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Някои от наградените от асоциацията
продукти са вече на българския пазар

12

Наградите EISA носят се връчват от едноименната организация, която обединява
над 50 специализирани издания в областта на аудио- и видеотехниката от над 20 европейски държави. Награждават се най-успешните по мнението на водещи журналисти и специалисти продукти в областта на аудиотехниката, апаратурата за домашно кино, видеотехниката, фотографията и мобилната електроника, пуснати на пазара през последните 12
месеца. Оценките се формират въз основа на проведените тестове в поне пет различни
специализирани издания.
Тази година с престижните награди бяха удостоени 53 продукта в 5 категории. С
най-много награди – 5, бе отличена продукцията на Sony. По 4 награди получиха Panasonic
и Samsung, по 3 – Canon и LG, a по 2 – Alpine, Epson, JVC, Philips и Pioneer. По едно отличие
получиха 24 компании, сред които преобладават тясно специализираните производители
като Fujifilm, Nokia, Olympus, Pentax и др.

VoIP решение

Прехвърляне на обикновена телефонна линия
през Интернет до отдалечена точка

55

Предлагаме един от възможните начини за прехвърляне на
стандартна телефонна линия от една точка до друга с използване
на Интернет като преносна среда и две VoIP устройства от Linksys.
Най-малкото, което ще спестите по този начин, е времето за откриване и евентуалното закриване на необходимия ви телефонен пост.
Ще спечелите и преносимост, защото така прехвърлената телефонна линия може да се разположи, където си поискате, т.е. можете съвсем спокойно да сте в командировка, включително и в чужбина, и да
говорите по телефона по същия начин, от същия номер и на същата
цена все едно, че сте в собствения си офис.

