характерния футуристичен вид, така ценен от геймърите. Подобно на всички други мишки на компанията, DeathAdder идва с 210-сантиметров кабел и USB
букса със златно покритие.

Все още само за Windows XP

Сред грабващите вниманието новости, които
DeathAdder предлага, е контролът на чувствителността на мишката в реално време, докато играете,
благодарение на специалния драйвер, който ще намерите приложен на диск към мишката. Именно с него
ще може да постигнете и рекламираната работна
честота от 1000 MHz. Останалите възможности
за контрол, подобно на всеки друг Razer продукт, са
многобройни: от отделно нагласяне на вертикалната
и хоризонтална чувствителност и „осово ускоряване“, при което DeathAdder отчита движение по една
от осите нормално, а при друга само при значително
плъзване на мишката, до програмиране на допълнителните бутони и готови профили за редица популярни
игри. Тези допълнителни функции обаче са запазени
само за Windows XP потребителите. За съжаление,
макар Windows Vista да е на пазара от дълго време насам, Razer все още не са осигурили драйвер за новата
операционна система на Microsoft. Едва ли компанията
ще позволи този пропуск да направи за дълго новата
им геймърска мишка почти неизползваема под Vista, но
засега Vista играчите би трябвало да изчакат.
Razer DeathAdder е малка крачка напред в правилната посока след успеха на страхотния DiamondBack.
Макар на пръв поглед и минимални, подобренията си
струват и ако все още не сте заложили на Razer продукт, цената от 60 USD ви дели от едно ново измерение на гейминга, където най-смъртоносното оръжие
във всеки един екшън се намира не на екрана, а в дясната ви ръка. Новият сензор доказва преимуществата си, а контролът над чувствителността във всеки
един момент – дори и ако играта не го поддържа – определено се отплащат за направената инвестиция.
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Logitech MX Air Mouse
ИНОВАТИВНА МИШКА СЪС СТРАХОТЕН ДИЗАЙН!
С усъвършенстването на домашните компютри и развитието им в посока мултимедийни центрове се промениха изискванията към периферните
устройства. Днес всеки потребител сваля музика
и други интерактивни обекти от Интернет, получава дискове със снимки от свои приятели или просто си ги дръпва от личния цифров фотоапарат,
ползва монитора си за домашно кино. Увеличеният
обем информация изисква по-бърз и по-ефикасен
начин за контрол, разглеждане, слушане и забавление. А какво по-добро от дистанционно посочващо
устройство, съчетаващо най-новите технологии с
ергономичен и футуристичен дизайн.

МАРТИН ДИМИТРОВ

мент, с който да се управляват бързо и ефективно
мултимедийни приложения. За целта тя е базирана на най-новата технология на Logitech – т.нар.
Freespace Motion Control Technology (FMCT), която
използва миниатюрни електромеханични жироскопи за отчитане на движение във всяка от трите
равнини. Благодарение именно на тази технология
MX Air Mouse може да бъде ползвана с лекота не
само върху бюрото или друга хоризонтална повърхност, но и във въздуха (фиг. 1).

Дизайн

От пръв поглед MX Air Mouse грабва вниманието ви с иновативния си и ергономичен дизайн. Съчетанието от лъскав черен корпус със сребриста
основа придава на мишката футуристичен външен
вид, а ниският профил и малките размери, подчертават идеята на Logitech – навигация без усилие. В
допълнение, меката оранжева светлина, идваща от
осветяването на бутоните, създава усещането за
спокойствие и пълен контрол над периферията.
За разлика от конвенционалната мишка, в MX
Air Mouse стандартните колелца за скролиране
и изпъкналите бутони са заместени с уникални
решения. Добавен е и набор от мултимедийни бутони.

Интерактивност

MX Air Mouse изпълнява не само типичните функции за всяка мишка (кликване и скролиране), но
може да се ползва и като интерактивен инстру-
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Фиг. 1. Свободното движение на мишката във въздуха се
трансформира в преместване на показалеца на мишката
по екрана
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Уникалните предимства на FMCT са: ориентиране в пространството, намалени вибрации, висока точност и ниска латентност. Комбинирани
заедно, те създават невероятното усещане за
работа в три измерения. Така например, когато
задържите MX Air Mouse във въздуха и я преместите в която и да е посока, показалецът на мишката
ще се премести в същата посока, все едно извършвате движение на периферията по хоризонтална
повърхност.
FMCT спомага за ползване на MX Air Mouse не
само като посочващо устройство и за управление
на мултимедийни файлове, но и за презентации –
там, където интерактивността и мобилността
са необходими.
Това обаче не изчерпва нововъведенията.
Стандартното колелце за скролиране е заменено
с чувствителна на допир повърхност, която изпълнява неговата роля. Благодарение на новата
технология, прелистването на множество документи и скролирането изобщо е изключително
лесно, извършва се без напрежение и умора на
ръката и най-важното – без износване на механични части.
За удобство при навигацията MX Air Mouse
разполага и с четири интерактивни бутона, с които се управляват стандартните и мултимедийни приложения (фиг. 2). Първият е Back и служи за
връщане към предишната страница, заредена в уеб
браузъра. Вторият е Sel и неговото предназначение е за избиране. По принцип той замества левия
бутон на мишката, но може да се програмира и за
други цели. Третият (ІІ)) изпълнява ролята на добре познатите клавиши от музикалните плейъри за
пускане и спиране на музикалните парчета. Последният е Vol – контролира звука, като при неговото
задържане и свободно движение на мишката наляво
или надясно се променя силата на звука.

Фиг. 3. Програмата за настройка SetPoint 4.0

Захранване

Един от основните проблеми при безжичните периферни устройства е осигуряването на захранване. Тъй като нямат жична връзка с компютъра, те не могат
да се захранват директно от него, а
трябва да се търсят алтернативни източници. MX Air Mouse ползва литиево-йонна акумулаторна
батерия, която с едно пълно зареждане (от около 3 часа) издържа в продължение на 5 дена
непрекъсната работа ((фиг. 4).
С цел удължаване не само на
живота на батерията, но и
на времето за работа без
презареждане се използва
интелигентна технология,
която намалява разхода на
енергия, когато мишката е в покой. Мишката
преминава в състояние
на готовност, изключва се осветяването на
бутоните и на част от
Фиг. 4. MX Air Mouse се електрониката Ӝ. Разбидоставя със стилна пос- ра се, тя има и бутон за
включване и изключване.
тавка за зареждане

Връзка с компютъра

Фиг. 2. Допълнителните функционални бутони на MX Air
Mouse

Функциите на MX Air Mouse са фабрично конфигурирани. Те могат да се променят с включената
в инсталационния диск програма SetPoint 4.0. Тя е
съвместима с Windows Vista и позволява на потребителите да променят функциите на бутоните на мишката, бързината на скролиране, вида
на курсора и пр. съобразно своите предпочитания
(фиг. 3).
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Връзката между компютъра и мишката се осъществява на честота 2,4 GHz. В комплекта на MX
Air Mouse има радио предавател с USB интерфейс,
който се включва в свободен USB порт. След като
устройството бъде разпознато от операционната система, мишката е готова за работа. Максималното разстояние, на което тя може да функционира, е 10 m, което в повечето случаи е предостатъчно за изпълняваните задачи.

Заключение

Несъмнено новото попълнение в и без това широката продуктова гама на Logitech ще се понрави
на потребителите не само заради впечатляващия
футуристичен външен вид, многофункционалността и лекотата на ползване, но заради иновативната технология Freespace Motion Control Technology,
която превръща MX Air Mouse в устройство без
аналог в света!
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LG залага на 4G технологиите
НАСЛЕДНИКЪТ НА UMTS ОБЕЩАВА ШЕМЕТНИ СКОРОСТИ
И МУЛТИМЕДИЙНА РЕВОЛЮЦИЯ
LG Electronics обяви през изминалия месец поддръжката на технологията 3GPP LTE, един от
най-перспективните комуникационни стандарти
и основен претендент за стандарта 4G. Зад съкращението 3GPP LTE (Third Generation Partnership
Project Long Term Evolution) стои комуникационен
стандарт, поставил си за цел да подобри техническите показатели на стандарта UMTS и да го
подготви за високите изисквания на мобилните
технологии през следващото десетилетие. Сред
характеристиките на стандарта са подобрена
ефективност, използване на нови честоти, пониска себестойност на изграждане на мрежата
и подобрена интеграция с останалите наложени стандарти. LG Electronics е първата корейска компания, която залага на 3GPP LTE, докато
повечето местни оператори се опитват да наложат местната технология WiBro. Така LG се
нарежда сред основните оператори и производители – членове на LSTI, сред които са Vodafone,
Orange, T-Mobile, Sony Ericsson, Nortel, AlcatelLucent, Nokia, Siemens и японският гигант NTT
DoCoMo. Присъединяването на LG към LTE ще
позволи по-бързото налагане на новата технология в световен план, която трябва да навлезе
във фаза на стандартизиране през септември
тази година.

3GPP LTE – поглед в бъдещето
Технологията 3GPP LTE ще позволи двойно поголеми скорости от конкурентните технологии,
достигайки скорост на сваляне на информация
от 100 Мбита/s и на изпращане до 50 Мбита/s за
всеки 20 MHz от честотния спектър. Подобен високоскоростен трансфер според LG ще доведе до
революция в мобилната мултимедия и обмяна на
файлове с голям обем, като поточно видео и аудио, електронни книги и презентации. Бъдещето
принадлежи на телефони с голяма памет и разширени видеовъзможности, които ще могат да записват и предават поточно видео с голяма разделителна способност, като тестове на Siemens в
преноса на HDTV съдържание са достигнали едва
една трета от капацитета на технологията. Услуги, изградени въз основа на 4G, ще обезсмислят
локално съдържание, защото те във всеки един
момент ще дават достъп до огромни архиви с
музика и дори видеофилми, или ще служат за мигновен достъп до масиви от файлове на личния ви
домашен или бизнес сървър – за момента бавни и
изключително скъпи приложения. Интересно преи-
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мущество на 4G технологията е, че тя ще позволи множество паралелни потоци от информация,
така че потребителите да могат да сърфират
едновременно в няколко сайта от своя мобилен
телефон или едновременно да слушат радио и да
сърфират в Интернет.
Освен високи скорости, технологията обещава и много по-голяма стабилност. Всяка
5-мегахерцова клетка ще може да поддържа до
200 активни разговора при по-малко от 5 ms латентност. Оптималният обсег на клетката е
увеличен на 5 km, като приемливи резултати са
възможни дори при разстояние от 30 до 100 km,
което прави технологията подходяща и за слабо
населени региони. По отношение на честотния
спектър, новият протокол позволява да се изградят канали с ширина от най-малко 1,25 MHz,
което е близо четири пъти по-добре от W-CDMA,
който среща проблеми с честоти, вече лицензирани за остарели 2G стандарти. Основата на
LTE са Orthogonal Frequency Division Modulation/
Multiplexing (OFDM) радиоразпръскване и Multi
Input Multi Output (MIMO) антени, които и сега се
използват при пренасянето на данни по CDMA
мрежи.
Понастоящем 3GPP LTE е в процес на тестване. LG в комбинация с оператора Nortel демонстрираха своето решение по време на конгреса
3GSM World в Барселона в началото на годината.
От ръководството на LG Electronics споделят,
че компанията възнамерява да играе главна роля в рамките на асоциацията LSTI, за да ускори
приемането на технологията 3GPP в световен
мащаб. Надеждата на фирмата е новите възможности за комуникация да доведат до силен тласък
в развитието на мобилните технологии, така че
информацията да стане достъпна навсякъде, където сме.
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BitDefender
РЪЧЕН ЪПДЕЙТ
Наличието на Интернет почти на всяко работно място и във всеки дом позволява на потребителите да сърфират свободно, да разглеждат
съдържанието на уеб страници и да свалят различни програмни и мултимедийни файлове. Благодарение на Глобалната мрежа антивирусните пакети отдавна не се нуждаят от ръчно въвеждане
на новите сигнатури, за да бъдат в крак с кибер
заплахите. Достатъчно е да кликнете с мишката
върху съответната функция (най-често това е
Automatic Update) и пакетът за борба с вирусите
ще се обнови сам, което икономисва време, нерви
и средства.
Всичко това звучи добре, но си представете
следната ситуация: на един от компютрите имате толкова важна информация, че той умишлено
не е включен в Интернет. Тогава как ще обновите
вирусните дефиниции, без да рискувате да компрометирате системата, като я свържете с Глобалната мрежа? А какво ще правите, когато автоматичната функция за обновление не сработи? Отговорът на тези въпроси е ясен – ще ви се наложи
да въведете ръчно най-новите сигнатури.
Много компании, разработващи продукти за
борба с кибер заплахите, предлагат такава поддръжка. Достатъчно е само да свалите съответните пакети с дефинициите и ръчно да обновите
антивирусния софтуер. Такава е и румънският
разработчик на решения по сигурността Softwin.
Стремейки се да предлага на своите клиенти пълно и качествено обслужване, компанията е обособила част от своя уеб сайт, където се подпомага
ръчното обновление на антивирусните продукти,
носещи търговската марка BitDefender.
Процедурата по обновлението е изключително
лесна. Ясно е, че най-напред трябва да намерите
достъп до Интернет, защото единствено оттам
можете да си изтеглите най-новите дефиниции.
Когато влезете в Глобалната мрежа, отидете

Фиг. 1. За всеки продукт има отделен файл за ъпдейт
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на официалната страница на компанията – www.
bitdefender.com. Потърсете страницата Downloads,
изберете Updates и ще се отвори таблица с продуктите с марка BitDefender (фиг. 1). Срещу всеки
продукт и всяка версия има два файла. Първият е
weekly.exe и е предназначен за по-неопитните потребители. Вторият файл е cumulative.zip, който е
за по-опитните потребители. Изтеглете необходимия ви файл. Лично аз препоръчвам exe файла, защото с него се работи много по-лесно.

weekly.exe

Инсталирането на сигнатурите от файла
weekly.exe е изключително лесна. Достатъчно е
само да го запишете на компютъра, чийто софтуер ще обновявате. След това го стартирате
и следвате инструкциите на помощника за ъпгрейд (фиг. 2). Когато процесът приключи, заредете
BitDefender и отидете в частта Update. Кликнете

Фиг. 2. Началната страница на помощника за ъпдейт

Фиг. 3. Броят на сигнатурите за BitDefender Internet Security
10 достигна 702 136
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върху Update Now и обърнете внимание на промяната на вирусните сигнатури (фиг. 3).
Добре е да се знае, че weekly.exe се актуализира
всеки петък.

cumulative.zip

Работата с архивния файл е значително посложна. Най-напред изключете съответния антивирусен продукт. От Start/Control Panel/Administrative
Tools/Services заредете услугите (Services) на
операционната система Windows. В отворилия
се прозорец спрете последователно двете услуги – BitDefender Virus Shield и BitDefender Scan
Server (фиг. 4). Копирайте архивния файл cumulative.
zip в папка C:/Program Files/Common Files/Softwin/
BitDefender Scan Server/Plugins. Разбира се, тази
папка може да е и на някой друг диск – D, Е и пр.
Разархивирайте cumulative.zip в папката и когато
системата ви предупреди, че някои от файловете
съществуват, изберете Yes to All (фиг. 5). Накрая
в Services трябва да стартирате в обратен ред
спрените от вас услуги – първо BitDefender Scan
Server, а след него и BitDefender Virus Shield. Когато
процесът приключи, заредете BitDefender и отидете в частта Update. Кликнете върху Update Now и
отново обърнете внимание на промяната на вирусните дефиниции.
При първоначалното осъвременяване е препоръчително да започнете с cumulative.zip, но след това
всеки ден ще можете да си сваляте от официалния сайт на компанията дневните обновления –
daily.zip.

Фиг. 4. Всяка една от услугите може да бъде спряна както
от интуитивния бутон, така и от текстовия бутон Stop
the Service

Фиг. 5. Когато изберете Yes to All, архиваторът ще обнови
старите файлове с новите сигнатури
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Ratatouille
ЛЮБОПИТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ INTEL И WALT DISNEY
ПЕТЪР СЪБЕВ, psabev@gmail.com
През последните години Intel работи все по-тясно с холивудската филмова индустрия. Технологиите на компанията увеличават бързината и качеството на продукцията и имат особено важна роля
при направата на анимационни филми. Доказателство за това е невероятната детайлност на „Таласъми ООД“, „Търсенето на Немо“, „Феноменалните“
и „Колите“. А след като наскоро Walt Disney закупи
анимационното студио Pixar, очакванията за по-качествени и реалистични анимации нараснаха още
повече.
Първата съвместна продукция на Disney и новозакупения Pixar е „Рататуй“ (Ratatouille) – анимационен филм, чиито главни герои са плъх кулинар и
чирак със скромни способности в кухнята, които се
обединяват, за да възвърнат изгубената слава на
изискан ресторант в Париж.

В „Рататуй“ е отделено
внимание на всичко: от анимационния вариант на Айфеловата кула до последния
косъм върху сивата козина
на чаровния мишок Реми. Ако
гледате филма, със сигурност ще се впечатлите от
естествените движения на
животните и хората, точното пресъздаване на физичните свойства на обектите и неповторимите емоции, изписани върху
лицата на героите. Но всеки кадър изисква дълги
изчисления и огромна процесорна мощ, а стане ли
въпрос за процесори, няма как да не направим асоциация с Intel.

КАК СЕ ПОЛУЧАВАТ ФОТОРЕАЛИСТИЧНИ 3D ИЗОБРАЖЕНИЯ?
Чрез специален софтуер дизайнерите
създават тримерен модел на даден
обект, изграден от многоъгълници
(полигони).
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За всеки многоъгълник се определят
неговите свойства – цвят, текстура, прозрачност, материал.

Обектът се поставя в сцена, където
се изчисляват всички светлосенки,
пресичания на обекти, отражения и
др. Този процес се нарича рендиране
и съдържа изключително обемисти
изчисления.
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В началото на юли Intel и Disney-Pixar официално
обявиха своето партньорство. ИТ гигантът се превърна в официален главен спонсор на филма, с което си осигури и правото да използва симпатичните
герои от „Рататуй“ при рекламирането на продуктите си. Intel предостави на аниматорите от
Disney-Pixar мощен хардуер: сървъри и работни
станции, снабдени с процесори Xeon Dual Core,
по-известни като Woodcrest. По случайност,
обновяването на софтуера RenderMan на
Pixar (https://renderman.pixar.com/) съвпадна
с появата на Woodcrest и компаниите се
възползваха от този факт. Intel предостави цял екип от свои специалисти, както и софтуерните инструменти VTune,
Compiler, Thread Checker и Profiler, които
да подпомогнат бързото пренаписване и
настройване на RenderMan за многоядрени

и многонишкови процесори. В крайна сметка
времето за създаване на „Рататуй“ се намали с 30%, а спестеното време позволи на
дизайнерите да поработят над още поинтересни и реалистични ефекти. Веднага след приключването на работата
по „Рататуй“ от Disney-Pixar впрегнаха
мощната техника в направата на нов
филм с работно заглавие WALL-E, който
се очаква да излезе в средата на 2008 г.
Симбиозата ще е изгодна и за Intel,
които ще използват мишоците за реклама на процесорите си, както и на лаптопите Toshiba, които ги използват. Според
хардуерния производител новите чипове
ще подобрят бързодействието на преносимите компютри двойно, а на настолните компютри – с около 40%. Си Джей Бруно, маркетинговият директор на Intel в САЩ, заяви: „Същата Intel Core
технология, която допринесе за постиженията на
Disney-Pixar и гъвкавостта им да създадат невероятния реализъм в „Рататуй“, може да се използва и
от потребителите да гледат, създават и споделят
своя собствена филмова магия – както на настолния, така и на преносимия компютър.“
Oще информация за филма и продуктите на Intel
ще намерите на адрес http://www.thebestingredients.
com/.

NVIDIA CUDA
ВИДЕОКАРТИТЕ – ПЛАТФОРМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СОФТУЕР
С непрекъснато нарастващата производителност на графичните чипове, които намират място
в поредното поколение видеокарти на NVIDIA и ATi,
днес всеки геймър ентусиаст притежава свой собствен суперкомпютър, без дори да подозира това или
да използва дори малка част от потенциала му. Това
кара NVIDIA все по-често да отправя поглед към нови пазари, които да използват максимално възможностите на модерните видеочипове. След появата
на G80-базираните GeForce карти от осмо поколение компанията прави първа стъпка към разширяване на своята дейност с професионални решения
от висок клас, насочени към научните, инженерни и
аналитични области. Само седмица след като оповести три продукта от серията Tesla, предназначени за висок клас изчислителни задачи, тя представи
и резултатите от проекта CUDA (Compute Unified
Device Architecture) – програмна платформа, базирана на езика C и работна среда за създаване на приложения за извършване на сложни математически
изчисления, нуждаещи се от мащабна паралелна обработка на огромни масиви от данни, благодарение
на унифицирания GPGPU процесор на компанията,
достъпен както в суперкомпютрите Tesla, така и
в повечето GeForce карти от осмо поколение. Така
срещу минимални вложения във видеокарта компаниите могат да получат изчислителна мощ, ускоряваща в пъти трудоемките изчислителни процеси.
Предоставеният на разработчиците комплект съдържа компилатор/дебъгър за Red Hat Linux,
OpenSUSE, SUSE Linux Enterprise Desktop, 32-битов
Windows XP, стандартни библиотеки за FFT и BLAS
изчисления и пакет от примерни решения, които
демонстрират качествата на новата платформа.
CUDA поддържа и програмиране на асемблер за оп-
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тимизация и разработка на драйвери. Стандартният CUDA драйвер включва поддръжка на OpenGL и
DirectX за графична обработка, както и поддръжка
на многоядрени GPU решения като серията Quadro.
Представени бяха две версии на CUDA: версия 1.0
за графични процесори G80 и версия 1.1 за G84. Поддръжка на фамилията G86 засега не се очаква, но от
компанията вече имат планове да скалират технологията до мобилни и портативни решения. NVIDIA
също така са решени да поддържат CUDA във всички следващи серии GeForce, Quadro и Tesla, като разширяват набора от математически модели, които
могат да бъдат поверени на графичния процесор.

Първата цел на CUDA – MathLAB

За демонстрация на технологията бе избран математическият софтуер MathLAB. NVIDIA предостави плъгин, прехвърлящ голяма част от изчисленията
към GPGPU процесора. Благодарение на това типична симулация на двуизмерна изотропна турбуленция
в самолетостроенето, която доскоро отнемаше на
инженерите няколко дни за изчисления, бе сведена
до 4 часа, като дори е възможно постигането и на
по-висока производителност след допълнителна оптимизация. Макар да намира веднага приложение,
MathLAB плъгинът е по-скоро демонстрация на възможностите на CUDA и покана към производителите на професионален научен и инженерен софтуер
да обявят поддръжка на технологията в следващите версии на своите продукти.
Пакетът с инструменти за разработка (SDK)
както и пълна документация и примерни решения
могат да бъдат изтеглени от секцията за разработчици на сайта на NVIDIA: http://www.developer.
nvidia.com/object/cuda.html
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Ex Libris Ltd.
н. с. I ст. дипл. инж. ЕЛЕНА КОЙЧЕВА
СУ „Св. Кл. Охридски“
Вече две десетилетия Ex Libris Ltd. (http://www.
exlibrisgroup.com) е водеща международна фирма, която концентрира развитието си на пазара на софтуерни продукти за библиотеки и информационни
центрове. Утвърдените Ӝ пазарни позиции се дължат главно на добрата работа с клиентите. Девизът на фирмата е отразен в нейното лого и гласи
„От библиотечни системи към информационни услуги“, т.е. тя се определя като фирма, която съчетава добрите практики за автоматизация на библиотечните системи и изграждането и допълването
им с други информационни продукти във формат на
уеб информационни платформи в съответствие с
действащите международни стандарти. Неслучайно е и името Ӝ. Екслибрисът1 (ex libris) е гравиран или
печатен знак, който идентифицира собственика на
книга, или нещо като етикет, който най-често се
намира в самата книга, на заглавната или на последната страница. Думата е латинска и означава
„От книгите на...“.

 SFX – линк сървър за целеви услуги за предоста-

вяне на връзки.

 MetaLib – информационен портал за обединено

информационно търсене.

 Alephino – библиотечна система за малки и сред-

но големи библиотеки.

 DigiTool – софтуер за изграждане и управление на

дигитални фондове.

 Verde – софтуер за администриране на елект-

ронни ресурси по време на техния жизнен цикъл.

 Primo – библиотечен портал за информационно

търсене в света на Web 2.0.

 Journals Onsite – многостепенна система за съх-

ранение, информационно търсене и прелистване
на електронни списания.
 Voyager – силно и изпитано решение за интегриран библиотечен мениджмънт.
В течение на годините съвместната дейност
на фирмата с клиентите се реализира чрез различни организации като ICAU (International Consortium
for ALEPH Users) – международен консорциум за
ALEPH ползватели, и SMUG – международна група
от ползватели на SFX и MetaLib. Днес приемник на
ICAU и SMUG е IGeLU (The International Group of Ex
Libris Users) – международна група на ползвателите на продуктите на фирмата Ex Libris http://www.
igelu.org.

Фиг. 1. Началната страница на сайта на Ex Libris Ltd.

Водещото софтуерно решение на фирмата е
ALEPH 500 – продукт, който напълно и интегрирано
автоматизира всички процеси на дадена библиотека, независимо от нейната големина или структура, и е от полза както за нейните сътрудници, така
и за ползвателите Ӝ, тъй като дава възможност да
се съгласуват специфичните интереси и изисквания на библиотеката с конкретните потребности
на ползвателите. Благодарение на високоразвитата си функционалност за обединение или съюзяване, системата е пригодена за всички видове библиотеки.
Спектърът от решенията на фирмата се допълва с:

Фиг. 2. Началната страница на сайта на IGeLU

Основните функции на IGeLU са:

 Да осигурява отворена и прозрачна организация

на всички ползватели за всички продукти на Ex
Libris Ltd.
 Да подкрепя информационния обмен сред институциите, които употребяват продуктите на
информационната фирма, за да повиши стой-

Вж Атанасова, Биляна. EX LIBRIS. // [Електронно списание LiterNet, 01.01.2005, N 1 (62)] – <http://liternet.bg/publishI I/
b_atanasova/duma/exlibris.htm> Извлечено онлайн на 27.06.2007 г.
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ността на библиотечното и информационното
обслужване при споделяне на информацията, документацията и ресурсите.
 Да изтъква общността на ползвателите, която
е свързана тясно с Ex Libris Ltd.

ALEPH 500
Automated Library Expandable Program

Интегрираната библиотечна система ALEPH
500 е едно от отличните решения на фирмата в
постоянно развиващия се свят на библиотечната
автоматизация, което е внедрено в повече от 800
библиотеки и консорциуми на 50 страни по света.
То се отличава с:
 Гъвкавост – изградените компоненти на системата са отделни модули, които точно се нагаждат към изискванията на институциите или
консорциумите.
 Лесна за обслужване – приятелски настроените за потребителя работни процеси, както и интуитивните графични интерфейси увеличават
ефикасността на сътрудниците и ползвателите при работа със системата.
 „Стъпаловидна“ употреба на функции, свързани с разширяване и изграждане на неповторима
работна околна среда от библиотеки и информационни центрове.
 Отвореност – постига се върху базата от индустриалните стандарти като OpenURL (стандарт за техническата способност за взаимодействие между информационния ресурс и компонент от услугата), XML (eXtensible Markup
Language – стандартен език за съхраняване, форматиране и предаване на данни), OAI (The Open
Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting –
протокол за събиране на метаданни за инициативата „Отворени архиви“), ISO ILL (стандарти
на Международната организация по стандартизация ISO за междубиблиотечно заемане) и др.
 Многоезичност – пълната поддръжка на международния стандарт ISO 10646 за Unicode предлага възможности за ползване на различни шрифтове и писмености (над 20 езика) и улеснява
комуникиране на ползвателя със системата на
своя език.
 Перспективност – със свойствената многостепенна структура от типа Client/Server, основаваща се на СУБД Oracle, API линкове и др. стандарти, проектирането на софтуера на ALEPH
500 следва бъдещето и еволюцията на библиотечно-информационните институции.
ALEPH 500 се състои от следните главни модули:
 Web OPAC – уеб онлайн каталог с публичен достъп.
 ADAM (ALEPH Digital Asset Management) – придобивка на ALEPH за управление на дигитални
обекти като аудио, видео, картина или звук, както и на техните метаданни.
 Каталогизация.
 Набавяне / Комплектуване и управление на списания.
 Заемане.
 Ползване на ресурси и междубиблиотечно заемане.
 ARC (ALEPH Reporting Center) – уеб базирана среда за съставяне на отчети, извличане на информации от системата и статистика.

Септември 2007

SFX

Линк сървър който свързва независимо от системата
различни информационни ресурси, без значение дали става дума за директно свързване на библиографската
база от данни с електронния пълен текст, за свързване на резултата от търсенето в библиотечния
каталог към системата за електронна поръчка и
доставка на документи или за свързване на резултата от информационното търсене от една към
друга база от данни. Всички конфигурации за свързване, включително всички лицензии на електронните списания се администрират върху един централен SFX сървър и оттам управляват различни
системи. Дадена изходна система, съобразно терминологията на SFX, се означава като източник,
който изпраща метаданни в OpenURL формат на
сървъра. SFX анализира метаданните и създава меню за обслужване, което показва на потребителя
достъпните линкове към съответните целеви системи (обекти) за даден документ. Списък за подбор
на източници и целеви обекти можете да намерите
на адрес: http://www.sfxit.com.

MetaLib

Библиотечният портал на
Ex Libris Ltd., чрез който ползвателят получава опростен
и ефективен достъп до различни информационни източници и до средства за
сведения и/или справки на една библиотека. Общият интерфейс за информационно търсене дава възможност на всеки потребителски кръг без всякакви
предварителни познания да прави издирване едновременно в различни източници на данни. MetaLib
предлага различни начини за търсене: от формуляр (протокол) за търсене, подобно на общите уеб
търсачки с едно поле за търсене и предварително
изготвените групи по дисциплини, до специализираните полета за издирване на източници с данни в
собствено съставено меню. Порталът дава възможност на потребителите да сътворят своя собствена персонализирана околна среда с предпочитаните
от тях ресурси за постигане на едно по-ефективно
и по-продуктивно издирване на информация.

Alephino

Компактна библиотечна система, която покрива
изискванията на малките и средноголемите библиотеки от всякакъв вид. Оборудвана с новата клиентска версия 16 на ALEPH 500, системата ясно представя всички библиотечни процеси в контекста на
модерно ориентираната ИТ технология.

DigiTool

Решение за администриране на дигитални фондове на
институции и фирми, което
се отнася до управлението и
разпространението на информация. Продуктът дава възможност на информационните центрове да
произвеждат дигитални сбирки, да ги управляват,
съхраняват и презентират. Понастоящем значително се увеличава делът на дигиталното съдържание (текстове, картини, аудио и видео формати)
в информационните масиви. Въпросното решение
е инструмент за оптимизиране на това съдържание, тъй като е базирано на единствени по рода си
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модулни компоненти. Именно модулната, гъвкава и
отворена архитектура на DigiTool позволява да се
организират различни дигитални информационни
масиви като:
 Институционалните хранилища за дигиталните
обекти на университети, специализирани висши училища и образователни институти – дипломни работи, хабилитационни и дисертационни
трудове, доклади, отчети за научно-изследователски разработки.
 Сбирки от документи в образователното дело –
например обекти за електронно обучение, електронни семестриални апарати и лицензирани
колекции.
 Специализирани масиви, които се съхраняват от
институциите за благото на обществото.

Verde

ERM система на Ex Libris Ltd., която подпомага библиотеките и информационните центрове при администрирането на електронните ресурси по време на техния пълен жизнен цикъл. Делът
на електронните ресурси в рамките на библиотечния бюджет е от съществено значение, тъй като
нараства непрекъснато, а съчетаването на собствената база от знания на Verde с възможностите
на линк сървъра SFX позволява на сътрудниците в
библиотеката да овладеят предизвикателствата,
свързани с подбора, тестването, абонамента, лицензирането, достъпа и ползването на необхватните електронни продукти.

Primo

Библиотечен портал, чиито предимства са свързани с
новите технологии за информационно търсене и парадигмата на социалната компютъризация. Позволява на
библиотеките да ползват стандарти за събиране,
откриване и доставяне на информационни обекти,
като обединява резултатите от информационното търсене и ги обогатява с другите съвременни
функции за поръчка и доставка на медии.

Journals Onsite

Инициатива на фирмата, чиято цел е да осигурява правомощия на библиотеките локално да
съхраняват, да търсят и прелистват електронни
списания на кой да е издател. Дава възможност на
редовните му клиенти да търсят и прелистват по
съдържанията на лицензираните от библиотеката
електронни списания и да си набавят директно пълния текст на дадена статия.

Voyager

Система за интегриран библиотечен мениджмънт, специално разработена за академични и научно-изследователски институции. Отличава се с
успешна комбинация на високи технологии с интуитивен за потребителя интерфейс, голяма гъвкавост, усъвършенствана функционалност, базирана
на съвременни отворени стандарти. Поддържа типичните модули за библиотечна автоматизация:
уеб базиран публичен достъп; каталогизация и контрол върху нормативните файлове2; комплектуване

и контрол върху периодичните издания; заемане и
запазване на библиотечната политика за ползване;
съставяне на статистически отчети; администриране на системата.

ALEPH 500
Информационни функции на уеб каталога

Навигирането в уеб каталога (фиг. 3) с публичен
достъп ALEPH 500 се осъществява или чрез елементите на интерфейса на браузъра на потребителя,
или чрез бутоните на каталога. Всеки екран в уеб
каталога се състои от две части. В горната е менюто, което предлага най-важните функции и опции за системата: Database, Feedback, Preferences,
Help, Browse, Search, Results Lists, Previous Searches и
др., а долната се променя съобразно избраната от
потребителя опция за информационно търсене или
прелистване в генерираните индекси (нормативните файлове), както и съобразно списъка с множеството от резултати, намерени при информационното търсене.
 Database дава възможност на ползвателя да подбере от локалните библиографски бази от данни
или от съответните индекси, които са изградени от реалната библиотека.
 Feedback е конструктивна обратна връзка за
системата с потребителя, която се реализира
чрез формуляр за електронна поща.
 Preferences позволява да се изберат предпочитаните от потребителя формати на библиографския запис (например само автор плюс заглавие
или пълният формат), както и предпочитаните
от него езици (за интерфейс и на съответния
запис).
 Help разкрива основите на ползването на ALEPH
500 и начините за интерактивен диалог на читателя със системата.
 Browse дава възможност да се прелиства в подредени по азбучен ред нормативни файлове (по
заглавие, автор, автор и заглавие, заглавие на
поредица, тема, място на публикуване, издател,
ISSN, ISBN, дума от полетата на записа и т.н.) и
да се открива информацията за местоположението на самите документи.
 Search предоставя възможност за изграждане
на 5 типа стратегии на информационно търсене: Basic Search (основно или опростено търсене), Multifield Search (търсене по няколко полета
от записа), Multibase Search (едновременно търсене в няколко подбази от данни и/или във всички полета на библиографския запис), Advanced
Search (комплексно, сложно информационно търсене за напреднали ползватели), CCL – Common
Command Language Search (търсене чрез използване на общ команден език).
При логическото формулиране на информационното запитване ALEPH 500 поддържа:
 Булеви оператори (AND, OR, NOT).
 Маскиране на думи (използват се символите „?“,
„*“, „#“ и „!“).
 Оператори на контекстуалната граматика (съседство или в близост).
 Релационни оператори (използват се символите
„–“ и „>“).

(Б.а.: Тези файлове или индекси съдържат достоверна информация за формата на собствените и фамилните имена на
авторите; заглавията на произведенията; предметни рубрики и т.н.)

2
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Фиг. 3. Уеб формуляр за основно информационно търсене в
ALEPH 500

ALEPH 500 предлага и разширено ИРИ (избирателно разпространение на информация)3 – на англ.
eз. – SDI (Selective Dissemination of Information). Всеки
ползвател може да се регистрира, проверява и променя свой собствен ИРИ профил.
Друга напълно интегрирана информационна функция е т.нар. My e-Shelf (моята електронна лавица),
посредством която всеки читател може да си организира и администрира своите собствени библиог-

рафски единици в рамките на уеб каталога. „Моята
електронна лавица“ позволява да се интегрират и
записи от външни бази от данни и източници.
В заключение трябва да се спомене, че уеб каталогът предоставя на своите потребители широкообхватни и лесни за ползване информационни функции за самообслужване: показване на текущите
заемания и осъществяване на удължаване на срока
за връщане съобразно условията на библиотеката
на заемане за дома; резервирането и поръчките на
материали се поддържат от функциите „Заемане“,
„Доставка на документи“ и МЗС (междубиблиотечно заемане); показване на контото (сметката) на
потребителя и установяване на стандартите за
интерфейсния език и формата с данни от информационните масиви.
Интегрираната библиотечна и информационна
система ALEPH 500 е внедрена в много библиотеки
по света като Интегрирания каталог на Британската библиотека (http://catalogue.bl.uk), Университетската библиотека на университета Хумболт
в Берлин, Германия (http://digibib.ub.hu-berlin.de), Российская государственная библиотека (http://aleph.rsl.
ru). В България с нея от 2003 г. насам се управлява
Централната библиотека на БАН. Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ има 15-годишна традиция за работа с по-старата версия на
продукта, а тази година бе подписан договор и за
закупуване на ALEPH 500.

Вж. № 53 „ИРИ - Информационно обслужване, организирано на абонаментен принцип по предварително уточнени профили съобразно интересите на потребителя, които се изпълняват на определен период от време.“ // Койчева, Елена. Глосар
на термините по информационно търсене. – София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, с.50.

3

Септември 2007

35

ТЕХНОЛОГИИ

Xerox FactSpotter
ТЕКСТОВА ТЪРСАЧКА АНАЛИЗИРА СМИСЪЛА И КОНТЕКСТА НА ТЪРСЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Учени от Xerox Corporation разработиха софтуер
за търсене на документи, който не се ограничава
само до търсенето по ключови думи, а дава възможност да се открие буквално „игла в копа сено“. Наречен FactSpotter, новият софтуер, създаден в изследователския център Xerox Research Centre Europe
(XRCE) в Гренобъл, Франция, комбинира мощна лингвистична търсачка с лесно използваем интерфейс,
така че всеки да може да задава въпроси към системата на обикновен език, използван в ежедневието. За разлика от традиционните инструменти
за търсене, FactSpotter търси не само по ключовите
думи, съдържащи се в зададения въпрос, но и в контекста на документите, в който те са използвани.
Например, ако потърсим документи, в които се споменава Анджелина Джоли, системата ще ни даде и
резултати, в които името е заместено с местоимението „тя“.
Умната търсачка може да прерови почти всеки
документ независимо от езика, разположението,
формата, големината или типа; възползва се от начина, по който хората мислят, говорят и задават
въпроси, и различава резултатите, като подчертава само полезните и релевантни отговори, вместо
да дава хиляди безполезни документи.
„Нашата търсачка е от следващо поколение,
надскача обикновеното търсене чрез ключови думи,
както и днешните програми за търсене в бази от
данни, които обикновено дават като резултат само 40% от всички релевантни документи, защото
ключовите думи са твърде ограничаващи – твърди
Фредерик Сегонд, мениджър на морфологичните и
семантични проучвания в XRCE. – Инструментът
на Xerox е по-ефективен, защото анализира смисъла и връзките между документите. FactSpotter
„разбира“ смисловия контекст на търсенето, връща правилната информация на потребителя и дори
подчертава точното положение на отговорите в
документа.“
FactSpotter допълва разрастващо се портфолио
на Xerox от иновации, свързани с аутсорсинга на
услуги, и е част от съвременните интелигентни
технологии на компанията за управление на документи. Технологията помага на потребителите да
управляват по-добре огромни бази от данни и до-
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кументните процеси в сферите на банкерството,
финансите, правото и др.
„Съвременният човек всеки ден търси множество
специфични данни и информация, за да може да върши
работата си – споделя Мике Мациарка, директор на
InfoTrends Dynamic Content Software and Image Scanning
Trends Consulting Services. – Всички ние имаме нужда
от инструменти, които улесняват търсенето на
„иглата“ сред „копите сено“. FactSpotter удовлетворява тази нужда, защото прави търсенето лесно,
по-ефективно и по-обширно. Това безспорно подобрява ефективността на резултатите и позволява на
потребителите да бъдат по-продуктивни.“
Новият софтуер превъзхожда традиционните
машини за търсене по няколко показателя:
 Интерфейсът на FactSpotter е средство, чрез което потребителите могат да задават въпросите си естествено, без да ги адаптират към логиката на компютрите.
 FactSpotter намира точно тази част от текста,
която е свързана с въпроса. Това го отличава
от традиционните машини за търсене, които
дават като резултат цели документи и поради
тази причина на потребителя се налага да намери нужната информация сам.
 FactSpotter взема предвид контекста на целия
документ, вместо на отделни групи думи. Той въвежда концепцията „връзка“, като търси вътре
в изреченията и параграфите.
 FactSpotter разпознава абстрактни категории
като „хора“ или „сгради“ и извлича всички думи,
които се вписват в тях.
Като анализира значението едновременно и на
въпросите, и търсените документи, FactSpotter ще
улесни и ще подобри скоростта на работата с бази
от данни. Например по време на решаване на правни
казуси този софтуер ще позволи определени факти да бъдат открити бързо и лесно сред хиляди, а
често и милиони различни документи. Като предоставя пълни и релевантни отговори лесно и бързо,
FactSpotter може да направи революция в операциите с динамични данни в сферата на бизнеса като
риск мениджмънт, фармацевтични проучвания, анализ на пазара и конкуренцията, безопасност и борба
с престъпността.
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Windows Mobile 6.0
НЕОТРАЗИМ КАКТО ВИНАГИ
Ползвам мобилен телефон от 12 години, но апаратите никога не са ме впечатлявали. Мисля си, че
съм много активен потребител на GSM услугата,
но досега единственото на което държах, беше
телефонът да е малък и лек, с хубав екран, издръжлива батерия и да има зелено и червено копче.
Последната една година започнах да ползвам телефон с операционна система Windows Mobile, а с
това се появиха и много допълнителни и задължителни изисквания. Доскоро ползвах телефон с версия Windows Mobile 5.0, а през последните 2 месеца
съм възхитен от новата 6-а версия на мобилната
операционна система, която Microsoft обявиха през
февруари. Тъй като харесвам малките и компактни
телефони, днес ще ви разказвам само за версията Smartphone или както вече се нарича – Windows
Mobile 6.0 Standard Edition.
За да добиете по-добра представа, ще ви разкажа част от моите приключения и по-точно как и
защо се влюбих в телефона с Windows. След това
ще спомена и какво повече може новата операционна система на база двумесечния ми опит с нея.
Взех телефона и още първата седмица ми се
наложи да пътувам в чужбина. През цялото време
(дори по време на 10-часовия полет на Lufthansa)
си комуникирах през Wi-Fi високоскоростен Интернет, имах достъп до електронната си поща,
получавах и изпращах нови писма, организирах си
срещи за идната седмица, общувах си с колегите
от офиса през Live Messenger, така че постоянно
бях в течение със статуса на задачите на моите
подчинени. Не на последно място, получавах весели снимки от ежедневието на моя двегодишен син.
Оказа се, че приложенията, които са инсталирани
на телефона, ми помогнаха да се чувствам така,
все едно никога не съм напускал офиса и дома си. В
първия работен ден след едноседмичната командировка повечето ми колеги загубиха много време в
борбата със стотиците пропуснати писма и зада-
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чи, които са получавали, докато са били без достъп
до пощата си, а аз седнах да напиша тази статия
и да споделя моето очарование от телефона с
Windows Mobile.
Чрез телефон, ползващ Windows Mobile 5.0, можете да получавате пощата си от най-популярния в света тип пощенски сървър MS Exchange,
който ползваме в нашата организация, от всеки
POP3/IMA4 пощенски сървър и, естествено, от услугата на Hotmail, която е безкрайно улеснена за
ползване от Windows Mobile. Това, с което новата
версия ме грабна, е технологията DirectPush, при
която вече няма нужда да синхронизираме периодично, за да проверим дали имаме поща, защото в
момента, в който съобщение за нас бъде получено
на пощенския сървър, веднага получаваме копие от
него. Друго впечатляващо улеснение при работата с електронна поща е възможността, вместо да
пишем съобщение с малката и често неудобна клавиатура на телефона, да продиктуваме текста и
той ще бъде прикачен като аудио файл към съобщението. Това ни дава възможност да използваме
още едно средство на комуникацията – гласовата
интонация.
Сега всички правят снимки с GSM апаратите
си, но колко от тях изпращат тези снимки? Ще кажете, мога да ги пратя през Bluetooth. Да, но така
ги пращате само на хората, които са около вас, които, така или иначе, са ги видели на вашия апарат.
Може би използвате MMS услуга от GSM доставчика, за да ги изпратите на някой друг абонат. Да,
но той дали си е активирал тази услуга? С Windows
Mobile можете да изпращате снимки като прикачени файлове в електронна поща. Така сте сигурни,
че приятелите ви ще ги получат мигновено.
С помощта на инсталирания MS Office вече
разполагате с възможностите на Word, Excel и
PowerPoint, както и на Outlook за работа с прикачени файлове. За Windows Mobile има и MS OneNote –
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приложение за водене на записки, което ги синхронизира с настолния ви компютър, така че винаги
да разполагате с пълния набор на бележките си.
Чат съобщенията навлизат все повече в бизнес
ежедневието. Затова в Windows Mobile е включена
възможност за такъв вид комуникация, като тя
може да се извършва както през Wi-Fi Интернет
връзка, така и като се използват GPRS услугите
на GSM оператора. С такъв тип телефони можем
дори да спестим пари, като използваме Skype или
MS Office Communicator за разговори през Интернет, избягвайки високите цени на роуминга за
международни разговори. Когато ни остане свободно време, лесно можем да слушаме музика или
да гледаме филми на телефона с помощта на вградения Windows Media Player, който, както можете
да се досетите, също се синхронизира с версията
от настолния ни компютър.
На пазара се предлагат и редица допълнителни приложения. Ще се спра само на едно, което ми
се струва, че всички ще ползват. Става дума за
географски софтуер от различни производители,
включително и от Microsoft, който ще ни спести
време при търсене на офиса на фирмата, в която отиваме на среща, и дори ще ни прекара през
задръстването, като ни покаже кои са критичните кръстовища (за съжаление това в България
скоро няма да видим). На всички системни инженери мога да кажа, че в Windows Mobile е включен
RemoteDesktop – приложение, чрез което можем
да осъществим достъп до работния си компютър
през LAN мрежата и Интернет. Видях и че има разработен софтуер, с който всички администратори могат да получават мигновено съобщения от
системния регистър (Event Log) на сървърите от
тяхната организация. Разбира се, когато използваме такива средства, трябва да мислим за сигурността на нашата инфраструктура. Windows
Mobile 5.0/6.0 поддържа криптиране чрез IPSec сертификати, виртуални мрежи (VPN), защитен достъп до уеб страници (HTTPS) и др.
Ще кажете, каква е сигурността на Windows
Mobile? В Microsoft са помислили за всичко – та нали цялата работна информация от нашия офис е
в телефона: кореспонденция, документи, срещи,
контакти и др. Първата мярка, която видях, е защитата на телефона с парола. Тази защита се
включва веднага щом покажем, че ще получаваме
електронна поща и покани за срещи през телефона. Втората мярка за сигурност е срещу кражба на
телефона – при 5 грешни въвеждания на паролата
цялата информация в него се изтрива автоматично, така че информацията, с която работите, да
не попадне в чужди ръце. Третата защита, която
открих, звучи малко като сценарий на фантастичен криминален филм. Ако телефонът ви бъде
откраднат, вие можете да изтриете дистанционно цялото му съдържание през конзолата на MS
Exchange сървъра, който ползвате.