Google Earth 4.2

78

С поглед, отправен към звездите

За Google Земята е само началото. В края на миналия месец компанията пусна поредната версия на Google Earth, с която ще зарадва астрономите и всички, които нощем отправят поглед към небосклона. Новият режим
Sky позволява да наблюдавате с невиждани досега подробности космическото пространство, заснето от телескопа Хъбъл. Подобно на наземната
карта Google Earth дава пълна свобода на движение и в космоса, като познатите ни съзвездия са обозначени като ориентир върху картата. Движението на планетите от избрана точка се основава на точни данни и е напълно
достоверно – можете да ги наблюдавате в „реално време“ или да изчислите
кога ще е следващото слънчево затъмнение. Можете да проследите практическия всеки известен на астрономите небесен обект, от най-дребното
джудже до движението на комети. За всеки от тях е налична информация,
извлечена от HubbleSite и Wikipedia, а от Google дори са подготвили обширен курс по астрономия, който ще ни запознае с видовете галактики и категории звезди, разхождайки ни из космическото пространство.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПАКТДИСКА
Здравейте, приятели!
Наред с интересните статии новият брой на списание Computer ви очаква с колекция от забавни и
полезни софтуерни заглавия. Microsoft отново е на върха с едно сериозно офис предложение за лесно и
удобно водене на счетоводство на малки и средно големи фирми. Рубриката Tools има удоволствието
да ви представи Microsoft Office Accounting Express 2007, безплатен пакет, с който получавате готови
формуляри за фактури, над 20 финансови отчети по период и операция, както и удобни средства за модифициране, база от данни за клиенти и много други. Не пропускайте и безплатния BullZip PDF Printer 3.0,
който с лекота генерира PDF универсални копия на всякакви електронни документи. Програмата постига това чрез инсталирането на виртуален принтер, през който вие „отпечатвате“ вашите документи,
имайки възможност да зададете и множество настройки като
разрешения за достъп, фирмен знак, ориентация и т.н. Важна
особеност на програмата е нейната зависимост от библиотеката с отворен код Ghostscript 8.15, която също ще намерите
на диска. В рубриката е включена и новата версия на записващата програма ImgBurn 2.3.2 – безплатно приложение, което
поддържа множество формати за CD/DVD архиви (ISO, NRG,
BIN, IMG и пр.) и позволява генерирането на собствени архиви
от файловете и директориите на твърдия диск. Особено полезни са и безплатните WinContig 0.77 – самостоятелно преносимо средство за оптимизиране на единични файлове във
файловата система, и ZSoft Uninstaller 2.4 за контролирано инсталиране и тотално премахване на приложения.
Супер предложения за отдалечено управление и
защита на Windows системи ви очакват в рубриката
System. На първо място бих искал да ви представя
една страхотна защитна стена с прекрасен помощник за конфигуриране и гъвкав набор от правила за
контролиране на достъпа по различни параметри на
мрежовите връзки, ограничаване на трафика и детайлизирани логове за диагностика. 8Signs Firewall
3.02 се отличава още с възможността за отдалечено управление чрез отделен инструмент 8Signs Firewall Remote Administration 3.02. Един от най-добрите
продукти за отдалечено управление на Windows системи – Atelier Web Remote Commander 6.2, има нова
актуализация, която предлага подобрена поддръжка на Vista и възможност за поставяне на съобщения
в логовете на отдалечената машина. Основното му предимство пред останалите подобни приложения
е способността да управлява без предварителна намеса върху отдалечената система. След като в миналия брой ви представихме виртуалната машина на Microsoft, сега сме включили HyperAdmin 1.3 – един
прекрасен безплатен инструмент за уеб базирно управление. Следват две специализирани приложения
за системни администратори – безплатните PowerPrompt 1.1 и Remote Command 1.0, съответно за активиране на различни права при изпълнения на задачи, които по принцип могат да бъдат назначени единствено на системни процеси, и удобен графичен интерфейс за отдалечено стартиране на приложения с
възможност за получаване на резултата в прозорец на локалната машина.
С безплатния пакет Microsoft Solution Accelerator for Internet Storefront 1, който предоставя богата
колекция от инструменти, среда за разработка, примерни решения и др. за ускорено създаване и поддръжка на уеб базирани решения за електронна търговия на основата на технологиите на компанията,
Microsoft води листата в още една от нашите рубрики – Authoring. Ускорена разработка на уеб базирани решения с база от данни ще получите и с dbQwikSite PE 5.2,
който ще ви освободи от досадните подробности по достъпа
до данните, както и управлението на прозорците с данни като
сортиране, групиране и т.н. Друга придобивка за разработчиците на уеб сайтове е HTML Guardian 7.4.6. Негов специалитет е
защитата на HTML и скрипт кода на сайтовете чрез криптиране, което да обезсмисля директното извличане на файловете
от сайта. Стигнахме и до едно от любимите ми приложения за
рисуване и редактиране на изображения – безплатния Paint.NET
3.10. Той се отличава с богата колекция от инструменти, филтри и четки, работа в слоеве, а при това изисква само незначителните 256 Мбайта оперативна памет. Рубриката представя
още две безплатни приложения – exPressit SE 3 с удобен интуи-
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тивен интерфейс за дизайн на обложки за различни носители
като CD/DVD и различни видове касетки и TinyGraphs 1.0 за
интегриране на миниатюрни диаграми и графики в клетките
на Excel-ска таблица.
Безплатните приложения са превзели рубриката Internet,
където ще намерите два страхотни мениджъра за теглене –
Download Accelerator Manager (DAM) 3 и Inquisitor. DAM се слави
със способността си да прихваща файлове от защитени сайтове, с поддръжката на „бисквитки“ и прокси, с възможността за теглене на видеоматериали от YouTube и със съвместимостта си с антивирусни програми и повечето известни Интернет браузъри. Inquisitor пък е „специалист“ в извличането