А ето и някои новости,
включени в Windows Mobile 6.0

Единственото неудобство, което имах с досегашните версии, е, че потребителите нямаха
начин да изпращат контакт (визитка) като SMS.
Много съм щастлив, че тази възможност вече е
включена в новата версия.
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При получаването на електронна поща също
има положителни промени:
 Можете да използвате услугата Search Server,
за да търсите конкретно писмо в пощенската
си кутия (Inbox), което вече може и да не е в телефона ви.
 Можете да четете и изпращате писма с форматиран текст, като използвате HTML формат.
 Когато решите да прочетете дадено електронно писмо, а не само първите 5 Кбайта от него, можете да изтеглите само него (в Windows
Mobile 5.0 за целта трябваше да изчакате следващата синхронизация с пощенския сървър).
 Когато някой ви изпрати линк към вътрешен
(интранет) сайт или споделен файл в локалната
мрежа, Exchange сървърът ви го доставя, без да
е необходимо за целта да изграждате VPN връзка с вашия офис. С други думи, Exchange сървърът, който, естествено, винаги има достъп до
локалната мрежа, осъществява достъпа до желания файл от ваше име, изпълнявайки ролята
на прокси.
 Можете да маркирате едни или други писма като задачи (например искам тази електронна поща да стои в задачите за следващата седмица,
защото мисля, че е важна, но нямам време да я
чета в момента).
 При организиране на среща можем да видим кои
са другите поканени, а можем и да приемем или
отхвърлим поканата точно така, както това
се прави в Outlook (дори без да информираме
организатора или да изпращаме допълнителен
текст). Дори можем да препратим от телефона поканата и на други участници.
 Можем да направим така, че хората, които ни
пишат, докато сме в командировка или отпуск,
автоматично да получават съобщението Out of
Office.
 И най-важното – вече можем да пренасочим получаваните електронни писма към допълнителна карта памет. Досега това не беше възможно
не заради друго, а защото в предишните версии
на операционната система нямаше възможност
съдържанието на картата да се криптира, така че да защитите кореспонденцията си срещу
кражба. Сега дори да ви откраднат телефона
и да извадят картата, нейното съдържание не
може да се прочете, защото е криптирано.
Има промени и при чат комуникациите. Преди
можех да видя, че някой ми е писал, но трудно можех да открия кой точно. Сега, с новата версия на
Live Messenger, всяка чат сесия се вижда в отделен
табулиран екран, което страшно улеснява, когато
си пишеш с няколко души едновременно.
Подобрена е и работата със списъка с фирмените контакти. Минус е, че в Microsoft са смесили
контактите ви от Live Messenger с вашите лични.
Това е доста неудобно, когато търсите в списъка
с приятелите си. Ако случайно решите да ги махнете от общия списък, те ще бъдат изтрити и от
messenger-a ви.
Това беше моят разказ. Сигурно разбрахте защо вече никога не влизам в дискусия за това кой
апарат е по-добър. За мен апаратът няма значение, стига да използва Winodws Mobile.
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Adobe Acrobat 8
на български език
Навярно на почти всички е известно що е то
PDF (Portable Document Format), за какво служи и
каква е ролята му за обмена на електронни документи. А и не само там. Поради тази причина от
огромно значение е продуктите, които го генерират и възпроизвеждат, да се развиват динамично,
успоредно с нарастващото търсене и предпочитания на потребителите.
Когато в края на октомври 2006 г. Adobe Systems
и BMG, оторизиран дистрибутор на компанията
за България, представиха официално у нас новия
Adobe Acrobat 8, никой не предполагаше дори, че
9 месеца по-късно продуктът ще се появи и преведен на български език.
Фамилията продукти Adobe Acrobat 8 е съвременно средство за създаване, обработка и разпространение на надеждно защитени PDF документи. Основното качество на този формат е възможността да се записват различни електронни
и сканирани от хартиен носител материали, уеб
страници, инженерни чертежи, електронни писма
и друга информация, надеждно и без загуба на информация при прехвърлянето им от едно работно
място на друго. Чрез функции, гарантиращи безопасността на конфиденциалните данни и защита
от копиране на съдържанието, потребителите
могат да контролират достъпа до информацията
и възможността за редактиране на създадените
от тях документи. Подобрена е скоростта на работа на всички приложения от фамилията (Acrobat
8 Professional, Adobe Acrobat 8 Standard, Acrobat 3D
Version 8, Acrobat Elements, Acrobat Connect и Acrobat
Connect Professional), като е включена и поддръжка
на графични файлове от програмата AutoCAD, използвана от архитекти и инженери.
Пакетът се предлага в две версии – Standard и
Professional. Разликата между тях е малка, като
професионалната е предназначена за дизайнери,
инженери, финансисти, юристи, информационни и
бизнес служители. 3D версията пък позволява CAD,
CAM и CAE потребителите да конвертират всеки
CAD файл във високо компресиран 3D PDF файл.
Независимо от това към коя точно версия се
ориентирате, основните предимства и възможности са:
 Създаване и оптимизация на документите във
формат Adobe PDF – чрез приложенията в пакета можете да създавате PDF файлове от програмите Microsoft Office, Outlook, Internet Explorer,
а също и от всички други програми, които имат
функция за печат. Имате възможност да оптимизирате и конвертирате в универсални PDF
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файлове желаната от вас служебна документация, таблици, електронни съобщения, уеб страници, технически чертежи, като при това е напълно гарантирано съхраняването на външния
вид и целостта на оригиналните документи. По
този начин можете да пренесете своята информация до произволен колега, клиент или партньор, използващ безплатния продукт Adobe
Reader, независимо от това на каква платформа работи. Впрочем Adobe Reader 8 също е достъпен на български език.

 Обединение на файлове, създадени с различни

програми – най-хубавото е, че имате възможност да съберете в един PDF файл направените в различни програми текстови документи,
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таблици, презентации, електронни съобщения,
уеб страници, анкети, CAD чертежи и диаграми
и да ги подредите според желанието си, независимо от размера и ориентацията на страниците. Ако решите за по-голямо въздействие да
се представите с мултимедийна презентация,
можете да добавите в PDF документа си аудио,
видео или 3D елементи.
 Широки възможности за съвместна работа над
проекти – чрез простите и интуитивни инструменти за добавяне на коментари имате
възможност изцяло да контролирате обмена
на мнения и бележки между колеги и партньо-

ри по обсъжданите документи. Ако е необходимо, можете да включите в този процес и
потребителите на програмата Adobe Reader,
предоставяйки им възможност да дават собствени коментари. Използваните за маркиране
инструменти са добре известни – „лепящи се“
листчета, стикери, молив, маркер, осветяване и зачертаване на текста, размерни линии,
различни геометрични фигури и др. За удобство при съгласуване всички получени отзиви
и коментари могат да се съберат в един PDF
файл.
 Опростяване на процеса по събиране на данни
от формуляри в PDF формат – тази функция
намалява значително времето ви за ръчно събиране и въвеждане на данни от електронни
формуляри и анкети. Най-общо казано, предоставяте възможност на всеки, който разполага
с безплатния Adobe Reader, да попълни данни в
електронна бланка с автоматично разпознаване на полетата и да ви го върне по електронна
поща или Интернет. След връщането на формуляра може да нанесете получените данни в специални таблици или да ги подредите в система
за архивиране.
 Защита на документите от несанкциониран
достъп – с оглед на нелегалното източване на
информация и редица други причини, една от
най-застъпените функции на пакета е управление на правата по отваряне, модификация и
печат на PDF файлове с помощта на пароли.
Наличието на цифров подпис облекчава контрола на източника, от който те постъпват. Освен това можете да създавате и многократно
да използвате типови стратегии за защита, в
които точно се записва кой има право на изход,
съхранение, копиране или модификация на документите ви.

Всеки, закупил Adobe Acrobat 8 Professional или
Adobe Acrobat 8 Standard на български език, ползва
20% отстъпка от стандартната цена на съответния продукт. Отстъпката е валидна в периода
от 1 август до 15 септември 2007 г.
Безплатната версия на програмата Adobe
Reader на български език е на разположение за
сваляне от сайта на Adobe: http://www.adobe.
com/products/acrobat/readstep2_allversions.html. От
падащото меню за език трябва да изберете
Bulgarian.
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Imagine Cup 2007
Проектът „Буквар“ печели аплодисменти за България
 Тайланд е победител в категорията „Софтуерен дизайн“
 Франция поема щафетата за организирането на Imagine Cup 2008


http://www.microsoft.com/bulgaria

На 10 август в Сеул Microsoft обяви победителите
в Imagine Cup 2007 – най-голямото студентско състезание по информационни технологии в света. След
седмица на напрегнато съревнование между финалистите, избрани сред общо 100 000 студенти от повече
от 100 страни, отборът на Тайланд „3KC Returns“ с
проекта „LiveBook!“ спечели първо място в категорията „Софтуерен дизайн“ и получи 25 000 USD.
„Imagine Cup е форум, на който студентите от
всички краища на света се срещат и откриват нови
начини да използват силата на софтуера за решаването на някои от най-големите световни проблеми – каза
Крейг Мънди, директор на отдела за стратегическо
планиране на Microsoft. – Талантът на студентите и
качеството на проектите, които представят, са ясен
знак за потенциала им да станат бизнес и ИТ лидери.
Това ни дава увереност, че следващото поколение иновации може да има продължителен и трансформиращ
ефект както върху образованието, така и във всички
сфери на живота“ – допълни той.
Общо 344 студенти от 112 отбора, представя
щи 59 държави, бяха избрани да участват в деветте категории на световните финали на Imagine
Cup: „Софтуерен дизайн“, „Разработка за хардуерни
устройства“, „Уеб пространство“, „Проект Хошими“,
„Информационни технологии“, „Алгоритми“, „Кратък

Съставите на шестте групи, състезаващи се на Imagine
Cup 2007, бяха определени чрез жребий на встъпителното
парти на 5 август. България попадна в пета група, където
са още Малайзия, Норвегия, Мексико, Португалия, Босна и
Херцеговина, Чехия, Сърбия и Румъния

Издава се със съдействието
на Майкрософт България

Българският отбор на Imagine Cup 2007 – от ляво на дясно:
Стефан Захариев, Мая Христова (Майкрософт България),
Ивайло Братоев, Стефан Добрев, Деян Варчев, Йордан Димитров (ръководител на отбора)

филм“, „Цифрова фотография“ и „Проектиране на интерфейси“.
Тази година темата на категорията „Софтуерен
дизайн“ бе „Представете си свят, в който технологиите помагат на всички да получат по-добро
образование“. Сред 55-те отбора финалисти, които
използваха платформа и средства на разработка на
Microsoft, за да създадат своите приложения, за пръв
път имаше и български отбор. Екипът на BrainStorm –
Деян Варчев, Ивайло Братоев, Стефан Добрев и
Стефан Захариев, с ръководител Йордан Димитров
представи проекта си „Буквар“ и спечели вниманието
и аплодисментите както на публиката, така и на
журито.
Преди заминаването за Сеул Стефан Добрев сподели чувствата на участниците в българския отбор:
„Изпълнени сме с вълнения и емоции. Ще си прекараме
страхотно, ще се срещнем с много нови хора, ще
имаме възможност да покажем идеята си пред голяма
аудитория и не на последно място, ще се потопим в
източната култура и ще имаме възможност да разгледаме забележителностите на Корея.“ Повече за преживяванията им в Корея можете да прочетете в техния
блог на адрес: http://bookvar.blogspot.com/.
На българския финал, където бе определен нашият
участник в Сеул, проекти в категорията „Софтуерен
дизайн“ представиха 8 отбора: 4 от ФМИ на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“, 3 от Технически
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университет, София и 1 от Технически университет,
Варна, като и трите първи места заеха представители на ФМИ.
Награденият проект „Буквар“ представлява приложение за интерактивно изграждане на идеи и визуализиране на данни. Той е средство за лесно и бързо
запомняне на информация. Базиран е на идеята за
мисловното картиране (Mind Mapping), която има своите корени още от времето на Леонардо да Винчи. В
нейната основа е използването на мисловни карти за
визуализиране и по-лесно възприемане на информация.
Мисловните карти могат да се използват във всeки
един стадий на учебния процес: за осмисляне и визуализиране на нова идея, за организиране и интерактивно представяне на учебния материал, за подобряване
на паметта и концентрацията, за водене на бележки
по време на учебния час и за изготвяне на презентации. Приложението помага на учителите да водят по
нов и различен начин уроците. От друга страна, работейки заедно в групи от няколко души по една карта,
на учениците ще им бъде много по-забавно и по-лесно
да научат уроците си.
Според Деян Варчев „Концепцията на преподаване в
съвременното образование не се развива достатъчно
динамично. Може да се каже, че нашите родители са
учили по същия начин, както и ние – със стандартен
учебник и линейно възприемане на информация. Още
от времето на Леонардо се знае, че мозъкът не мисли
линейно, а асоциативно, създава връзки между нещата. Съвременното обучение ангажира само лявото,
логическото полукълбо на мозъка, докато всъщност
дясното е креативното. Целта на „Буквар“ е да синхронизира работата на двете полукълба. Идеята ни
беше максимално да се вкара в употреба силата на
човешкия мозък.“
Мотото на проекта е „Бъди свободен да мислиш!“
(Feel free to mind!), а за лого е избран делфинът – препратка към Рибния буквар на Петър Берон.
На второ място бе класиран проектът Knowledge
Garden на Knowledge Ferries в състав: Надежда Атанасова, Румяна Нейкова, Поля Пелова и Мирослав Недялков с ръководител Калин Георгиев.
На трето място се класира Semantic Store на отбора SeManiaX: Борис Даскалов, Мирослав Мирославов
и Ивана Димитрова с ръководител Калин Георгиев.
Отборите бяха оценявани от жури в състав: Димитър Капитанов, старши програмист в „Телерик“,
Влади Чалков, управител на „Кросроуд“, Владимир Александров, управител на „Корус“, Теодор Радев, системен
инженер в „Майкрософт България“, Мартин Кулов,
директор направление .НЕТ в Национална академия по
разработка на софтуер (НАРС), Руслан Трифонов, „Рит
Софтуер“, Ивайло Христов, Applied Language Solutions
Team Leader, Мая Христова, „Майкрософт България“.
Критериите за оценка можете да видите на
адрес: http://www.microsoft.com/bulgaria/education/
softwareDesign.mspx.
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Лоялност към марката
Лоялността към марката се описва като доброволен, вътрешен ангажимент
да се купуват продукти от
една и съща марка. Тя може
да се прояви както на корпоративно ниво, така и на
ниво продукт. На корпоративно ниво това може да
бъде или лоялност към имиджа на компанията/фирмата така, както той си го
представя, или лоялност,
която се пренася от тази
компания към нейна марка.
Лоялност към марката на
Маки Нагао,
корпоративно ниво може
продуктов мениджър
да означава също лоялност
в Kyocera Mita
към цялостното поведение
на компанията, като например постоянните є грижи за опазване на околната страна или цялостното
є коректно и етично поведение.
Лоялност към марка може да има и на ниво продукт. Хората може да купуват постоянно определен
продукт от определена марка, защото харесват вкуса му (бира или кафе), неговия дизайн (коли, мобилни
телефони, MP3 плейъри) или неговата функционалност (телевизори, цифрови фотоапарати, навигационни системи, персонални цифрови помощници или
джобни компютри). Или те купуват отново даден
продукт, защото вече вече са убедени в неговите
качества.
Има много причини, поради които хората са лоялни към дадена марка. Тяхната лоялност може да
бъде чисто емоционална. Ако това е причината, възможно е човек дори да не може да обясни защо продължава да купува точно този продукт. Той прави
това на подсъзнателно ниво. Тази покупка го кара да
се чувства добре, да се чувства модерен или подхожда на начина му на живот. С една дума, той просто
го харесва!
Хората могат да харесват определена марка и
поради чисто практически причини. Продуктите,
към които те се връщат отново и отново, могат
да бъдат бързи (коли, компютри), лесни за употреба
(навигационни системи) или високо продуктивни (копири или принтери). Друга възможност е хората да
бъдат лоялни към даден продукт, защото, купувайки
го, те пестят разходи благодарение на неговата дълготрайност и/или ценова ефективност. Лазерните
принтери на Kyocera например имат един-единствен
консуматив – тонера. Докато при устройствата на
другите производители заедно със смяната на тонера е необходима замяна на части, които са напълно
здрави, принтерите на Kyocera изискват замяна само на тонер касетата. Това е така, защото Kyocera
използва в своите устройства изключително устойчиви барабани от аморфен силиций, както и други
дълготрайни компоненти. В резултат на това принтерите на компанията са със забележително ниска
обща цена на притежание.

Когато разглеждаме лоялността към определена
марка в контекста на бизнеса, ще видим, че е различна от лоялността, която хората имат към марките в личния си живот. Докато в личния живот е
напълно приемливо да харесвате определена марка
или продукт без особена причина, в бизнеса не е така. Например вие не бихте извикали случайна фирма
за почистване на вашия офис. Вместо това ще изберете една или друга фирма, защото тя предлага обслужване, каквото искате, на цена, която сте готови
да платите. Например наемате почистваща фирма
„Алфа“ защото тяхната оферта включва миене на
прозорци и поддръжка на климатичната инсталация,
а вие сте доволни да получите такова комплексно
обслужване на цената, която искат.
Аналогично, лоялността ви към марките на вашето офис оборудване (стационарния телефон, мобилния телефон, компютъра или лаптопа, принтера)
трябва да се базира на солидна, реална, логична обосновка, а не на лични симпатии или антипатии. В бизнеса не трябва да купувате, ръководейки се от личния си вкус. Трябва да базирате покупките си на обективни съображения като това „дали този продукт
отговаря на вашите нужди за производителност,
ефективност, лесно обслужване или съотношение
цена–ефективност и т.н. В бизнеса лоялността към
марката трябва да бъде логична, рационална, измерима и обективна. Тя трябва да доведе до покупка, която ще генерира дългосрочна печалба за цялата фирма
и всички работещи в нея.
И така, как да проверим истинската стойност
на марката, преди да пристъпим към покупка на продукт от тази марка? Това, което трябва да се направи на първо място, е да се изяснят специфичните
ползи, които очакваме да получим от този продукт.
Ако търсите принтер например, запитайте се от
какво в действителност се нуждае вашият бизнес.
Дали искате да повишите производителността на
вашата организация? Дали искате да спестите пари? Дали искате да намалите количеството на отпадъците, получаващи се във вашата фирма? Дали
искате да ускорите и разширите вашите бизнес комуникации?
Следващата стъпка е да проучите как могат да
се реализират ползите, които вие търсите. Как точно искате да повишите производителността на вашата организация? Дали това ще бъде само въпрос
на покупка на по-бърз принтер, или повишаването на
производителността може да бъде постигнато и по
други начини, като например по-лесното обслужване
на принтера и факта, че този принтер почти няма
престои поради повреди. Аналогично, как си представяте намаляването на разходите, които имате
предвид? Като просто поръчате принтер с найниска покупна цена? Или като потърсите принтер,
който ще пести вашите пари през целия период на
ползването му, защото предлага ниска цена на една
отпечатана страница? Или като изберете принтер,
който не се нуждае от поддръжка, така че вие да
пестите от разходите за сервиз? Или като купите
цветен принтер, което ще ви позволи да повишите

драстично вашите бизнес комуникации, привличайки вниманието на вашите потенциални клиенти и
разширявайки представянето на вашата компания
на пазара? А какво ще направите, за да намалите
отпадъците от дейността на вашата? Дали ще се
спрете на лесен за управление принтер, така че да
намалите броя на грешно отпечатаните страници?
Или ще изберете принтер с двустранен печат, така
че драстичното да намалите количеството на използваната хартия?
След като дефинирате и си изясните точно как
ще постигнете очакваните ползи, е време да се
сравнят различните марки. Не се отнасяйте към
този избор лековато, много е важно да отделите
време за задълбочено изследване на това какво точно предлага всяка марка. Опитайте се да разберете
коя марка подхожда на вашите нужди по отношение на бизнеса, към който сте се насочили. Може и
да изглежда досадно, но това е единственият начин
да се уверите, че сте избрали марката и продукта,
които ще задоволят специфичните нужди на вашата фирма.

Kyocera FS-C5015N
Производителност, ниска обща цена на
притежание и цвят в компактен обем

FS-C5015N е идеален за малък екип с високи изисквания по отношение на печата. Моделът предлага
скорост на печат 16 стр./min, мрежов интерфейс и
гъвкавост по отношение на използваните хартии. В
стандартната конфигурация има многофункционална касета за 100 листа и входна касета за 500, към

която допълнително може да се включи още една със
същия капацитет. Емулира езиците PCL 6 и PostScript 3
и се отличава с впечатляващите 100 000 страници
живот на машината.
FS-C5015N се базира на уникалната технология
ECOSYS на Kyocera, която използва дълготрайни компоненти, за да осигури надеждна продукция, ниска
обща цена на притежание и ниска цена на една отпечатана страница. С него не само ще можете да
ползвате предимствата на цветния печат, без да
се притеснявате от високата първоначална цена,
но добавената стойност, която ще получите при
използване на цвят във вашите бизнес комуникации,
ще изплати инвестициите ви.
С компактния си дизайн принтерът изисква минимум място за инсталиране. Той е и много тих – по
време на спящ режим практически не се чува, а докато печата, издава съвсем слаб шум, което позволява
да се монтира навсякъде в офиса, без да пречи на работата на хората.
Предлаганите средства за управление и мониторинг на разходите, устройството за автоматичен двустранен печат (опция), както и фирменото
решение eMPS Document Management, което ползва
твърд диск (опция) за управление на изхода, разширяват функционалността на принтера.
С устройство, което предлага цветен печат при
същата скорост, качество, надеждност и ниска обща цена на притежание, както и монохромните устройства на Kyocera, цветът наистина е достъпен.
Каквото и да печатате, FS-C5015N ще ви помогне да
направите пари!

ПРАКТИКА

Photoshop CS3 Extended
РАБОТА С 3D ФАЙЛОВЕ
Доскоро не бихме си и помислили, че програма
като Photoshop би могла са работи с 3D изображения. С новия Photoshop CS3 Extended това вече
е възможно. За мен работата с такива файлове
бе нещо абсолютно непознато, затова с голямо
удоволствие се „гмурнах“ в изучаването на всичко ново в тази област. Като начало, ще ви изложа
накратко какви са възможностите, с които разполагате, при работата с тримерни обекти.
Photoshop CS3 Extended включва всички опции
на версията Photoshop CS3 плюс новите функции
за работа с 3D и анимация, разчети и анализ. Версията е ориентирана към архитекти, инженери,
медицински и научни работници, както и филмови,
видео и мултимедийни професионалисти, графични и уеб дизайнери, използващи 3D файлове и анимация.
Поддръжката на 3D ви позволява да отваряте и работите с файловите формати U3D, 3DS,
OBJ, KMZ, Collada, създадени в програми като
Adobe Acrobat 3D, 3D Studio Max, Alias, Maya, Google
Earth.
Photoshop отваря 3D моделите в отделен 3D
слой, след което активира съответните 3D инструменти за позициониране и оразмеряване на
обекта, възможността за промяна на осветяването му и настройките за рендиране. Все пак не
очаквайте чудеса. За редакцията на тримерния
модел все още е необходимо да използвате специализирана изходна 3D програма. Да не забравяме, че
работата с такива обекти е допълнителна функ-
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ция на Photoshop, а не е основното му предназначение. Най-общо това, което може да правите тук е
отваряне на многослойни 3D файлове, комбиниране
на 3D с 2D слоеве, редактиране на използваните
текстури и т.н.
За илюстрация на всички възможности ще използвам обект, създаден в 3D Studio Max и запазен
като файл с разширение .3ds.

Отваряне на 3D файл

Photoshop CS3 Extended ви дава възможност да
отворите 3D файл или да го добавите под формата на 3D слой към отворено съществуващо изображение. Операцията по отваряне е лесна: File/
Open за отваряне на нов или съответно Layer/3D
Layers/New Layer From 3D File за добавяне към съществуващ отворен документ.
Ако изберете първия вариант, бивате приканени да определите размера на файла (височина и
широчина) в пиксели. Това се налага от факта, че
размерите на 3D обектите, подобно на векторните изображения, могат да се променят произволно, без загуба в качеството.
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Когато отваряте обекта като слой към друг
файл, той ще придобие размера на приемащия го
файл. 3D слоят съдържа 3D модела на прозрачен
фон, без наличие на алфа канали от оригиналния
файл.

то извършвате с обекта, са съпроводени със съответната визуализация. Ако не ви хареса крайният
резултат, може да се върнете в изходна позиция
чрез щракване върху иконата Return to Initial Object
Position. И нещо съществено – в Palette Options/
Show Tool Hints може да променяте опциите на всеки един 3D инструмент.
Чрез инструментите в Edit the 3D Camera (Orbit,
Roll, Pan, Walk, Zoom) можете да променяте положението на камерата, а вследствие на това и изгледа на обекта.
 За да промените позицията на камерата, от
View може да избирате от няколко готови варианта или да създадете свой собствен. За да
създадете нова позиция, определете положе-

Трансформиране на 3D моделите

След като отворите 3D модела, Photoshop активира инструментите за работа с него (3D Tools)
и по този начин дава възможност да променяте позицията, гледната точка, осветяването на обекта, да пуснете съдържаща се в 3D файла анимация
или да направите разрез. Ако решите да използвате някоя от опциите, достъпът до всички останали функции в пакета се блокира, докато не потвърдите или откажете командата.
Изберете Layer/3D Layers/ Transform 3D Model, за
да активирате лентата с опции за трансформиране на тримерни обекти. Най-общо казано, тя е
разделена на две подкатегории, отнасящи се съответно до трансформирането на обекта (Edit the
3D Object) и до промяна положението на камерата
(Edit the 3D Camera).

Чрез инструментите в Edit the 3D Object (Rotate,
Roll, Drag, Slide, Scale) можете да въртите модела
около осите x, y, z, да го местите по оста или да
променяте големината му. Всички действия, кои-
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нието на камерата с инструментите в Edit the
3D Camera и го запазете със Save в Options. И
ако все пак желаете да върнете мястото по
подразбиране, изберете Return to Initial Camera
Position.
 Различно осветяване на обекта може да приложите чрез Lighting and Apperance Settings. Тук
възможностите са Daylight, Interior Light, Colored
Light или ефект на силует. По подразбиране
програмата използва осветяването на оригиналния файл.
Day Lights

Cube Lights

Red Lights

Night Lights
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 Photoshop CS3 Extended ви дава възможност да

ги редактирате. За да се покажат, просто щракнете върху иконата с око до слоя с текстурата.

Transparent Bounding Box

Shaded Wireframe

При двукратно щракване върху слоя текстурата се отваря като отделен документ в свой собствен прозорец. За да я редактирате, можете да
използвате който и да е инструмент на Photoshop
или да провлачите в отворилия се прозорец предварително създадена текстура от друг файл.

Solid Wireframe

Wireframe

промените и част от ефектите на рендиране – Solid, Wireframe, Outline, Vertice, които подчертават структурата на компонентите на
обекта. Имате също така възможност да комбинирате Wireframe със Solid рендиране (Solid
Wireframe Mode) или да приложите прозрачност
(Transparent или Transparent Wireframe). Рендиращите функции като Solid Outline и Line Illustration
ви позволяват да промените броя на структурните линии.

 Cross Section Settings – на мен този раздел ми

беше най-приятен и любопитен. Тук ви се дава
възможност да покажете 3D модела си в разрез,
разделяйки го с невидима равнина. Можете да
настроите следните параметри:
 Alignment (настройка за подравняване) – определят се координатите x, y, z на разрязващата равнина.
 Position and Orientation – с Offset равнината
се отмества от координатите Ӝ, но без да
се променя нейният наклон. В Tilt се определя
наклонът на завъртане на равнината до 360о.
 Flip – чрез тази функция равнината се преобръща.

Промяна на текстурата

Текстурите от 3D файла се импортират като
2D слой във Photoshop CS3 Extended. Може да използвате всички инструменти на програмата, за да
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При запазване на документа (Save) новата текстура автоматично се прилага върху 3D модела.

Поставяне на 3D обект в 2D изображение

Както вече споменах, 3D обектът се отваря в
документ, съдържащ прозрачен фон. Затова съвсем лесно можете да оформите своето изображение, реклама и т.н. на какъвто фон пожелаете.
Просто отворете изображението, което ще използвате за фон, и го провлачете като слой във
файла, съдържащ 3D обекта. След това вече може да позиционирате и редактирате своя обект
в пространството, използвайки инструментите
3D Tools.

Съхраняване на 3D файла

Имате възможност да запазите Photoshop файлове, съдържащи 3D слой, в PSD, PSB, TIFF или PDF
формат от File/Save As.
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Auto-Align Layers
КОРЕКЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ С PHOTOSHOP CS3
На всеки му се е случвало да снима група хора на
рожден ден, сватба или у дома. Казвате „зеле“ и се
очаква всички да са усмихнати и ведри. Но както
често се случва, все нечии очи са затворени, друг
пък е намръщен или със смешно изражение. И така
се започва едно снимане до безкрайност в търсене
на „идеалния“ кадър, на който всички ще изглеждат
както трябва. А ако ще снимате деца, мисията е
почти невъзможна. В подобни ситуации съм изпадала неведнъж и именно това ме подтикна да ви покажа как с помощта на Photoshop CS3 може бързо и
лесно да комбинирате снимките и да елиминирате
дефектите, заменяйки неестествените изражения на приятели и роднини с весели усмивки.
На първо място ви препоръчвам в случаи като
този да снимате серийни снимки. Така с едно натискане на спусъка на фотоапарата ще имате на
разположение няколко израза на лицата. А това е
важно при избора на кадри по-нататък. Справите
ли се с тази задача, половината от работата ви
ще е свършена. За останалото ще се погрижи новата функция на Photoshop CS3 – Auto-Align Layers.
Тя дава възможност за автоматично подравняване на слоевете на документ, съдържащ еднотипни
изображения, или за свързване на няколко кадъра в
един (например панорама), при това с висока точност.
За илюстриране на тази функция съм избрала
две снимки от серийни кадри. На първата възрастната жена е усмихната, но детето не гледа в обектива, а на втората детето е засмяно, а жената е
със затворени очи. Как да направим от двете снимки една, на която и двамата ще ни харесат?
Септември 2007
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1. Най-напред трябва да сложим избраните снимки
в отделни слоеве на един и същ документ. Много е важно всички файлове да са в едно и също
цветово пространство и с еднаква разделителна способност.
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2. В палитрата Layers избираме един от слоевете,
който ще служи за отправен, и го заключваме
чрез натискане на иконката с катинарче в палитрата Layers. Ако не го направите, Photoshop
сам ще анализира изображенията в слоевете и
ще си избере отправен. Аз оставих избора на
програмата, тъй като имам само две снимки.

3. Селектираме само тези слоеве, които ще се
подравняват. Бъдете внимателни с избора, в
случай че документът ви съдържа невидими
слоеве или такива, които няма да участват в
изравняването.

4. Избираме командата Edit/Auto-Align Layers. Тук
има четири възможности за метод на изравняване (Projection Methods):

 Auto – програмата анализира снимките и прила-

га Perspective или Cylindrical методите за изравняване според това кой дава най-добър резултат.
 Perspective – използва се най-често при изготвяне на панорамни изображения. Photoshop определя една от наличните снимки (по подразбиране е средната) като отправна. Останалите се
трансформират (Reposition, Stretch, Skew) според нея и най-доброто припокриване на слоевете.
 Cylindrical – редуцира дъговидната дисторсия,
която може да се получи вследствие на прилагането на метода Perspective. Най-подходящ е
за широкоъгълна панорама.
 Reposition Оnly – изравнява слоевете, без да
ги трансформира. Най-подходящ е за сканирани
изображения.

50

Photoshop намира общите области във всеки
слой и ги подравнява, така че да се припокриват. В
моя случай избрах Auto, тъй като разместването е
само в главата на детето и усмивката на възрастната жена. Ако е необходимо, след Аuto-Аlign може
да изберете File/Free Transform за по-фина настройка на подравняването.
5. След като вече сме изравнили слоевете, избираме най-горния. Следващата стъпка е да изберем подходяща по форма и големина четка за
гумата и внимателно да изтрием излишните
елементи от снимката. В моя случай това са
затворените очи на жената. Ако снимката съдържа по-сложни детайли, изискващи фино селектиране, препоръчвам използването на маска
(Вlank Мask). За създаването Ӝ се използва иконата
Add Layer Mask, намираща
се в палитрата Layers или от Layer/Layer
Mask/Reveal All. Чрез натискане на клавиш D бързо връщате настройката на
цветовете по подразбиране, т.е. цветът за рисуване да е черен, а на фона –
бял. След това си изберете подходяща по форма и размер четка от кутията с инструменти
и маскирайте мястото за корекция. Така тези
области от маската се премахват. Ако желаете да прибавите област, изберете за цвят на
рисуване белия.

6. Сега вече всички дефекти са отстранени. Остава само да запазим файла си в PSD формат (за да
имаме възможност по-късно да нанесем още корекции при необходимост) и, разбира се, в JPG или
TIF, на който да обедините всички слоеве в един
(Flatten). Ако се налага, може да направите допълнителни цветови, тонални или други корекции.
На финала на всички
тези лесни и бързи стъпки резултатът е виден –
всички са усмихнати. А какво по-хубаво от това?!
В много случаи функцията Auto-Align Layers се използва за „съшиване“ на отделни снимки, за да се направи една, най-често панорамна. Проблемът е, че на
местата на припокриване
нерядко има несъвпадение,
както и видими разлики в
цветовете на отделните
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кадри. В тези случаи Photoshop CS3 дава възможност да използвате новата опция Auto-Blend Layers,
за да направите гладък преход в тези места на финалната обща снимка. Най-важното, което трябва
да знаете, е, че функцията работи само в цветовите пространства RGB или Grayscale.
Да видим един пример, за да изясним как се работи с Auto-Blend Layers.
1. И така, първо копираме всички „парченца“ в отделни слоеве на един нов документ. И тук, подобно на Auto Align, внимавайте всички снимки
да са с еднаква разделителна способност и да
са в едно и също цветово пространство.

звах функцията Cylindrical на Auto-Align Layers.
Сега вече доста ясно се виждат цветовите и
тонални разлики в отделните кадри.

3. Докато все още са селектирани всички използвани слоеве, избираме Edit/Auto-Blend Layers. Тази опция прилага маска на слоевете, където е
необходимо, и прави единна композиция със загладени преходи между кадрите.

2. Подравняваме слоевете, така че общите области да се застъпват. За целта използвайте
функцията Auto-Align Layers, която вече описах,
а ако детайлите не са много сложни, може да
направите това и ръчно. В моя пример изпол-
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4. Следващата стъпка е ретуширане и дооформяне на снимката, премахвайки всички ненужни
детайли.
5. Остава само да кадрираме.
Както сами виждате, резултатите са чудесни.
Пожелавам ви успех!
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Google Sets
АВТОМАТИЧНО СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪЦИ
Трябва ви списък с различни марки автомобили? Нужни са ви имената на 20 известни художници, но се сещате само за Пикасо и Леонардо да
Винчи? Чудите се има ли други файлови формати
за изображения, освен .JPG, .BMP и .GIF?
Google може да отговори на всички тези въпроси, както и на много подобни, при това напълно
автоматично... чрез Google Sets.
Работата с Google Sets е съвсем лесна. Всичко,
което е нужно да направите, може да се опише в
три прости стъпки:
1. Отидете на адрес http://labs.google.com/sets.
2. Въведете от един до пет примерни елемента
в списъка (например banana, apple, lemon).
3. Изберете дали желаете малък списък до 15
елемента (Small Set), или възможно най-голям
(Large Set).

52

ПЕТЪР СЪБЕВ, psabev@gmail.com
След като преминете през тези три стъпки,
Google претърсва милиарди сайтове и открива
кои думи се срещат заедно с посочените елементи и по този начин конструира списък. В примера
с „банан“, „ябълка“, „лимон“ краткият списък се запълни само с плодове, макар някои от тях да не са
съвсем типични („орех“). Разширеният списък обаче съдържаше и несвързани с плодовете елементи
като „домат“, „Коледа“ и „екзотичен“.
Това е напълно нормално, тъй като услугата е
все още в процес на разработка и тестване. Въпреки това, да премахнеш няколко излишни елемента е много по-лесно, отколкото да се сетиш кои
елементи да добавиш, така че Google Sets може
да ви спести много време и усилия.
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Google AdSense
ВЕЧЕ И ЗА СТРАНИЦИ НА БЪЛГАРСКИ!
Този месец Google направиха популярната си услуга AdSense достъпна и до сайтове със съдържание,
което е предимно или изцяло на български език. Така
разработчиците и администраторите на сайтове
със съдържание на родния ни език могат да се възползват и да си докарат приходи от собствените
си страници.

ДИМИТЪР ТАБАКОВ

сами. Всяка смяна на цвят се отразява в мостра
долу, така че ще можете да видите коя е вашата
цветова схема.
Сега трябва да изберете ъглите на формата и
дали да е заоблена и вече сте готови с персоналните настройки.

Какво представлява услугата?

AdSense представлява глобална система за реклами, развивана от Google. Чрез специален код, който администраторите на сайта копират в сорс
кода на страниците си, робот на програмата автоматично обхожда съдържанието на страниците
и доставя реклами (текстови и картинни), които
до такава степен са подходящи и свързани със съдържанието на сайта, че вероятността да бъдат
оценени като полезни за потребителите е доста
голяма. Когато някой посетител кликне върху дадена реклама, собственикът на сайта получава пари,
като размерът на сумата варира в зависимост от
това колко плаща рекламодателят за дадената реклама (обикновено от 0,1 до 1 USD). Когато сметката
ви стане 100 USD, ще получите парите си от Google
чрез банков превод.

Как да се регистрирам за нея?

Отворете страницата www.google.bg/adsense.
Там ще намерите кратка информация за услугата,
както и голям бутон „Регистрирайте се сега“. В
страницата, в която ще ви отведе неговото натискане, ще трябва да попълните една неголяма форма
с информация за вас и сайта ви. Всичко е на български език, а регистрацията е съвсем опростена.

Как да започна с рекламата?

За да поставите кода на страницата си, първо
трябва да минете през настройките за персонализиране на кода. Това ще рече, че вие сами ще изберете формата, големината, цвета и разположението
на рекламния банер, така че да пасва най-добре със
сайта ви. Влезте в раздела „Настройка на AdSense“
и кликнете на бутона „Започнете сега“. Изберете
„AdSense за съдържание“, тъй като другото е търсачка. След това, на следващата страница ще изберете какъв да е типът на рекламното каре – с
връзки или с картинки и връзки. Аз бих ви препоръчал
с картинки и връзки, тъй като в първия случай на
страницата ви ще се появят само връзки, на които
потребителят трябва да кликне, за да бъде отведен
до дадена рекламна страница и ако кликне и там, ще
ви се начислят пари.
Следващата стъпка е избирането на цветовата комбинация и формата на рекламата. Форматът може да е във вид на хоризонтален или вертикален правоъгълник или квадрат, като размерите
са стандартни за рекламни полета – 468x60, 728x90
и т.н. пиксела. Щом сте готови с оптималния вариант за вашия случай, избирате и цветовата комбинация. Google ще ви предложи готов вариант, но
ако знаете как се образуват цветовете с шестнайсетичен код, можете да експериментирате и
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Следващата стъпка е да изберете канали за рекламата. Ще ви се наложи да избирате канал, ако вече
имате няколко реклами в различни сайтове или подстраници и искате поотделно да следите техните
статистики за приходи, показвания и др. Ако не желаете да ползвате канали, прескочете тази стъпка
и изберете „Напред“. Следва последната стъпка –
Google ви дава генерирания код, който е готов за
вмъкване в сайта ви. Вмъкнете го, където пожелаете, но в никакъв случай не го променяйте, за да избегнете закриването на рекламата ви.
След като копирате кода, подходящите реклами
трябва да се появят в рамките на 48 часа.

Условия за ползване на системата

За да участвате в системата и да не рискувате
сметката ви в Google да бъде закрита, трябва да
спазвате няколко условия:
 Не кликвайте сам на рекламите си и не настройвайте потребители да кликват (посредством
стрелки или надписи от рода на „Кликнете тук“).
 Езикът на сайта ви трябва да е сред поддържаните такива.
 Възрастта ви трябва да е над 18 години, за да се
регистрирате.
 Съдържанието на сайта ви не трябва да е свързано с порнография, насилие и расова нетърпимост, продажба на забранени предмети, онлайн
казина, съдържание за хакери и кракери.
 Можете да добавяте рекламния код във всеки сайт и всяка страница, които отговарят на
програмната политика. Броят на рекламни карета на една страница е най-много 3.