на съдържанието на цели сайтове. С него получавате и безплатен FTP клиент в стил Norton Commander, както и възможност за предварителен преглед на сайта с наложените ограничения за теглене. Удоволствие и лекота
от сърфирането ви обещава многофункционалният браузър Slim Browser 4.10 Build 012, който е екипиран
с блокираща система за паразитни прозорци, списък за филтриране на адреси, автоматично попълване на уеб формуляри, RSS четец, вграден HTML и скрипт редактор със синтактично оцветяване и т.н.
Със следващото ни предложение можете да се сдобиете с универсален мениджър за пароли, който да
запазва уеб формулярите директно върху USB флаш диск. Можете да разчитате на пълна дискретност,
защото RoboForm2Go 6.9.8 гарантира, че не остават никакви следи след изваждане на устройството.
Рубриката ще ви зарадва и с една машина за разпращане на персонализирани електронни писма до огромен брой потребители MailList Controller Free 6.51, както и с възможността за POP3 достъп до пощенските кутии на Yahoo със средствата на YPOPs! 0.9.0.13.
Новата версия на многоформатния редактор за изображения Xnview 1.91.4 е гвоздеят на рубриката Entertainment.
С лек и бърз интерфейс, преглед на над 200 формата, сред които видео и документи, програмката е фаворит на милиони
потребители от цял свят. С нея получавате и възможност за
„заснемане“ на екрани от десктопа, конвертиране към различни графични формати и редактиране на множество картинки
едновременно. Забавни и интересни ефекти върху картинки
с лекота ще можете да приложите със средствата на безплатния MagicEffect Photo Editor 2007.1.34, които после да приложите във виртуалния
албум на Glenlay Gallery
2.0. С последния получавате дузина шаблони за
уеб базирани фотогалерии с възможност
за текстови описания и автоматично извличане на EXIF данните от снимките. За
украсяване на вашия десктоп е предназначена новата многофункционална лента за
стартиране на програми Vista Start Menu SE
2.4 SE, която има красив дизайн и осигурява моментален достъп до най-често използваните приложения. Freebie Notes 3.13 пък
позволява да „олепите“ екрана си с бележки
за напомняне, които в уречен час да ви алармират за текущи срещи
и задачи. От Mozilla излизат със собствено решение на проблема,
като предлагат новата версия на безплатния календарбележник Sunbird 0.5. Бележникът идва със собствен мениджър на задачите, който позволява задаването на повтарящи се събития, групиране в категории и прилагане на
различни шаблони.
Освен традиционните антивирусни дефиниции за по-известните антивирусни пакети в рубриката Antivirus сме
включили новата актуализация на един от най-добрите
инструменти за прочистване на шпиони и троянски коне –
Spybot Search & Destroy 1.5.1, който има подобрена поддръжка за Windows Vista, възможност за стартиране от CD, множество оптимизации на механизмите за разпознаване на
паразити, както и по-сигурна защита.
Иван Гарнизов
Октомври 2007
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Canon
ЕСЕННО НАСТЪПЛЕНИЕ С ДУЗИНА И ПОЛОВИНА НОВИ МОДЕЛИ
На 15 септември т.г. в петзвездния хотел „Кемпински“ в „Златни пясъци“ Canon България проведе поредния си семинар – този път посветен на най-новите
печатащи мастиленоструйни и лазерни устройства.
На него присъстваха над 150 души, представители
на основните фирми-дистрибутори на продуктите
на Canon в България – хората, които имат най-голям
принос за изключително успешното представяне на
водещия японски производител у нас, тези, които са
в непосредствен досег с клиентите. Управителят на
Canon България г-н Атанас Настрадинов подробно
изложи тенденциите в развитието на европейския
пазар на мастиленоструйни и лазерни печатащи устройства, тактиката и конкретните действия на
Canon за все по-голямо разширяване на пазарния дял
в отделните продуктови сегменти, използвайки найсилното оръжие – непрестанната подмяна на успешните модели с още по-успешни и разширяване на продуктовата гама. Пред участниците в семинара бяха
демонстрирани ключовите измежду новите модели, а
участниците в семинара можаха и лично да се убедят
в превъзходството на някои от тях в сравнение със
сходни машини на други производители.
Времето за провеждане на събитието не бе избрано случайно. Целта му бе в началото на най-активния
за търговия период на годината да подготви водещите търговци и специалисти на партньорските фирми. Вниманието на Canon е фокусирано основно върху
пазара при малкия и среден бизнес, който според изследване за Европа на Dun&Bradstreet представлява
99,7% от продажбите на мастиленоструйни и лазерни печатащи устройства. Останалите 0,3% се падат на държавните поръчки и на големите клиенти –
сегмент, който представлява сравнително ограничен интерес и поради факта, че тръжните процедури
изстискват почти до нула печалбата. За сметка на
това обаче остават приходите от продажбата на
консумативи, които никак не са малко. Отнесени към
българския пазар, тези данни трябва да се приемат
с известна условност, защото понятието „малък и
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среден бизнес“ по европейските норми означава предприятия с брой на служителите между 1 и 250. На
наша територия фирмите със състав близък до 250
вече се нареждат в по-горна категория.
Много интересни бяха изнесените от г-н Настрадинов данни за състоянието и тенденциите в продажбата на отделните видове устройства през 2007 г.
в Западна Европа. Данните са от изследване на CCI
Market Intelligence. Най-много се продават многофункционалните мастиленоструйни устройства – 12,3
млн. бр. След тях се нареждат цветните мастиленоструйни принтери (7,9 млн. бр.) и монохромните лазерни принтери с 4,55 млн. бр. Значителни са продажбите и на фотопринтери – 2,24 млн. бр., които са близо
два пъти повече от продажбата на цветни лазерни
принтери (1,2 млн. бр.). Миналата година продажбите
на цветни лазерни многофункционални устройства
са едва 0,16 млн. бр. За сметка на това именно при
тях пазарът търпи най-бързо развитие през 2007 г. –