Заключение

Google, освен най-ползваната търсеща машина, e
и една от най-ползваните рекламни системи. Милиони потребители от цял свят ползват тази възможност за доход от сайта си, като сега вече услугата
е достъпна и за собствениците на сайтове с българско съдържание. Рекламирайте и печелете!
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Алтернативите на Joost
БИТКАТА ЗА ОНЛАЙН ЗРИТЕЛЯ СЕ ОЖЕСТОЧАВА...
Преди два броя на страниците на сп. Computer ви
представихме Joost – пионера в съвременната онлайн
телевизия и нов проект на създателите на Skype
Фриис и Зенстрьом. Въпреки че програмата продължава да е в ранен бета стадий и достъпна само за
поканени гости, Joost зрителите вече наброяват повече от един милион и продължават да нарастват.
Каталогът от телевизионни програми, шоу програми и музикални клипове се увеличава с десетки всеки
месец, а за големите разпространителски компании
Интернет е следващият голям рекламен пазар. Но
телевизионният онлайн пазар е твърде голям залог,
за да бъде оставен в ръцете само на една компания.
Веднага щом стана ясно, че бъдещето на телевизията е в световната мрежа, цял рояк от компании се
хвърли да маркира своето късче от пазара. На следващите страници ще ви запознаем с най-големите
претенденти и какво ново и различно те предлагат
на презадоволения зрител.

VeohTV
Tivo за YouTube или още нещо?
http://www.veoh.com/veohTV/

В началото на годината видеопорталът Veoh –
един от основните конкуренти на YouTube, привлече
12,5 млн. USD от AOL Time Warner и обяви намерението си да се намеси на пазара за онлайн телевизия.
За разлика от Joost, която залага на лицензирано съдържание, VeohTV просто „заема“ съдържание от сайтовете на NBC, CBS, BBC и дори конкурентни видеопортали като DailyMotion и YouTube. Така, без да вложи и цент в авторски права, VeohTV излиза на пазара
със стотици канали съдържание, както и с вградена
търсачка, през която можете да намерите видеоклипове на всевъзможна тематика. Набиращата сила
популярност на VeohTV докара на компанията и първите съдебни дела. NBC, CBS и YouTube са сред първите недоволни, които вече обмислят как да блокират
достъпа на VeohTV до тяхното съдържание.
С VeohTV се привиква трудно – идеята на интерфейса е да се използва пред телевизора с дистанционно в ръка. С пълно неуважение към мишката,
изцяло графичен, тромав и доста неинтуитивен,
дизайнът на VeohTV не е за всеки. Но ако свикнете с
него, очаква ви огромен списък от стотици канали с
всевъзможни видеоматериали – от музикални клипове и новини до цели телевизионни сериали. По време
на тестовете установихме обаче, че голяма част
от това съдържание е достъпно само за американски

зрители. Щом изберете някой канал, благодарение на
вградения bitTorrent протокол съдържанието му ще
започне да се тегли от източника, както и от всички
други зрители, които са го изгледали. За разлика от
Joost има избор дали да свалите изцяло дадено видео,
или да започнете да го гледате веднага – първата
възможност е идеална за зрители с бавен Интернет,
които в Joost са принудени да търпят накъсан образ.
Кешираното съдържание се запазва, докато не го
премахнете ръчно от вградения видеоархив или докато не се запълни кешът. Изтеглените клипове могат да бъдат подреждани в плейлисти под формата
на личен канал.
В опит да се пребори с Joost, VeohTV залага на
интеграцията с десетки плъгин приложения, които
разширяват възможностите на програмата отвъд
гледането на видео. Докато в Joost те са малко на
брой, но наистина полезни – като часовник и чат с
останалите зрители, който често може да се окаже много забавен, – VeohTV интегрира десетки Flash
базирани widgets, взети наготово от widget платформата YouMinis. В резултат имате пет страници
с всевъзможни новини, спорт и развлечения, Flickr
картинки, Amazon стоки, прогноза за времето, уеб
комикси и какво ли още не! Тук водещо е количеството – от повечето widgets нямате никаква нужда, а за
други е направо чудно какво общо имат с гледането
на телевизия онлайн.

Babelgum
Само най-важното
http://babelgum.com/

Далеч от претенциите на Joost и VeohTV към
лъвския пай на пазара е ирландското предложение
Babelgum, създадено от Силвио Скалия, основател на
италианския Интернет доставчик Fastweb. С изчистен, спартански интерфейс в черно и зелено и доста
неугледен вид, в Babelgum няма и помен от десетките възможности и екстри, с които другите програми засипват своя зрител. Не можем да препоръчаме
Babelgum на зрителите с бавни връзки – не може да
изтеглите изцяло избран клип, преди да започнете да
го гледате, нито поточното видео се запазва, след
като излезете от програмата. Въпреки усещането
за недовършен продукт, в списъците с видеопредавания, които може да гледате чрез програмата, ще
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се свалят, преди да са достъпни за гледане – това
отличава Vuze от Joost и отчасти от VeohTV. Освен
това Vuze не предлага вграден видеоплейър, а разчита на вече инсталиран от потребителя. Свалените
файлове могат да бъдат споделяни с приятели през
самата програма, благодарение на вграден e-mail клиент. Оценка за всеки свален видео материал може да
оставите с просто „да“ или „не“, както и да допълните с коментар на страницата на съответния файл
в сайта на Vuze.

Chime.TV
Изцяло на flash!
http://www.chime.tv/

намерите доста интересни и най-вече нестандартни
предложения, основно от независими ирландски, холандски и норвежки фирми – акцентът е върху образователните и документални предавания. За всяко от
тях може да оставите коментар и своята оценка. В
Babelgum е вграден и олекотен видеоплейър, с който
може да гледате видеоклипове, записани на твърдия
диск, но едва ли точно това ще е приложението, което бихме използвали за тази цел.

Vuze
Новото HD лице на Azureus
http://www.vuze.com/

Популярният bitTorrent клиент Azureus реши да
промени имиджа си в третата си версия, като се
прекръсти на Vuze. Запазвайки всички предимства на безапелационно най-богатия на възможности
bitTorrent клиент, тя е и стъпка напред към легалното разпространение на видеоматериали чрез този
протокол, както и намеса на все още неразработен
от конкуренцията пазар – високачествено HD видео.
Докато Joost и VeohTV залагат предимно на поточното видео в реално време, така че на голям екран
съдържанието често прилича на каша от пиксели,
всичко или почти всичко, което свалите през Vuze,
гарантира първокласно качество на новия ви огромен плазмен екран. Изборът на съдържание засега е
малък – доверие на Vuze са гласували предимно BBC
и Sci-Fi Channel, както и редица независими и фенски
проекти. Сред легалното съдържание се промъкват и
голям поток от качени от потребители видеоклипове и дори цели филми, но за разлика от пиратските
bitTorrent сървъри, те са по-скоро изключение, отколкото правило.
Vuze запазва класическия интерфейс на Azureus,
който обаче е добре скрит от погледа на обикновения потребител. Вместо него, ще ви посрещне изискан черен дизайн, в който може да следите най-новите попълнения както по хронологичен ред, така и под
формата на тематични канали. Избраните файлове

Дотук всички предложения изискват от зрителя
да свали специално приложение, което да се грижи за
изтеглянето на съдържание и управлението на огромен каталог от канали. Прекрасно решение за домашна среда, но ако искате да се насладите на „Интернет телевизия“ от компютъра в офиса, едва ли
бихте искали да вбесите системния администратор
с още едно инсталирано приложение. Авторите на видеопортала Chime.TV са решили въпроса кардинално,
като са пресъздали удобството и възможностите на
програми като Joost и Vuze чрез технологията Adobe
Flash директно във вашия браузър. Резултатът е забележителен – изцяло основан на flash технологията,
Chime.TV предлага над двайсет канала с видеосъдържание, което постоянно се попълва с нови клипове.
Можете да ги гледате в браузъра, както и на цял екран, стига да са с подходящо качество. Можете да
добавяте клипове към канали с любими предавания и
да ги споделяте с приятели, да гласувате за клипове,
както и да оставяте коментари. За съжаление, Chime.
TV трудно покрива едно от основните изисквания за
онлайн телевизия – уредени авторски права. Залагайки на този етап на видеоклипове от YouTube, Metacafe,
DailyMotion и още над 50 видеопортала, Chime.TV е
прекрасен нов начин за гледане на най-новото от аматьорските клипчета, които обхождат световната
мрежа, но трудно ще намерите професионално съдържание, правено за малкия екран.

Има ли шанс конкуренцията?

Колкото и да ни се иска да има повече конкуренция
в този обещаващ нов Интернет пазар, Joost остава
безапелационният фаворит както по отношение на
удобството за зрителя, така и с богатия си каталог с професионално заснето съдържание. Останалите компании все още са в догонваща позиция, макар
някои, като HD ориентирания bitTorrent клиент Vuze и
„Joost в браузъра“ Chime.TV, вече да откриват своята
малка, но сигурна ниша. Едно е сигурно – зрителската аудитория в Интернет продължава да нараства
и търси нови начини на развлечение.
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Mailinator
ВИРТУАЛНО КОШЧЕ ЗА НЕЖЕЛАНА ПОЩА
Според доклад от тазгодишно проучване на
Европейския съюз, около 2/3 от получените e-mail
съобщения са спам. Стотици компании се надпреварват в направата на софтуер за филтриране
на нежеланата поща, но принципът за справяне с
проблема е съвсем прост: ако никой не знае e-mail
адреса ви, няма как да получавате и спам.
За съжаление, това не е толкова лесно – почти
всички сайтове изискват регистрация, която се
потвърждава чрез електронната поща. Дадете
ли адреса си обаче, често се случва той да попадне при трети лица – бива откраднат при хакерска
атака, включва се в публичния ви профил или самият създател на сайта решава да изкара някой
лев, като тайно продаде няколкостотин хиляди
адреса, на които да се разпратят досадни реклами. Без значение по какъв начин, попадне ли в
лоши ръце, вашата електронна поща може да се
задръсти със стотици нежелани писма, идващи
ежедневно.
Като човек, усетил на свой гръб тежестта на
спама, стигнах до едно лесно и практично решение –
направих си два адреса: един за познати и един „за
спам“, който използвам при регистрации, и ги ползвах, докато не попаднах на Mailinator.
Не е нужно да се регистрирате, не е необходимо
да инсталирате каквото и да е... Всъщност дори
не трябва да ходите на сайта – можете директно
да използвате какъвто си изберете адрес от вида
neshto@mailinator.com.
Услугата е напълно безплатна и предоставя
именно електронен адрес „за спам“. Първата версия на Mailinator е създадена още през 2003 г. от
Пол Тима по идея на пияния му съквартирант, ядосан на купчините получен спам, както самият Пол
споделя в блога си (http://mailinator.blogspot.com).
След няколко пренаписвания днес Mailinator се ползва от хиляди хора, а пощенският сървър получава
над 5 милиона съобщения ежедневно. Системата е
написана на Java и най-впечатляващото е, че работи на един-единствен сървър с изключително
ниски за днешните стандарти характеристики –
процесор AMD на 2 GHz, 1 Гбайт RAM и 80 Гбайта
харддиск.
Всички изпратени до Mailinator писма се пазят
на сървъра само няколко часа, след което се изтриват автоматично. Времето е напълно достатъчно, за да потвърдите регистрация или да гласувате. В такъв случай ще ви се наложи да влезете във
входящата поща на neshto@mailinator.com, като за
целта просто трябва да посетите www.mailinator.
com и да въведете „neshto“ в съответното поле.
Няма нужда от създаване на потребителски имена и пароли, попълване на лична информация и тям
подобни – принципът е, че след като се получава
„боклучава“ информация, всеки потребител има
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достъп до всяка пощенска кутия. Казано по друг
начин, ако на изисквания адрес очаквате важна и
поверителна информация, не би следвало да ползвате Mailinator.
Съществуват и други основни разлики между
Mailinator и останалите електронни пощи. Всъщност Mailinator притежава по-малко възможности
от обикновен e-mail – можете само да получавате писма (не можете да пращате или да триете
такива), няма парола, писмата ви се изтриват автоматично само след няколко часа, не можете да
получавате писма с размер над 100 Кбайта, както
и такива с прикачени файлове, а за всяко потребителско име се пазят само последните 10 писма.
Всички тези ограничения ни карат да се замислим: защо тогава ни е нужен Mailinator? Следващия
път, когато някой сайт ви тормози с изискване за
e-mail адрес, ползвайте Mailinator, вместо да губите ценно време за регистрация на стандартна поща. Освен mailinator.com, можете да ползвате и адреси, завършващи на mailinator2.com, sogetthis.com,
mailin8r.com, mailinator.net, mailinater.com, klassmaster.
com и др., като всички те препращат съобщенията ви към Mailinator.
Mailinator среща сериозни трудности с кирилицата, както и с всякакви кодировки, различни от
стандартната. Това обаче не е голям проблем, тъй
като обикновено всичко, от което се нуждаете, е
просто да щракнете върху съответната връзка за
потвърждаване.
Като цяло Mailinator е един чудесен пример за
оригинална идея, при това реализирана с минимални разходи и достъпна за всеки. Добра работа,
Пол!

Септември 2007

9/2007
месечно приложение за игри
Darkest of Days

8Monkey Labs / PhantomeFX
Проляхме кръв и през Първата световна война, а през Втората световна спасихме света от Третия райх. Запазихме
американската чест във Виетнам. С какво още могат да ни
изненадат? Апостол Апостолов поема на пътешествие във
времето, за да ви разкаже за най-оригиналния исторически
екшън, който се задава догодина.

SimCity Societies

Harry Potter and the Order
of the Phoenix

Electronic Arts / Warner Bros. Entertainment
„Потър“ мания отново разтресе света. Наред с излизането
на последния том от поредицата и екранизацията на петата книга за Хари Потър се появи и новата компютърна игра,
която експлоатира темата за симпатичния млад магьосник.
Какво да очакваме от нея? Отговора ще научите от теста
на Иван Димитров.

Tilted Mill Entertainment / Electronic Arts

Dawn of Magic

Серията SimCity стана пълнолетна! Изминаха 18 години от
появата на първата игра и остават броени дни до излизането на дългоочакваната є пета част. Доколко обаче играта
прилича на предшествениците си, ще ни разкаже Петър Събев с един предварителен поглед към SimCity Societies.

Владимир Милчевски отдели няколко часа от свободното си
време в търсене на отговор на въпроса „Що е то Dawn of
Magic?“ и реши да сподели наученото в подробно ревю.

Sky Fallen / HD Publishing / 1C Company

SPACEFORCE: Rogue Universe
You Are Empty

Digital Spray Studios / 1C Company
След като S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl пожъна неочакван успех въпреки своето забавяне, днес се изправяме пред
клонинга на известния 3D шутър. Дали новият продукт ще
постигне същия успех, или ще се превърне в един посредствен клонинг, е трудно да се каже! За да разберете обаче
истината, е добре да прочетете статията на Мартин Димитров за новия 3D шутър – You Are Empty.

Overlord

Triumph Studios / Codemasters
Във всяка игра присъства борбата между доброто и злото и почти винаги ние предвождаме армиите на добрите.
Какво е обаче чувството, когато поведете легионите на
злото? И дали удовлетворението, че все пак и лошите могат да побеждават, ще е както подобава? Отговорите на
тези въпроси ще намерите в статията на Мартин Димитров за новата компютърна игра Overlord, в която лошият
сте вие!

Provox Games / DreamCatcher

Необятна вселена, населена от дузина раси, вплели интереси и интриги помежду си. Свят на гилдии от пирати, шпиони, ловци на глави и достойни пилоти, борещи се за правдата. Ще успее ли да ви примами тъмната страна, или ще
изберете светлината? Имате ли достатъчно смелост да
балансирате по острието на бръснача между черното и бялото? Прочетете материала на Иван Димитров и направете своя избор.

DROD: The City Beneath
Caravel Games

DROD започна като логическа игра, напомняща за шаха, но
постепенно подземията є се разшириха и оформиха цял град.
Отвъд града пък се ширна цял един свят. Този свят зове жилавите играчи и ги предизвиква да докажат упоритостта и
уменията си – обобщава Веселин Жилов.

Месечен масивен обзор

2Moons – праволинейно MMO с особен чар
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Апостол Апостолов

http://www.darkestofdays.com/
Излиза: декември 2008

-

...

8MONKEY LABS / PHANTOMEFX
Идеята, залегнала в свръхамбициозния проект Darkest
of Days, повече от пет години не дава мира на дизайнера
Арън Шърман – да създаде екшън от първо лице, в който
благодарение на революционно откритие, позволяващо пътешествие назад във времето, ще можем да посетим всеки важен исторически момент, когато съдбата на света
(или поне по-важната част от него) се решава с пушка в

на промяна ще се отразява на всяко едно от последващите ги събития. Смъртта или оцеляването на един войник
на бойното поле в даден исторически период ще има реално влияние върху следващите сражения. И понеже пълна свобода не е възможна, а играта ще залага и на силен
сюжет и ясно поставени цели, авторите обещават, че са
измислили начин да известят играча за това кой трябва
да умре и кой трябва да бъде спасен задължително, за да
може историята да продължи да следва предварително зададеното течение.

КОЙ СИ ТИ И ЗА КАКВО СЕ БИЕШ?

ръка. Целта ни – да запазим или променим събитията така, че бъдещето ни да остане неопетнено от злокобните амбиции на всевъзможни злодеи, които се опитват да
пренапишат историята в своя полза. Ако подобен сюжет
и досега е намирал място в компютърна игра, то за първи
път в новата игра на компанията 8Monkey Lab за целта
е впрегнат нов изкуствен интелект, който ще симулира
последствията от всяко едно събитие из важни исторически моменти, в които попадате като наблюдател или
деен участник – решението взимате вие! Всяка най-дреб-

Сюжетът на Darkest of Days не блести с оригиналност. В далечната 1800-а година съдбата на младия войник Алегзандър Морис е да пролее и последната си кръв
в битка срещу коренното американско население, когато
внезапно изникнал от нищото мъж го изблъсква встрани
и право в странен светещ портал, отвеждащ цяло хилядолетие напред във времето. В далечното бъдеще животът
на Земята е под постоянна заплаха от терористична организация, която е отмъкнала технология за пътуване във
времето и се опитва всячески да промени изхода на найважните битки от далечното минало. Възползвайки се от
създалата се ситуация, правителството вижда в объркания Алегзандър своя „главен герой“ и спасител и решава
да го запрати обратно във времето на пътешествие от
античните времена по време на гибелта на Помпей до
сраженията на Севера срещу Юга край Антиетам и дори
последните дни на Втората световна война.
Най-важната задача пред Алегзандър ще е оцеляването във всеки един времеви период. Авторите са намерили великолепен начин да ни избавят от
трудностите на

Предварителен поглед

Capture the Flag ще присъстват. Ще е налична
и възможността отбор
от играчи да влезе в
ролята на терористите, друг отряд, изпратен от бъдещето да
ги спре, а върху бойното поле ще се разиграва важно сражение,
което едните трябва
да объркат, а другите – да не позволят
на губещата според
учебниците страна да отбележи победа.
Darkest of Days се очаква да ни посети от бъдещето
в последните месеци на 2008-а година, така че за следващата година и половина много неща със сигурност ще се
променят. Едно е ясно отсега обаче – играта ще изглежда
доста добре. Макар графиката да е в ранен стадий, авторите работят над сериозна поддръжка на DirectX10 с енджин, поддържащ огромни пространства и фотореалистични пейзажи, който същевременно ще може да се справя с динамични сцени с епичен мащаб.
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първоначалната адаптация – Алегзандър ще разполага с
много ограничен арсенал от футуристични оръжия, пред
които револверите и винтовките ще са като детски играчки. Допълнителни амуниции за тези оръжия няма да
може да намирате из нивата, така че изборът е ваш дали ще ги използвате още в началото, или ще ги запазите
за най-напечените моменти. През останалото време арсеналът ви ще бъде попълнен с туристически сувенири –
от мечове и саби до над двайсет различни огнестрелни
оръжия. Веднъж въоръжени, целта ви е да следвате внимателно развоя на бойните събития около вас и да се намесите именно тогава, когато това е необходимо. Така
Darkest of Days е един от първите екшъни, в които наред
с избиването на врагове е замесен и лек образователен
елемент, доколкото ще можете да станете свидетели
на перфектно режисирани батални сцени, в които са изправени едни срещу други стотици войници. Както може
да се очаква, злодеите ще се намесват с цел да объркат
развоя на събитията, а вие трябва да объркате на свой
ред плановете им.
Което няма да е толкова лесно, колкото очаквате. За
разлика от останалите екшъни, където една малка фатална грешка слага край на играта и затова авторите
се стремят да ни улеснят дотам, че да профучим през
играта им като свръхзвуков изтребител, Darkest of Days
ще предложи висока трудност и възможност да „поправим“
грешките си, като се върнем назад във времето и изберем
да служим на противниковата фракция. Може да се случи
така, че в сражение поради нехайство сте
позволили нацистки генерал да
загине и това значително
отслабва Райха, довеждайки
до капитулацията на Германия две години по-рано. Звучи
прекрасно? Е, в бъдещето не
мислят така и ще трябва да
се върнете назад, да се застъпите за нацистите и да убиете
предишните си съюзници. Което
на свой ред може да доведе до...
накратко, нивата в Darkest of
Days ще се преиграват неведнъж,
за да постигнете точния баланс
от събития и жертви, необходим,
за да не се налага пренаписване
на учебниците по история. Авторите от 8Monkey Labs твърдят, че
възможностите за преиграване на всяка една битка ще
са невероятно много, както и че ще можете да срещнете
самия себе си и да го убиете като краен изход от редица
заплетени ситуации!
Освен темпоралните парадокси, на плещите на AI-то
в Darkest of Days ще лежи и управляване на морала на противниците. Всеки противник ще има показател за храброст, която ще нараства, ако е обкръжен от свои другари, и ще спада съответно когато превърнете другарите

му в кървящи трупове, особено ако държите непознато за
него оръжие. Моралът ще важи и за персонажи, които ще
привличате към себе си в някои от времевите периоди,
за да изпълните по-сложните и предизвикателни задачи.
При тях нещата действат обратно – колкото по-странни технологии използвате срещу враговете си, толкова
по-уверени ще са те, че сте способен да ги избавите от
скоропостижна смърт. Darkest of Days дори ще предостави нестандартната идея за екшън игра да използвате
дипломация или заплаха по време на битка – ще може да
крещите на противниците си и да обяснявате на съмишлениците си за „светлото бъдеще“, което зависи изцяло
от вас.
Дотук и дума не
споменахме за мултиплейъра на играта, който от
8Monkey Lab пазят
все още забулен
в тайна. Знае се
обаче, че основните режими като Deathmatch и
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Петър Събев

TILTED MILL ENTERTAINMENT / ELECTRONIC ARTS
От малък обичам SimCity. В повечето игри трябва да победиш противника – да го унищожиш, да го убиеш, да
спечелиш повече от него, да го надбягаш, да разрушиш това, което е направил, да го изпревариш, да отбележиш
повече точки...

SimCity е различна игра. Обикнах я
„от първа версия“, както се казва, и
прекарах дълго време пред зелено-черния монитор на стария си Правец-16 в
строежи на виртуални градове.
На тези от вас, които за първи път
чуват за SimCity, набързо ще кажа някои факти. В тази игра не можете да
победите... Не можете и да загубите!
Влизате в ролята на кмет, архитект,
инженер и финансист едновременно и
само от вас зависи дали градът ви ще
процъфти, или ще се превърне в купчина
опустели сгради; дали ще има полицаи
на всеки 100 метра, или ще се превърне
в гангстерски рай; дали ще е огромен
индустриален център, бълващ облаци
дим, или ще е чисто курортно селище,
пълно с красиви паркове и градинки. За
целта ви се дава правоъгълна площ от
X на Y килийки, в които можете да градите, градите, градите... А ако се казвате Илия, не виждам никакъв проблем
да си тананикате „Градил Илия килия“,
докато играете на SimCity.
През годините играта еволюира с
няколко продължения и така се стигна до SimCity 4: Rush Hour, излязла през
далечната 2003 г. Последната част бе
толкова реалистична, че някои училища в САЩ и Великобритания официално я включиха в учебните си програми.
Повече от четири години чакахме продължение на играта, докато от EA найнакрая обявиха добрата новина: SimCity
Societies излиза през ноември!
Тъй като от Maxis са се захванали здраво със Spore, направата на новото SimCity е поверена на Tilted Mill
Entertainment, известни със създаването на две близки до SimCity игри:
Caesar IV и Children of the Nile.
За добро или лошо, SimCity Societies
обещава купища драстични промени.
В новата игра прокарването на вода и
ток, както и обозначаването на отделни зони ще липсва, а вместо това ще
можете сами да определяте къде какви
сгради да поставяте, като изборът е

от над 350 уникални постройки, които
ще бъдат отключвани постепенно.
Както подсказва заглавието на играта, в нея се набляга изключително
на общественото влияние. Обликът на
виртуалния ви град ще се определя от
шест социални енергии – индустрия,
богатство, дисциплина, познания, преданост и творчество.
Като заклет фен на играта, лично
за мен тези промени се отдалечават
твърде много от оригинала... Геймплеят е различен, предизвикателствата
са други, дори и производителят не е
Maxis. Накратко – SimCity Societies не е
SimCity 5. Но дали ще играем една още
по-интересна и интригуваща игра, или
ще трябва да се примирим с поредната
боза, носеща известно име, предстои
да разберем скоро.
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Мартин Димитров

Тест

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium IV на 2,4 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство:
2 Гбайта
След като прочетох новелата на
братя Стругацки – „Пикник край пътя“,
след като изиграх компютърната игра
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, неочаквано за мен, а сигурно и за всички
останали геймъри, на пазара за дигитално развлечение се пoяви още един
продукт, визиращ добрата стара Русия. Става дума за новото отроче на
компанията Digital Spray Studios и поточно за 3D шутъра You Are Empty.
Фабулата в играта е изключително
заплетена и в определена степен наподобява тази, залегнала в направата на
украинската игра S.T.A.L.K.E.R.: Shadow
of Chernobyl или написването на новелата „Пикник край пътя“. Историята
на You Are Empty разказва за времето
след Втората световна война. И поточно за края на войната. Тогава победителите успяват да откраднат разработваните от Хитлер технологии и
доразвивайки ги, достигат до неверо-

ятни постижения. Едно от тях е контролирането на човешкото съзнание.
Или поне до опитите за контрол над
човешкия мозък.
Играта започва, когато нашият
главен герой се събужда в едно лечебно заведение (приличащо подозрително
много на лудница) и осъзнава, че той е
единственият човек, оцелял след някакъв катаклизъм, превърнал другите хора в изроди и мутанти. След първите
схватки с няколко странни индивиди
в усмирителни ризи и други още по-

DIGITAL SPRAY STUDIOS / 1C COMPANY
странни медицински сестри, се сдобивате с първото оръжие – френски гаечен ключ. Всъщност арсеналът в играта е издържан в типичния руски стил –
пушкала съветско производство плюс
няколко свръхтехнологични оръжия, непознати на обикновения човек. Интересното е, че в You Are Empty амунициите са доста кът и често се налага да
прибягвате към ръкопашните оръжия
като гаечния ключ например.

Целият този арсенал несъмнено ще
ви влезе в употреба, защото враговете
ви са хем много на брой, хем разнообразни. Иначе казано, когато ви свършат
патроните за едно от пушкалата, вадите второто и продължавате, докато
всичко де що шава не измре, или просто
докато не прибегнете до гаечния ключ.
Напредвайки в играта, ще започнете да разкривате истината, която
е „обгърнала“ заглавието и с изненада
ще установите, че всъщност нещата
не са такива, каквито изглеждат. Но
за историята ще трябва да поиграете,

за да разгадаете тегнещата мистерия около света на You Are Empty.
В графично отношение играта не
блести с невероятна визия и грабващи
дъха ефекти, въпреки че би трябвало,
особено на фона на други подобни, но постари продукти (като Painkiller например). Енджинът на You Are Empty пресъздава доста успешно мрачната Русия по
време на управлението на Сталин, като
му предава специфичните оттенъци на
отчаяние, самота и разруха.

За озвучаването момчетата от
Digital Spray Studios са се постарали
доста. Натрапчивата тишина, странната музика и резките стряскащи звуци допринасят за създаването на уникална психарска атмосфера, пасваща
идеално на играта.
За финал ще споделя, че като съвкупност от интересна история, нива,
създадени с въображение, готина графика и страховити звуци играта e едно наистина добро предложение... поне
за есента.
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Тест

Мартин Димитров

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium IV на 2,3 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство: 2,5 Гбайта

Имало едно време (или поне така започва всяка приказка)... един
много лош и зъл владетел. Той живял през десет земи в единайсетата, през осем гори в деветата,
през три морета в четвъртото...
абе схванахте идеята – с две думи,
много далече! Един ден му доскуча-

ло и повел своята огромна армия
от зли чудовища в поход за тотално превъзходство и заробване на
вълшебния свят, в който живеел.
Така едно след друго приказните
царства падали под свирепите набези (и тежки ботуши) на изчадия-

TRIUMPH STUDIOS / CODEMASTERS

та му и едно след друго били заробвани от коварния владетел. Когато завзел и последното останало
парче земя, той решил да съгради
могъща цитадела, олицетворяваща неговата мощ и власт. Така
и направил – издигнал черен като
нощта замък, в който заживял дълго и щастливо... или поне така би
трябвало да завърши приказката.
Да, ама не! Седмина здрави юнаци като днешните „бизнесмени“
с бухалки и магически сили понатупали злодея и го поубили малко.
За да са сигурни, че друг лошковец
няма да се пръкне и да им развали
рахатлъка от победата, момците
разрушили черния замък на злия
мракобесник... и заживели дълго и
щастливо... И отново приказката
не завършва така! Обиден, набит,
с поругана чест и „слава“, и, естествено, жаден за мъст, лошият, ама
наистина лошият владетел взел,
че се върнал във вълшебния свят.
Ей така, напук на добрите!
Така започва наскоро появилият
се компютърен бъдещ хит, наречен
простичко Overlord („Повелител“).
Играта е една наистина интересна смесица от няколко жанра в едно – малко ролеви елементи, малко
стратегийка, и, разбира се, малко
екшън. Въпреки това странният
микс дава сериозен начален старт
на Overlord да участва в надпреварата за игра на годината. Стига
да се погаждате с лошите и да
обичате много, ама наистина много кълцане, стригане, кръв и сополи,
огън и много трупове!

ИГРАТА

Накратко, Overlord е една компютърна игра, в която вие (като
опитен геймър) управлявате от
трето лице злия владетел и не-

говата орда от чудовища. Всъщност същинското меле се извършва от пасмината чудовища, които
ръководите. Макар в началото да
разполагате само с петима на
брой последователи (готови да
се жертват безусловно за вас), с
времето, с натрупаните богатс-

тва, избитите врагове и придобитата сила, армията ви ще се
увеличи до „скромните“ 50 бойни
единици.
В зависимост от способностите и уникалните им умения,
бойните части се разделят на че-

прикриват и създават разни интересни предмети, които повишават
боеспособността на армията ви.
Последните – четвъртият тип
последователи – са сините зъбльовци. Те с лекота преодоляват

водни препятствия и „Олеле!“ – съживяват падналите в битката си
събратя.
Може би дотук всичко ви се
струва интересно, но какво ще кажете за управлението на орда от
50 чудовища, които щъкат напредназад и правят бели? Естестве-

ВИЗИЯ и ЗВУК

В графично отношение играта
изглежда страшно готино. Чудовищата въртят лудешки очички,
примляскват с разцепения змиеподобен език и надават кански ревове... това последното е за озвучаването. Освен това разнообразието от пейзажи, декори и същества

Озвучаването също е на ниво,
но все пак аз съм омагьосан от
графиката, а предсмъртните ревове на враговете ги оставям на
заден план.

ФИНАЛ

Последната „присъда“ за Overlord
е, че играта не само си заслужава
отделеното време, но и задължително се нарежда сред челната
тройка за игра на годината. Е, до

номинациите има доста време, но
все пак обявяването на кандидатурата на Overlord е един реверанс
към страхотната мешавица, гарантираща часове приятни изживявания!

Тест

не се плашат от огън и огнени
препятствия и дори могат да обстрелват враговете си с пламъци.
Третите бойни части са зелените
лошковци. Те са изключително устойчиви на отрова, умеят да се

е наистина изумяващо, особено когато става дума за игра от такъв
калибър. Визуалните ефекти също
са страхотни и макар да не е ползван енджин от последно поколение,
постиженията в графиката са неповторими!
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тири типа бойци. Първият вид са
кафявите лошковци, които в реда
на нещата са и най-слабите. Макар да са острието на ордата, те
са и отлична мишена за противниците. Вторият тип чудовища са
червените изчадия. Тези единици

но, че ръководството не е никак
трудно. Ако момчетата от Triumph
Studios бяха оставили всичко във
ваши ръце, то на петата минута
най-вероятно щяхте да имате няколко орехавели бойни редици от
по десетина чудовища, които да
управлявате по-лесно. Да, ама не!
Всяко едно от създанията във вашата армия има добре развит ИИ
(изкуствен интелект). Дори и да
нямате възможността да ръководите всички бойци накуп, те самостоятелно предприемат определени действия – отвръщат на вражеския огън, нападат и преследват
на тумби своите жертви, събират
плячката и я завличат в двореца ви
и прочие.
Не трябва да стигаме обаче и
до другата крайност – играчът,
като пасивен наблюдател, да се
радва как пасмината му воюва самичка и как еднолично решава кой
да живее и кой не. Като главен
злодей в приказното царство (и
като опитен геймър) вие може да
управлявате и мракобесника като
самостоятелна единица. Вие решавате кои неутрални селца да изгорите до основи и кои поселища да
тероризирате, за да се страхуват
от вас и да си плащат редовно „данъците“, а ако ви доскучае, можете
да се хвърлите в мелето и да се
порадвате, докато затривате наглите противници.
По някое време в играта ще се
сблъскате със старите си познайници – онези седмина юнаци,
но този път ще трябва да ги накажете за стореното от тях зло.
В Overlord юнаците са босовете в
играта и е от съществена важност да ги затриете. Естествено, всеки от тях си има както
силни, така и слаби страни, затова по пътя на пробата и грешката може да достигнете до печелившата стратегия срещу всеки
един от тях.
Играта предлага и още много
други интересни елементи, които
обаче ще оставя на вас да откриете и да им се насладите. А през
това време се порадвайте на хубавото време, докато с кеф мачкате онези, изправили се срещу вас и
вашата тирания, врагове. Приятно
прекарване!

TG

Мартин Димитров
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Иван Димитров
Оценки:

Тест

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium IV на 1,6 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
32 Мбайта
Дисково пространство:
5 Гбайта

ELECTRONIC ARTS / WARNER BROS. ENTERTAINMENT
„Потър“ манията отново завладя света в
навечерието на 20-и юли, когато предстоеше премиерата на последната седма книга
от поредицата за младия магьосник –
Harry Potter and the Deathly Hallows. Разбира се, треската съществуваше седмици преди това, когато в мрежата
изтече не само информация за финала
на сагата, но бяха налични сканирани
последните няколко страници от книгата, които разкриваха, че ще загинат
цели 21 герои, а Хари Потър ще оцелее
(може би за да се насладим на нови истории, посветени на него). Дали обаче
всичко това беше истина, или не? Нека не
гадаем бъдещето, а да погледнем в настоящето. Вече няколко години с излизането на поредната книга за Хари Потър се появяваше филм и
компютърна игра, които, макар да вървяха с два тома назад,
несъмнено се радват на същия интерес, какъвто и книгата.
Последното заглавие, излязло изпод пръстите на момчетата от Electronic Arts, се нарича Harry Potter and the Order of
the Phoenix и както се досещате, събитията в него са свързани с петия том от поредицата.

Историята

Лятото за Хари Потър е скучно. Няма никакви вести от
своите приятели Рон и Хармаяни, а го измъчва кошмарният
спомен за смъртта на неговия съученик по време на Тримагическия турнир. Сънищата му са неспокойни. Всяка нощ го
посещава злокобен сън с дълъг коридор без изход. И когато
посред бял ден той и братовчед му са нападнати от дементори, е принуден да ползва магия, за да
спаси и двамата. Заради извършване на вълшебство пред мъгъл
обаче младият Потър е изправен пред съда на Министерството на магията. Така още
преди началото на новата
учебна година е пред изключване от магическата
школа Хогуортс, но за негово щастие се намесва
професор Дъмбълдор и съдът го оневинява.
Министърът по магията, опасявайки се, че професор Дъмбълдор се опитва

да го свали и да заеме неговия пост, изпраща
в Хогуортс доверената си Долорес Ъмбридж под претекст, че ще преподава „Защита от черни магии“. Обаче всичко се
обърква. Ъмбридж бива упълномощена
от Министерството да бъде „инквизитор“, в резултат на което тя налага
куп забрани в магическата школа – в
това число и практикуване на магии
от страна на учениците в рамките
на Хогуортс. Конфронтира се с останалите преподаватели, а накрая открито обвинява професор Дъмбълдор за
намеренията му да „завземе със
сила министерския пост“ и се
опитва да го арестува (разбира се, неуспешно). Докато лорд
Волдемор набира армия, неговите
верни смъртожадни сеят хаос.
Настъпили са мрачни времена и
както Сириус Блек казва, всичко се
повтаря отново, както се бе случило преди.

Играта

Подобно на предходните части
от серията The Order of the Phoenix
залага на тип „конзолен“ геймплей.
След като разработчиците бяха променили основно концепцията в Goblet of
Fire и той представляваше повече slash
& kill, тук те са заложили на познатите
идеи от Prisoner of Azkaban. Интересното
е, че The Order of the Phoenix не е нормален
jump & run, каквато беше третата част, а е
наблегнато повече на приключенския елемент и
е премахната възможността да скачате. Иначе останалото се е запазило – Хогуортс и околността му са
достъпни за изследване, имате цял списък от задачи, които
да изпълните, и сюжетна линия, която да следвате.
Началото на играта е нещо като tutorial, чрез който да
усвоите управлението. Действието започва в градчето,
където живее Хари Потър. Там се развива кратката битка
с дементорите, а после се пренасяте в щабквартирата на
„Ордена на Феникса“.
Първото нещо, което прави впечатление, е промяната в
начина, по който казвате магии. Докато в предходните части това ставаше чрез натискане на определен бутон за да-

Графика, звук и музика

От гледна точка на визията The Order of the Phoenix изглежда по-добре от Goblet of Fire, но отново е на нивото на
конзолно заглавие и не грабва окото. Персонажите се движат сковано и когато говорят, устните им не се отварят в
синхрон с дигитализираната реч. Поради факта, че камерата наблюдава героите от определен ъгъл, а не откъм гърба
на Хари, често създава проблеми при движението (вървите
напред, достигате до ъгъл и натискате бутона за движение
настрани, камерата се завърта, но вместо да вървите напред, отново тръгвате настрани). Междинните сцени са представени от приятни
късометражни анимации, пресъздаващи
моменти от филма. Звуковите ефекти
не блестят с нищо особено, а музиката, по традиция, е взета направо от
саундтрака към филма и е на ниво.

Заключение

Като се изключи проблемът с
движението и досадното на моменти скитане из Хогуортс, The
Order of the Phoenix е една приятна игра, съчетала в себе си доста
приключенски елементи и малка
доза логика. Феновете на сагата
задължително трябва да я имат.
Пакост сторена.

Тест

препоръчвам) – обиколките ви из школата ще ви се сторят
сравнително по-къси, а те отнемат доста време.
Играта се развива по сюжета на книгата, като са налице някои съкращения в историята с цел синтезиране на найважното от нея. Както вече споменах, всичко започва от
битката с дементорите, минава през щабквартирата на
„Ордена на Феникса“ (които са бегло загатнати), за да премине в границите на Хогуортс. В магическата школа Невил
ще открие „Тайната стая“ и ще ви заведе в нея. После ще
трябва да съберете всички 28 ученици, вписали имената си
в списъка с „Армията на Дъмбълдор“ и т.н. Ще спра дотук,
защото не искам да ви развалям удоволствието от това да
научите какво става нататък (особено пък ако не сте чели
книгата или не сте гледали филма).
Освен основния куест, свързан със сюжета на книгата, за
да изиграете напълно The Order of the Phoenix, ще трябва да
изпълните един куп задачи (повечето от които
въобще не фигурират в оригинала на историята). Типичен пример за това е, че
членовете на „Армията на Дъмбълдор“
не само не идват сами в „Тайната
стая“, а трябва да изпълните различни техни прищевки, за да дойдат. От тях безспорно най-дългата е свързана с търсенето на
пет говорещи гаргойла (намират
се в transfiguration courtyard, viaduct,
paved courtyard, defense against the
dark arts и fourth floor). Най-безинтересно ми се стори събирането
на точките за открития (discovery
points), които се печелят, като поправяте скулптури, рицарски брони и улуци,
палите факли, откривате скрити плочи и т.н.
(все действия, които се извършват посредством магии).
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деното заклинание или се
изпълняваше на определено място, тук изричането
на заклинанията става
чрез поредица от движения на мишката, комбинирани с натиснат бутон (ляв или десен). Това
е адски реалистично и интересно, особено като се
има предвид, че по този начин вие движите вълшебната
пръчка на героя си. Например, за
да направите protego – задържате
десния бутон на мишката и я местите
нагоре. Изглежда елементарно, но на моменти, когато трябва да казвате повече от една магия или сте забравили как се
прави дадено заклинание, е малко неудобно. Въпреки това
идеята е страхотна, а ако закъсате, може да си припомните вълшебството от списъка в менюто.
Броят на магиите е увеличен осезателно. За
разлика от предходните части, където те бяха три-четири, тук имате набор от дванайсет
заклинания, разделени в две групи от по шест –
обикновени и бойни. Освен тях е достъпна и
една допълнителна магия (expecto patronum), която има ограничено приложение.
Обикновените магии се ползват за бутане,
дърпане, преместване (посредством левитация),
поправка или разрушаване на обекти, а също така има едно заклинание за палене на огън. Бойните
включват атакуващи заклинания за обезоръжаване,
зашеметяване, нараняване, парализиране или обръщане
на противник във въздуха надолу с главата и едно защитно,
което отблъсква противниковите магии. Разбира се, в началото на играта не познавате нито едно от посочените заклинания и ще трябва да ги научите с течение на времето.
Самите магии са важен елемент от геймплея, защото
той е базиран изцяло върху правилното им ползване на определени места и ситуации. Например, за да вземете фотоапарата на един от съучениците си от Грифиндор, който е качен
високо на крепостната стена, трябва да извършите следните действия – да преместите чрез левитация две пейки,
като ги поставите една върху друга, за да може по тях да се
качите и да достигнете до малка каменна тераса; да изгорите бурена, който е пораснал по средата на каменната тераса и ви пречи да минете; да поправите металния улук, водещ до горната
каменна тераса, където се намира
фотоапаратът, а после да се
изкатерите по него.
Когато
завършите
tutorial-а, се пренасяте
в Хогуортс, където се
развива същинската
част от играта. Самата магическа школа е направена доста
подробно и представлява едно обширно здание,
предстоящо да бъде изследвано. Поради огромния
брой помещения и места за
посещение, разработчиците са
предвидили карта на Хогуортс, чиято идея е инспирирана от вълшебната
карта на Хари Потър. Така на нея не
само може да видите къде се намирате
в даден момент, а също така да откриете къде са героите, с които са свързани текущите ви задачи, и местоположението на отделните зали (поименно). Картата предлага още една полезна опция – когато посочите даден персонаж или зала, черни стъпки ви водят
по най-краткия път до нея. Разбира се,
ако сте научили паролите на вълшебните портрети (нещо, което горещо ви
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Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium на 1,6 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
с поддръжка на DirectX 9.0c
Дисково пространство: 1,5 Гбайта

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

SKY FALLEN / HD PUBLISHING / 1C COMPANY
Dawn of Magic. Тихо, потайно някак
си, преди около 2 месеца това заглавие
се промъкна на пазара. Толкова тихо, че
без малко да не чуя за него. Да, ама аз
постоянно се ослушвам (че и оглеждам)
за някое ново RPG и в крайна сметка
попаднах на него.
Някои от вас сигурно вече се чудят
какво ще да е това животно Dawn of
Magic, с което съм решил не само да
ви срещна, а и да ви запозная, при това сравнително обстойно.Така де, ако
не се чудите, защо ще четете статията?
Ще ви кажа какво НЕ е. Зората на
магията, или магическата зора, ако
щете (защото именно това значи името в превод), няма нищо общо с астрономически явления като изгряването
на слънцето, нито с магически такива,
като иначе доста магическият факт
да се събудите сутринта с лекото
съмнение, прерастващо болезнено бързо в твърда увереност, че снощи сте
си загубили някъде главата. Няма нищо
общо и с не толкова магическата ситуация да откриете по зазоряване (и

събуждане), че в леглото ви има крокодил, който може и да не е зелен, но за
компенсация е щедро надарен от природата с лингвистични способности.
Говори, иначе казано. И тъпи въпроси
задава...
Ако трябва да бъда напълно искрен,
в това, че играта няма нищо общо с
горепосочените и други подобни „магически“ явления, поне според мен няма
нищо лошо. За съжаление Dawn of Magic
няма нищо общо и с типа ролеви игри,
които ще ви накарат да си спомняте с
умиление времето, прекарано пред монитора, и да ги преигравате отново и

отново, а това вече не е толкова добре. Особено когато се отнася за ролева игра, щедро анонсирана от създателите си като такава, разполагаща с
горепосочените качества. Създатели,
какво да ги правиш. И те като повечето родители имат проблем да признаят, че отрочето им е малко грозно, но
за сметка на това е доста тъпо :)
Играта ни предлага графика, лишена от всякакви съставки на месна
основа (разбирай постна), която наистина не иска кой знае каква процесорна
мощ, за да се играе с всичко на максимум, но пък има голяма вероятност ко-

гато наистина я пуснете с тези настройки, после да се върнете обратно в
менюто, за да проверите дали не сте
пропуснали някой бутон или слайдер.
Поне на мен ми се случи. А причината за това е не толкова че играта е
грозна, защото тя не е точно такава.
Някой по-добронамерен рецензент вероятно би могъл да я нарече симпатична или чаровна. Или да използва някой
друг евфемизъм за леко, но не фатално грозноват. Е, аз не съм добронамерен, а творението на дизайнерите от
Sky Fallen изглежда някак недовършено
и разнородно. Все едно е правено от
екип (моля, игнорирайте асоциациите,
свързани с родителите от горния пасаж), в който са работили и няколко
способни човека, но като цяло неспособността е взела връх.
Отплеснах се! Нека оставим настрана общите кулинарно-магически
приказки, и да се върнем на прегледа
на графиката. Последната, както казах по-рано, изглежда разнородна. Не
е много грозна – някои елементи са
пипнати с безспорен талант – напри-
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Явно хората отговорни за
играта задружно са решили
да избягат от час, когато
са преподавали първите
уроци за това как
се прави игра. Иначе
щяха да знаят, че е задължително геймърите
да могат да се припознаят в главния герой или
ако това е невъзможно по някаква причина,
поне последният да е
невъобразимо як и готин. Изключение са героите от женски пол, за които е достатъчно да бъдат и секси –
за тях си има специфична публика с
леко занижени претенции :). Е, да, ама
тук няма такова нещо – Тhe Awkward
scholar е хилав младеж, който изглежда
като студент по информатика в СУ, а
останалите герои също не са по-добре
визуално. Но стига за тях!
Понеже мястото ми започна да
свършва, ще кажа нещо и за системата за развитие на героя – както
подсказва заглавието (и противно на здравия разум), системата
за развитие е фокусирана върху
изучаването на различни магически школи (което е до голяма
степен валидно дори ако играете
като прост fighter!). Въпросната
система за развитие позволява
доста голяма свобода на избор
и е една от малкото причини да
отделите някакво време на това заглавие. Възможностите за
комбиниране на класове са едва ли
не неограничени, защото въпреки че
почвате с три класа магии, впоследствие имате възможност да разпрострете познанията си върху цялата
гама налични магически дисциплини, а те изобщо не са малко (12,
ако трябва да сме по-точни).
Отделно и практикуването
на дадена магическа школа
води до известни промени
във външния вид на вашето игрално алтер его, та
не се изненадвайте, ако в
някакъв момент установите, че имате излишък от
пипала и опашки :) Количеството комбинации се увеличава допълнително от възможността да ползвате татуировки
за промяна на вида/качествата на героите си. Това обаче, поне за мен, не
беше достатъчно.
Ако се интересувате от съвета
ми, играйте Two Worlds (представена в миналия брой). Вярно е, че имаше много графични бъгове,
но беше в пъти по-добро
RPG от Dawn of Magic. Ако
пък по някаква причина не
обичате да играете third
person игри, инсталирайте
Silverfall. Вярно, че е доста
големичка, но е и по-интересна. Освен това и двете
изглеждат МНОГО по-добре. А ако не ви се занимава изобщо с тях, играйте
Overlord, заслужава си.
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мер книгата с магиите и по-конкретно отбелязките, стърчащи от
нея, изглеждаха доста над нивото
на другите графични елементи.
Забелязах и някоя и друга хубава
текстура по героите (поне в сравнение с текстурите на сградите)
в опит да се маскира недостатъчно детайлният им модел. Стартовият cinematic също изпъкваше над
общо ниво, въпреки че през 2007 г.
едва ли някой ще се впечатли от
него.
Другото нещо, което няма да ви
впечатли особено, е наличието на лицева анимация на героите и lip-synch.
Убеден съм, че няма да ви впечатлят,
защото изобщо ги няма. Явно авторите са пропуснали факта, че през
последните 3 години тези неща
присъстват във всяка игра в
жанра с поне малко самоуважение. Но да не
издребняваме.
Звукът е приемлив, но в него няма нещо, което да се откроява или запомня.
На практика, ако ме
попитате какво ми е
направило впечатление
при звуковото оформление и музиката, ще
последва дълго неловко
мълчание от моя страна, ознаменувано
накрая с: „Амиии, звук имаше. И музика май също. Трябва да е имало – щях
да забележа, ако нямаше.“ Може и да
е малко преувеличено (съвсем малко),
но мисля, че схванахте какво имам
предвид.
Геймплей. Играта е взимала с
пълни шепи от класическите hack
& slash ролеви игри. Не
могли хората да измислят нищо оригинално – взели на заем. Знаете какво се
казва за подражанието като най-висша
форма на уважение.
Проблемът идва от
това, че явно някой
заблуден продуцент
е сбъркал идиотизма
в малкото им собствени идеи с гений, което е докарало на бял свят найстранните класове герои, които съм
виждал. Така де, за почти 18 години игри съм виждал почти всичко, но игрови
клас „Жената на хлебаря“ (Baker’s wife в
оригинал), който е нещо подобно
на паладин, определено беше новост за мен. За другите класове изобщо няма да говоря – само ще спомена имената Тhe
Awkward Scholar, Тhe Stout
Friar и Тhe Weird Gypsy. Искате ли да поемете ролята
на Странния циганин, който
спасява поредния безличен
фентъзи свят от неназовано, но за сметка на това
много нелицеприятно зло? Така си и
помислих :)
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Оценки:

PROVOX GAMES / DREAMCATCHER
Космическите симулатори са особен жанр с по-сложен интерфейс, който
изисква ползването на доста клавиши
за извършване на всевъзможни действия. Съвременният геймър предпочита
леко и опростено управление, поради
което от известно време насам разпространителите на развлекателен софтуер избягват да издават подобен род
игри. Въпреки това такива все пак се
разработват. Типичен пример е излязлата през миналата година Darkstar One,
а съвсем наскоро се появи още едно заглавие – Spaceforce: Rogue Universe.
Първото ми впечатление от
Spaceforce: Rogue Universe беше, че не
е типичният космически симулатор, в
който изпълнявате поредица от бойни
задачи, разделени в няколко кампании,
както е в Wing Commander или X-wing
Alliance например. Тук геймплеят се
доближава до голяма степен до този
на Privateer, където имате пълната свобода да изследвате космоса, да търгувате с отделните цивилизации и да
избирате мисиите, които ще приемете
да изпълните. Естествено, както е в
повечето подобни игри, започвате с
някакъв скапан и раздрънкан кораб, който трябва да въоръжите с по-мощни
оръжия, а на по-късен етап да смените с нов. Интересното в отрочето на
Provox Games е наличието на два режима на игра – story mode и free play.

Първият режим е свързан с историята на Spaceforce: Rogue Universe.
В него се вживявате в ролята на младия Джим Андерсън – пилот от E.M.D.
(Earth Military Directorate), който токущо е завършил своето обучение. Някога неговият баща е бил боен пилот,
но е загинал във войната с U.F. (Union
Force) и е оставил двете си деца сираци. Джим се е заклел пред паметта на
своя баща да пази сестра си. Но войната ги разделя и той изгубва връзка с
нея. С помощта на своята приятелка,
репортерката Елена Тенаси, успява да
я намери, но преди да се свърже с нея,
научава, че корабът є е бил нападнат
от пирати, а тя – отвлечена.
Първата ви задача – да активирате
няколко сателита на E.M.D. – ви повежда
по следите на пиратските нападения,
за да откриете, че зад тях стоят U.F.
Попадате на един от пиратските главатари, бивш пилот на E.M.D., предател
и беглец. От него научавате, че сестра
ви е жива и всъщност те не са искали
да я убият, а неговите „приятели“ от
E.M.D. са унищожили кораба, с който е
пътувала. Откритията „изплуват“ едно
след друго. От Елена Тенаси разбирате,
че сестра ви е била смъртоносно ранена, но след хирургична намеса на специалисти от расата Makkinist е спасена. Отведена е като заложник на един
от биологичните кораби на странната
раса Collective, която населява покрайнините на галактиката. Трябва да я
спасите, но без нужната екипировка и
въоръжение това е невъзможно. Затова
трябва да съберете пари, за да закупите специално оръжие, пригодено за унищожаване на Collective, модул за невидимост (cloaking device) и времеви модул
(time device). Също така да разберете
какви планове крои E.M.D. и да откриете
истината за случващото се около вас.

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium IV на 2 GHz
Памет:
768 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство:
3 Гбайта
Вторият режим на игра предлага
свободно да изследвате галактическата карта, състояща се от над 40
звездни системи, всяка от които се
населява от различна раса и се характеризира със специфична визия и особености. При него отново имате избор
от всевъзможни задачи за изпълнение,
но с тази разлика, че липсват мисиите,
свързани със сюжета. Свободното изследване на света на Spaceforce: Rogue
Universe всъщност е големият плюс на
заглавието, който практически предлага безкраен геймплей.
За да започнете нова игра, трябва
да създадете нов герой (profile). При
story mode изборът ви е ограничен.
Играете като Джак Андерсън, принадлежността ви е към E.M.D. и началният ви космически кораб е прихващач от
вашата фракция. Единственото, което
може да промените, е класът ви. При
free play е достъпен избор на портрет,
фракция, клас и стартов космически
кораб (имате избор от пет възможни).
Съществуват десет класа – учен, воин,
търговец, пират, хакер, полицай, ловец
на глави, шпионин, инженер и авантюрист. Всеки от тях дава различни бонуси към характеристиките на кораба
ви, брой нано-боти (това са роботите,
които поправят вашата броня в космо-

Ефективността на вашия кораб може да се извърши както чрез пряко подобряване на десетте показателя, така и чрез изработка на допълнителни
модули. Първият начин е стандартен,
като за целта се плаща съответната
цена. Вторият е по-специфичен и може
да се извърши само в Upgrade Workshopа. Допълнителни модули могат да се
правят само по първите осем показателя (без товарно пространство и тежест на товара), като съществуват
по два слота от всеки тип, т.е. в даден
момент може да имате не повече от
два модула за показател. Самите модули се произвеждат от специални суровини, които обикновено се копаят от
астероидите, но може да закупите от
някоя станция или търговски кораб, да
откриете в аномалия и да останат от
разрушен кораб на Collective. Модулите
носят бонус от +1 до +10 в зависимост
от вложените материали.
Въоръжението е представено от
различни видове оръдия, ракети и бом-

Тест

като щитът е паднал) и броя на допълнителните нано-боти.
Shield – щетата, която корабът ви
може да поеме, преди да се достигне
до бронята, а също така EMP активацията, служеща за унищожаване на
вражески ракети.
Speed – максималната скорост на
кораба и мощността на afterburner-а.
Energy Cells – изразходват се при
разкопаване на астероиди и използване на afterburner, cloaking device и time
device.
Jammer – автоматичната защита
от противникови ракети.
Target System – отговаря за идентификацията на корабите и визуализирането им на радара, както и разстоянието, от което може да прихващате
противниците си.
Cargo Space – определя максималното товарно пространство.
Cargo Weight – определя максималната тежест на товара.
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са), максимално количество ракети, с
което можете да екипирате кораба си,
и броя на наемниците във вашата ескадрила (ако създадете такава и не летите сам). Отделните класове носят
допълнителни умения като по-евтина
поправка на кораба ви в космическите
станции, поправка на корабите на наемниците ви, по-добра търговия с негативно настроени раси, по-голям шанс
за откриване на ценни суровини при
разкопаване на астероиди и т.н.
Фракциите са единайсет –
Makkinist, Ezodar Empire, Alreani States,
Draglon Dominion, Yah-an-ra, Ord, Earth
Military Directive, Pirates, Chulta Olirion,
Union Force и Collective. От тях само
Yah-an-ra и Collective са неигрални. Всяка раса има свои характерни черти,
вид на космическите кораби и станции,
набор от портрети за героя ви, различни отношения с останалите цивилизации в галактиката и най-важното – от
нея зависи от коя слънчева система ще
започне вашето приключение (при story
mode, където играете на страната на
E.M.D., стартирате от Solar Sector, докато ако изберете Pirates – започвате
от Gemini Sector).
Всяка една от фракциите предлага
два или три игрални космически кораба от различен калибър (малък, среден и голям). Независимо от расовата
ви принадлежност, вие може да купите всеки един от тях от космическа
станция на съответната цивилизация (стига да поддържате с нея добри
отношения). Космическите кораби се
характеризират с десет показателя,
определящи техните бойни и транспортни качества.
Weaponry – от него зависи колко и
какъв клас оръдия може да сложите на
кораба си, както и броят на ракетите
и средствата за разкопаване на астероиди.
Maneuverability – маневреността
на кораба ви по време на космическа
битка.
Armor – определя максималното количество щета, което корабът може
да поеме, преди да бъде унищожен (след

TG

Иван Димитров

би. Разполагате с до два слота за оръдия и ракети/бомби. Всяко от тях има
изискване за показателя ви Weaponry,
така че някои от тях ще могат да бъдат поставени, след като го подобрите до нужното ниво. Освен оръжията
имате допълнителна екипировка – нано-боти, модул за разкопаване на астероиди, автоматично прицелване, унищожаване на големи космически кораби
и за хакване на обекти (последното е
интересен метод за кражба на пари).
Графиката на Spaceforce: Rogue
Universe е много добра. Визуално космическото пространство изглежда страхотно – големи планети, много цветове,
богат набор от кораби, станции и допълнителни обекти. Всеки един сектор
от картата изглежда уникален сам по
себе си. Но за съжаление образите на
персонажите не са раздвижени по време на разговор в космоса, а представляват портрети, които са под всякаква
критика. Освен това в играта има само
едно анимирано филмче и това е интрото към режима story mode, за разлика от
купищата анимации в Darkstar One. Звуковите ефекти са разнообразни, а всички диалози и репликите на пилотите са
дигитализирани. Музикалното оформление също е на ниво, макар да има еднадве мелодии, които звучат малко депресиращо и не на място.
Най-силните страни на Spaceforce:
Rogue Universe са красивите гледки в
космоса и свободата да изследвате цялата галактика. Слабите моменти са
свързани с усложнения интерфейс, невъзможността да запомняте повече от
една игра за profile, липсата на tutorial
и описание с показателите на различните оръдия, ракети и бомби. Не съм
споменал нищо за битките, защото са
доста трудни (особено когато сте сам,
а срещу вас са три или повече вражески
кораби). Безспорно това е силна страна
за хардкор феновете на жанра, поради
тяхната реалистичност, но за останалите геймъри – причината, поради която въобще няма да харесат заглавието
и затова не бих им го препоръчал.
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Оценки:

Тест

TG

Веселин Жилов

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium II на 233 MHz
Памет:
64 Мбайта
Видеокарта:
16 Мбайта
Дисково пространство: 80 Mбайта

CARAVEL GAMES
Предистория

Главният герой в тази поредица е един грозен и упорит
симпатяга на име Beethro Budkin. Неговият занаят се състои в това да прочиства хорските подземия от всякаква напаст и чудовища, които се въдят в един фентъзи свят.
В първата игра от поредицата нашият герой получи за
задача да премахне гигантски хлебарки от мазето на самия

Цар... При което стигна до откритието, че изоставеният
син на Царя живее в подземията и събира своя собствена
армия от чудовища, готвейки преврат.
В DROD: Journey to Rooted Hold тези събития се бяха покрили с дебел слой прах, Beethro беше зарязал стария си занаят и се опитваше да печели от свой собствен ресторант.
Ала досадният му племенник – дванайсетгодишният Halph –
все си мечтаеше за геройства и Beethro реши нагледно да
му покаже колко е неприятно да си герой.
Нещата, разбира се, се объркаха. Beethro откри, че под
почти всеки от познатите му градове са прокопани тунели
от подземна империя, чиито жители издигат в култ знанието. В продължение на 25 нива Beethro губеше и намираше
своенравния си племенник, бягаше от наемния убиец на империята и се справяше с всякакви странни чудовища. И едва в края на играта успя да доближи целта си. След много
преодолени опасности в подземията и пещерите стигна до
Града, който е хранилище на знанието.

Еволюция

И така, DROD: The City Beneath е продължение на DROD:
Journey to Rooted Hold – игра, за която ви разказах в TG 10/
2005. Не мога да не отбележа еволюцията на поредицата.
Първоначално тя бе просто шахматна игра, в която преодолявате препятствия и чудовища. В Rooted Hold се появиха живи приятели и врагове със свое собствено поведение.
Имаше доста скриптирани сцени, диалог и всяка реплика бе-

ше озвучена от добри актьори.
Логичната еволюция в The City Beneath е именно изграждането на усещане за истински свят, който обединява вашите приключения, а не е просто серия от отделни нива. Започвате в голям подземен град, населен от хора. Но не сте
ограничени под земята: можете дори да се качите в света
на повърхността!

Историята

Beethro започва играта с две цели:
1) Да намери изгубения си племенник, с когото се скараха
(детето се сприятелява с подземните жители и твърди,
че Beethro е натрапник и няма право да се бърка в работата им)
2) Да открие какви са целите на управниците на Империята и защо строят под човешките градове
В играта продължава да присъства старият ни познайник – Гласът от Бездната. Той идва от почти всяка бездънна пропаст, която доближите. В Journey to Rooted Hold си
мислех, че Гласът всъщност е някое чудовище от долните
нива – например живият катран, мозъците, и т.н. Оказа се,
че греша. Гласът не може да бъде докоснат – той е в дъното
на всичко, но вие никога не стигате до това дъно. Той е безформен, безплътен, винаги с няколко хода пред вас – за него
вие сте просто една пешка, с която си играе така, както с
всички останали пешки.
Изплашихте ли се от Гласа? Е, Beethro изобщо не се
страхува от него. Нашият герой няма нужното въображение
или абстрактна мисъл, за да си представи колко е ужасна
Бездната. Вместо това той просто се дразни от това, че
Гласът го занимава с глупости. Beethro не мисли по-далеч от
опасностите в текущата стая. Затова и не се отчайва и
може би именно заради това ще победи.
Но да изоставим лабиринтите и да се върнем в града.
Жителите на подземната Империя са странни птици. Техният култ към знанието не им помага да осъзнават нещата
по-добре. Те са натрупали толкова много знание, че са изгу-

бени в него и са го изпуснали от контрол. Може би затова
толкова много държат на контрола, сигурността и правилата. Дори и природните бедствия биха искали да ограничават със закони (представете си как забранявате на гръмотевиците да падат в населени места).
Цивилизацията на Подземния град е цивилизация на статуса. Хората, които имат професия, имат име и номер, като например: 36-и Преговарящ, 55-и Библиотекар, 135-и Екскурзовод. Онези, които нямат професия, нямат и име и се
чувстват напълно безполезни. Действията на тези хора,
работещи или безработни, изглеждат на Beethro като безсмислено обикаляне в кръг, преливане от пусто в празно.
Героят не иска да чете години наред в библиотеката,
за да научи истините, които търси, нито пък има време за
засукани разговори, които чоплят същността на битието.
Защо простите неща трябва да се обгръщат с облак от
объркваща сложнотия? Beethro иска просто да стигне до
дъното на света (буквално), да види и пипне какво има там
и да се срещне с този, който стои зад него. С този си примитивен и праволинеен подход героят всъщност се оказва
най-здравомислещият човек наоколо.

Битките в DROD се осъществяват на шахматен принцип и колкото повече напредвате в играта, пред толкова
по-оригинални ситуации и врагове се изправяте. Разбира се,
чудовищата и опасностите са претърпели промяна в The
City Beneath.
Живият катран и растящата кал са допълнени от нова
субстанция – желе, както и от паразитни растения, които
запълват и задушават всяка стая. Beethro се качва и на сал,
борейки се не само с летящи, а и с плуващи чудовища. В играта има доста неочаквани ситуации – например вместо с
Beethro играете с гоблин (една от дискриминираните раси
в играта) и участвате в коварния план на други гоблини в
тяхното селище... но дали за да го подкрепите, или за да го
саботирате?
Трудно е да изброя всички новости по отношение на механизмите и капаните. Вместо с бутони, много врати се

Геймплей

В градовете трябва да приберете меча си по чисто
практическа причина – микроскопични гадинки, хранещи се
с метал, живеят в пода и стените и всеки опит за обосновано или необосновано нападение на територията на града
(но не и извън него) е обречен на провал.
Целта на Beethro е да мине през трите порти, които
разделят различните квартали. За да мине през Първата
порта, той трябва да се сдобие с име. Уви, неговото родно
име не върши работа, защото в света на Империята, както
казахме, името е свързано директно с професията. Ето така Beethro отива да си търси работа в бюрото за безработни, реди се на опашки и всява хаос в прекрасно работещата
бюрократична система, защото прави неща, които на никой
друг не биха хрумнали.
В града има много атракции, които може да посетите
между другото: цирк, пазар, исторически забележителнос-

отварят с различни плочки, активиращи се от тежест, което значи, че враговете несъзнателно могат да ви пречат,
настъпвайки ги (а вие от своя страна може да ги примамвате да ви помагат). Стрелките, блокиращи движението ви,
вече могат да се въртят в различни посоки... Подът, напоен
с ядящи метал гадинки, се превръща в препятствие в играта, защото, докато сте стъпили върху него, не можете да
се биете...
И това е само началото на играта (не съм стигнал далеч, което всъщност е добре за вас – няма да ви залея със
spoiler-и). Все пак имайте предвид, че въпреки оригиналния
си геймплей, DROD е доста досадна и изтощителна на места. Това е и причината да мина Journey to Rooted Hold за 2–3
години, играейки в моменти, в които се опитвам да избягам
от друго задължение. A докато я мина, те взеха, че направиха продължението ☺

Графика

Графиката е двумерна и изключително опростена. За
съжаление по-голямата част от нея е рисувана от самите
програмисти и на места изглежда като грозен колаж. Забелязва се и разностилие при портретите на героите – очевидно е, че са рисувани от различни хора. От друга страна,
като цяло графиката става, а нови графични ефекти като
мъгла, гръмотевици, сняг, цветна светлина и т.н. показват
допълнително старание от страна на разработчиците.
Накратко, играта е за жилави играчи – опитайте демото на диска и сами преценете дали е за вас.

Тест

Новости
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ти, подземни паркове и езера... Това ви дава и доста мисии:
например тръбите от канала са се запушили и това отрязва
достъпа до някой квартал. Ето ви работа: отивате да видите какво ги е запушило.
Не очаквайте свръхреалистично поведение от страна
на хората – някои от тях обикалят по своите дела, но други
просто седят на едно място и „изпяват“ репликите си, като
ги приближите. Въпреки това техните действия са достатъчно убедителни.

TG

Веселин Жилов
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Апостол Апостолов

Месечен масивен обзор

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium на 1 GHz
Памет:
1 Гбайт
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство:
1 Гбайт

Оценки:

ACCLAIM

Графика
Звук
Музика
Геймплей

Сайт: http://2moons.acclaim.com/

ПРАВОЛИНЕЙНО MMO С ОСОБЕН ЧАР
Бяха години, когато името Acclaim
Entertainment всяваше респект сред геймърите с поредици като Mortal Kombat
и пионера сред 3D-ускорените PC игри Turok. След особено тежък банкрут,
разпродаване на целия каталог от поредици и бавно възстановяване днес
се е запазило единствено името на
компанията. Новата Acclaim си е поставила за цел да разпространява малки безплатни MMORPG заглавия, родом
от Корея и съседни държави, които се
издържат с продажба на предмети и
други допълнения. Макар напоследък корейските онлайн ролеви игри да никнат
като гъби след летен дъжд, Acclaim се
опитват – и засега успяват – да разпространяват по-добрите представители на този специфичен жанр.
2Moons е най-новата игра в каталога на Acclaim, достъпна като open
beta от началото на юли и може би найкрасивото предложение от каталога
на фирмата. Макар да е бедна откъм
ефекти, пъстрата гама и изпипаната
в типичен азиатски стил визия правят
от 2Moons привлекателно забавление.
В приказен свят, разположен върху две
луни, кръжащи около лишена от живот
планета, горди паладини, тайнствени
магьосници, арогантни призовители на
чудовища, жреци на тайнствени богове и покварени от хаоса чудовищни
воини се борят за надмощие срещу
безконечни орди от чудовища, които
населяват техните земи... както и
един срещу друг в постоянни дуели за

слава. Геймплеят на 2Moons е типичен
за корейските игри – праволинейно, монотонно избиване на чудовища (т.н.
гринд), в което единствената ви цел
е да качите следващото ниво, да докопате по-силната или рядка екипировка
и да смажете от бой хилядите колеги,
които са си поставили същата цел.
Нищо ново под слънцето, но поне направено добре. Изборът на персонаж е
малък и напомня повече за Diablo II, отколкото истинска ролева игра, а в развитието му нямате голям избор – всеки клас има метод за повишаване на
един или най-много два от четирите
показателя. Множеството умения, които вашият герой може да научи, ще ви
постави пред избор само в началото –
накрая (или 150-о ниво, което се достига след три-четири години игра) ще
имате достатъчно точки да научите
всичко необходимо, че и още. Така че не
пестете точките.
На места клането е разчупено от
множество задачи за изпълнение. Последните са с доста пиперлив език и
сериозно ви препоръчвам да ги четете,
защото корейците са проявили чувство
за хумор и с право Acclaim ограничава
достъпа на играчи под 17-годишна възраст. За съжаление, малцина биха им
се радвали, понеже наградите от тях
са нищожни в сравнение с избиването
на чудовища. А в безкрайните битки
се крие и чарът на играта. Бойната
система ще ви се стори странна –
в повечето случаи чудовищата дори ня-

ма да одраскат вашия воин, в други ще
го пребият, без да може да ги погали
дори, – но е бърза и много динамична,
заредена с експлозивна доза екшън, което поне в началото ще грабне въображението ви. Битките между играчи
са пълната им противоположност – те
са мудни и при играчи на ниски нива
почти невъзможни. Понеже всеки играч
има щит, специфична енергия, която го
предпазва да получи директни щети от
друг играч, единствено играчи с достатъчно силни атаки и специални умения
могат да навредят на друг поради необяснимо бързото възстановяване
на щита. В резултат, в PvP играчи
наистина умират, но не от меч,
а от скука. При високите нива
този проблем го няма – но пък
там властват „танковете“,
чийто щит наброява стотици
хиляди точки.
Въпреки че не може да се
нареди до богатите си на геймплей и възможности платени
събратя, 2Moons е игра с необясним чар. Не може да се нарече красива, но определено радва
окото. Не е интересна или разнообразна, но може да ви грабне и задържи
по свой си начин. Така че ако търсите
бързо, неангажиращо онлайн развлечение, което можете да играете дори
само десетина минути по време на
обедната почивка и което няма да ви
обремени с трудни избори или заплетени задачи, 2Moons е добър избор.

ИНТЕРНЕТ

Babelfish Translator
АВТОМАТИЧЕН ОНЛАЙН ПРЕВОД ОТ И НА 12 ЕЗИКА

В зората на Интернет група доброволци
създават една от първите търсачки, наречена
AltaVista. През годините порталът неколкократно
беше препродаван, променян и интегриран в услугите на най-различни компании, докато в крайна
сметка през 2003 г. Yahoo! го придоби изцяло. Така
славата на AltaVista постепенно избледня.
Въпреки това може би най-полезната услуга
на Altavista остана непроменена след придобиването. Става въпрос за Babelfish Translator (фиг. 1) –
уеб базирано приложение за автоматичен машинен превод (по аналогия с „вавилонската рибка“,

Фиг. 1. Babelfish Translator

Вавилонската рибка е малка, жълта на цвят, прилича на плужек. Това е навярно най-странното същество
в цялата Вселена. Храни се с енергия от мозъчни вълни, но не с получената от собствения ù носител, а с тази от окръжаващите го. Тя абсорбира всички подсъзнателни мисловни вълни от околната мозъчна енергия
и те ù служат за храна. След това отделя в мозъка на
своя носител телепатично междуклетъчно вещество,
получено при сливането на съзнателните мисловни
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ПЕТЪР СЪБЕВ, psabev@gmail.com
описана в научнофантастичния роман „Пътеводител на галактическия стопаджия“).
Babelfish Translator (http://babelfish.yahoo.com/)
поддържа превод между 12 езика, като за повечето от тях се предлага единствено двустранен
превод на английски и френски (табл. 1).
Технологията, използвана за машинния превод,
е предоставена от SYSTRAN – една от най-старите системи за автоматичен превод, създадена
още през 1968 г. Първоначално SYSTRAN е използвана за военни цели, съвместни руско-американски космически операции и ускоряване на превода
на документи на Европейската комисия. С годините към системата се добавят и нови езици, повечето от които са налични и в Babelfish Translator.
В най-простия си вариант машинният превод
представлява обикновено заместване на думи от
един език с думи от друг. При автоматичния превод в Babelfish Translator нещата са чувствително
подобрени. Софтуерът се опитва първо да „декодира“ значението на изходния текст, след което
да „кодира“ вече откритото значение със средствата на целевия език. За целта се извършва сегментиране на входните данни (текстът се разделя на малки откъси, обикновено изречения или
абзаци, за да се улесни преводът), а във всеки от
получените сегменти се анализират възможните
речникови значения, синтактични, морфологични
и граматични правила, правопис, честота на срещане на думите и др. Използват се и т.нар. многоезични текстови корпуси – големи по обем структурирани текстове, които служат като пример
за превеждане. При използване на текстови корпуси програмата за машинен превод търси найблизката аналогия на превеждания текст в текстовия корпус. В някои случаи Babelfish Translator
успява да разпознае и предметната област на
текста (например право или метеорология) и
качеството на превода се подобрява чрез ограничаване на допустимите значения на думите.
Тази техника е особено ефективна при области,
в които се ползват стандартизирани, шаблонни
честоти с нервните сигнали, уловени от речевите центрове на мозъка, който ги издава. Практическият резултат от всичко това е, че ако си пъхнеш една Вавилонска
рибка в ухото, веднага започваш да разбираш всичко,
което ти се говори на всички възможни езици. Фактически речевите структури, които възприемате слухово,
се декодират посредством мозъчно-вълновата матрица, внедрена в мозъка ви от вашата Вавилонска рибка.
Из „Пътеводител на галактическия стопаджия“
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Таблица 1. Налични възможности за превод в Babelfish Translator
От
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Гръцки



–





















Испански
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Португалски
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Руски
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Френски
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Холандски





















–



Японски























–

езикови средства. Затова машинният превод на
правителствени или правни документи често е
по-сполучлив от превода на свободен разговор или
друг слабо стандартизиран текст.
Като цяло автоматичният превод на Babelfish
Translator е най-добър, когато се прави от западноевропейски на западноевропейски език, а превежданият текст е с техническа насоченост. На
срещуположния полюс са художествените преводи между западно- и източноевропейски езици,
където в повечето случаи превежданият текст
има много малко общи неща с оригинала.
Най-лесно е да видим доколко се променя преводът, ако го направим двустранен – известен е
случаят, когато при машинен превод от английски на руски и обратно фразата „далеч от очите,
далеч от ума“ била преведена като „сляп идиот“.
На адрес http://www.tashian.com/multibabel/ е реализирана забавната идея за превод, преминал през ня-

колко езици в Babelfish Translator. Oпитах подобен
превод с любим сонет на Шекспир и полученият
резултат е, меко казано, „изненадващ“ (табл. 2).
Ясно се вижда, че още е далеч времето, когато
машинният превод ще измести човешкия.
Със сигурност обаче Babelfish Translator може
да ускори работата на всеки преводач, да помогне с домашното по чужди езици на всеки ученик
и дава възможност да получите поне приблизителна представа за какво става въпрос в даден
текст, дори да нямате понятие от езика, на който е написан. Още повече, че Babelfish Translator
предлага и изключително удобство при превод на
сайтове. Превод на уеб страница (фиг. 2 и фиг. 3)
можете да направите както през сайта, така
и директно от браузъра (ако имате инсталиран
Yahoo! Toolbar).
Това прави Babelfish Translator изключително
удобен инструмент, който можете лесно да из-

Фиг. 2. Превод на уеб страница от английски на гръцки
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Таблица 2. Типичен пример за разликата при превод на художествен текст от човек и от машина
Машинен превод
(от Babelfish Translator)
My mistress’ eyes are nothing like the sun;
Окото на моята домакиня вероятно е в неделя;
Coral is far more red than her lips’ red;
Корал червен сравнен с изхвърлено червено;
При загуба на сняг в съответния кабел, защо е
If snow be white, why then her breasts are dun; Тя няма „къдри-злато“, „преспи снежни“
лихвата голяма?
Ако телеграфският пренос на космите е черна
If hairs be wires, black wires grow on her head. не бих нарекъл нейните гърди.
жица, която расте с глава.
I have seen roses damask’d, red and white,
Не є е „бяла лилия“ ръката;
Тогава е червен и белият цвят на мъжът,
But no such roses see I in her cheeks;
страни „същински рози“ няма тя;
с показани бузи, гледани през лупа;
And in some perfumes is there more delight
дъхът є не напомня аромата,
Съдържанието на някои парфюми е
Than in the breath that from my mistress reeks. излъхван от априлските цветя.
изпускането на пара от моята домакиня.
I love to hear her speak, yet well I know
Не пърха като нимфа тя, признавам; Без значение на ситуацията, лихвата е
That music hath a far more pleasing sound;
гласът є като арфа не звънти;
приятно безпокойствo за далечни звуци;
I grant I never saw a goddess go;
но все таки, Бог вижда, не я давам
Не одобрявам, че видях богинята да тръгва,
защото щом моята домакиня ходи, се настъпва
My mistress, when she walks, treads on the
за никоя от „дивните жени“,
по земята:
ground:
And yet, by heaven, I think my love as rare
залъгвани от другите поети
И още в рая за мен има фалшификация на грешна
As any she belied with false compare.
със хиляди сравнения превзети.
класификация във вярата на рядката любов.
Оригинал на английски

Професионален превод
(от Валери Петров)
Устата є не са корали нежни;
очите є не са съвсем звезди;

ползвате от всеки компютър с Интернет достъп. От Google Inc. също са забелязали потенциала на Babelfish Translator и разработват собствен
автоматичен онлайн преводач. Google Translate
(http://www.google.com/translate_t) е все още във фаза на бета тестване и също е базиран на технологията SYSTRAN.
За съжаление българският език липсва в
SYSTRAN. На практика българските инструменти за машинен превод никак не са много, а единственият, който заслужава внимание, е Bultra
(www.bultra.com). Програмата е с платен лиценз,
но на достъпна цена (15 лв.), а на адрес http://
online.bultra.com/translate.php можете да изпробва-

те софтуера безплатно с кратък текст до 200
символа.
Каквото и да говорим, да запазиш смисъла на
думите, когато превеждаш, е трудно начинание
дори за опитен полиглот от плът и кръв. Понякога се налага преводът да се направи съвсем
буквално, в други случаи е по-важно да се запази
смисълът на думите, а в трети настроението и
атмосферата на текста са най-важни. Затова
нека не забравяме, че дори в най-добрия случай
машинният превод е просто добра алтернатива
пред липсата на какъвто и да е превод.

Фиг. 3. Превод на уеб страница от испански на английски
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Novatix Cyberhawk Basic 2.0.4
АНТИВИРУСНА ПРОГРАМА ОТ ТИПА „ИНСТАЛИРАЙ И ЗАБРАВИ“

В настоящия материал ще
разгледаме текущата версия
на безплатния вариант (Novatix
Cyberhawk Basic) на антивирусния пакет Novatix Cyberhawk
Pro на компанията Novatix
Corporation. Програмата е предназначена за интелигентна защита на системата с добавяне
на допълнително ниво на защита към вече изградената от
потребителя сигурност. Задачата на Novatix Cyberhawk Basic
е да наблюдава и контролира
протичащите в средата на
Windows процеси и да търси такива, които могат да компрометират защитеността на компютъра ви. Това се постига чрез
последно поколение технологии,
които извършват мониторинг
на системата и блокират всеки обект, който има подозрително, подобно или идентично
поведение на някоя от известните кибер заплахи, без да
е необходима непрекъснатата
намеса на потребителя. В този
смисъл Novatix Cyberhawk Basic e
програма от типа „инсталирай
и забрави“.

Бутони за отваряне на работни секции

Работно поле
Фиг. 1. Потребителският интерфейс е изключително опростен

Интерфейсът на програмата е създаден с цел максимално
да улесни потребителя – с едно
или две кликвания на мишката

Фиг. 2. Странно е, но Novatix Cyberhawk Basic открива три
скрити файла в прясно инсталирания Windows Vista
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да се озове в менюто, което
търси. Екранът на продукта е
разделен на две части. В лявата се намират петте бутона,

Фиг. 3. Програмата предлага две опции на сканиране за
руткити – Quick Scan и Full Scan
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с които се отварят съответните секции, а
дясната представлява работното поле, в което се извършват необходимите действия и
настройки (фиг. 1).
Всяка от секциите се занимава с определена, съществено важна за сигурността на
системата задача. За съжаление обаче в безплатната версия на продукта ще можете да
оперирате с всички секции и функции само в
рамките на 15-дневния тестов период. След
това определени части няма да бъдат достъпни, докато не закупите Novatix Cyberhawk
Pro.
 Security Status – информира потребителя
за анализираните събития, прегледаните
програми, откритите подозрителни процеси и блокираните кибер заплахи.
 Threat Control – определя кои програми да
бъдат допуснати, кои забранени и на кои
да бъде наложена карантина. Оттук може
да се прегледа и лог файлът за извършените действия (фиг. 2). Секцията не е достъпна след изтичане на тестовия период.
 Rootkit Scanner – програмата непрекъснато следи за протичане на прикрити
процеси, които могат да послужат като индикация за наличието на руткити.
Превантивното сканиране на системата
обаче гарантира откриването на все още
неактивни руткити (фиг. 3). След изтичане на тестовия период и тази секция не е
достъпна в Novatix Cyberhawk Basic.
 Custom Rules – макар Novatix Cyberhawk
Basic да функционира в съответствие с
фабричните настройки, които предоставят възможно най-добрата защита от известни и неизвестни заплахи, в рамките
на тестовия период продуктът позволява
и създаването на нови правила за поведение (фиг. 4).
 Options – в тази секция се извършват „фините“ настройки на продукта. Тя съдържа
няколко прозореца: General (евристична защита в реално време, осъвременяване и общностна защита – фиг. 5), Quarantine (показва карантинираните обекти) и Rootkit
Scan (за определяне на график за извършване на проверка за руткити – фиг. 6).
Като комплект от защитни модули Novatix
Cyberhawk Basic се представя много добре. За
съжаление обаче липсата на модул за защитна стена (Firewall) позволява на мрежовия
трафик да протича необезпокоявано, а ограничението при ползването на определените
секции след изтичане на тестовия период
от 15 дни орязва до голяма степен функционалността на безплатната версия.
Продуктът поддържа Windows 2000/XP/
2003 и Vista и може да бъде изтеглен от www.
novatix.com.
Септември 2007

Фиг. 4. Custom Rules да се ползва само от опитни потребители

Фиг. 5. Активирането на функцията Community Protection
(общностна защита) позволява на всички свързани в мрежата компютри с инсталиран на тях Novatix Cyberhawk Basic да
обменят информация за откритите и блокирани заплахи и за
предприетите мерки, като така допринасят за постигането
на по-добра защита на цялата общност

Фиг. 6. Създаването на график за сканиране за руткити е изключително лесно – определяте времето, периода и типа на
проверката
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AviScreen 1.3
УЛОВИ МОМЕНТА!
МАРТИН ДИМИТРОВ
Съществуват множество програми за записване
на изображения директно от екрана на монитора, които се използват за създаване на демонстрационни
материали, презентации, видеоклипове за обучение,
набавяне на снимков материал за различни видове
публикации, разпознаване на текстове от екрана,
увековечаване на уникални гейм сесии и пр.
В настоящия материал ще ви запозная с едно такова безплатно приложение. Става дума за AviScreen
(версия 1.3) на компанията Bobyte – програма, която
заснема и записва всичко, случващо се на вашия екран, под формата на видеофилм или изображение.

Интерфейс

След инсталирането AviScreen се настанява в системния трей и остава в очакване на вашата команда
(фиг. 1). Както при други програми, така и тук обаче, преди да преминете към използване на продукта,
е добре да извършите началните настройки, за да
сте сигурни, че той ще съхрани точно това, което
искате. Веднъж конфигуриран, AviScreen продължава
да работи на заден план, без да ви пречи или да опропастява изображенията с изненадващо отваряне на
своя работен прозорец. Единствената следа от неговото присъствие е интерактивната иконка в системния трей (фиг. 2).

Функциониране

Интерфейсът на програмата е изключително интуитивен и едва ли ще затрудни някого. Главният прозорец съдържа две контекстни и пет основни менюта.
На контекстните менюта няма да се спирам, защото те са достатъчно ясни. От първото (Files) можете да отворите папката, в която се съхраняват
записаните изображения и видеофилмчета (Files/
Show Output Files), или да излезете от програмата,
а от второто (Help) – да прочетете помощния файл
или да обновите AviScreen.
По-голямо внимание обърнете на останалите пет
основни менюта, защото чрез тях се извършват настройките на продукта.
 Capture area – определя големината и местоположението на зоната от екрана, която да бъде
заснета или филмирана (фиг. 3). Ако изберете опцията Follow The Cursor Mode, тази зона следва показалеца на мишката навсякъде по екрана.
 Short-cut – конфигуриране на „горещите клавиши“: за направа на моментна снимка, за започване
на записа на видеоклип, за временно спиране/продължаване на записа на текущия видеоклип и за
прекъсване на записа на видеоклипа. При първото
пускане на програмата тези клавиши съответстват на фабричните настройки, което не пречи да

Фиг. 1. Основните функции на програмата
се стартират от контекстното меню

Фиг. 3. Когато изберете фиксиран размер на зоната, се появява правоъгълник, който може да се влачи с мишката

Фиг. 2. Тази иконка е доказателството,
че AviScreen е активна

Фиг. 4. С натискане на бутона Default можете да възстановите фабричните настройки на „горещите клавиши“
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Фиг. 5. Записът може да започне след определено време

Фиг. 6. Поддържат се три формата: GIF, JPG и BMP

ги промените (фиг. 4). Достатъчно е да изберете
съответния процес, а след това и бутона Change.
В отворилия се прозорец въвеждате новата комбинация от клавиши и избирате OK.
 Video – компресия на видеоклиповете, както и
броя на кадрите за секунда за съответния филм
(фиг. 5).
 Picture – формат на заснетите изображения, както и качеството им (фиг. 6).
 Folder – папка, в която ще се съхраняват направените от вас снимки и видеоклипове (фиг. 7).

Вместо заключение

Несъмнено програмата ще се понрави на широкия
кръг любопитни потребители, още повече, че тя работи под управлението на целия набор от операционни системи на Microsoft без Vista.
Безплатно нейно копие можете да изтеглите от
адрес: http://www.bobyte.com/AviScreen/InstAviScreenC.zip.

За една година
За шест месеца

Фиг. 7. Направените записи могат да се видят, като се
натисне бутонът Browse Folder
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