Г-н Атанас Настрадинов, управител на Canon България
Октомври 2007

КОЙ КОЙ Е
с ръст от 54%. По този показател, сочещ посоката
на развитие, на следващите места се нареждат лазерните монохромни многофункционални устройства
(18%), лазерните цветни принтери (13%) и цветните
мастиленоструйни многофункционални устройства
(12%). Приятна изненада е нарастването на продажбите на компактни фотопринтери с 5%. Продажбите
на лазерни монохромни принтери на практика задържат нивото си (имат ръст от едва 1%), но като обем
приходите от тях са значителни (4,5 млн. продадени
бройки). Като цяло има спад на продажбите на факсови апарати – съответно с 8% при мастиленоструйните и с 5% при лазерните. Голям е спадът в продажбата на плоски скенери (21%), което се обяснява с настъплението на многофункционалните устройства.
Към възможността за сканиране на филми интересът
също намалява бързо, защото цифровите фотоапарати вече почти напълно изместиха старата филмова
камера. Все още обаче не са за пренебрегване позициите им на пазара в Западна Европа с малко над 1 млн.
продадени бройки през 2006 г. В България продажбата
на скенери Canon се развива много добре при това
без почти никакви маркетингови усилия от страна
на представителството на компанията у нас. Това
очевидно се дължи и на отличните им качества в съчетание със силно конкурентната цена.
В сектора на лазерните печатащи устройства
(по данни на Infosource 2006) за периода 2006–2010 година растежът ще се дължи основно на цветния печат – принтери и многофункционални устройства.
Очаква се утрояване на количеството продадените
цветни многофункционални устройства и удвояване
на броя на цветните принтери.
Като отчита тенденциите за развитие на пазара, Canon фокусира вниманието си върху потребностите на клиентите от малкия и средния бизнес, като в първата група попадат и все по-нарастващият
брой на домашните офиси, пък и чисто домашният
сектор. Отговорът на Canon винаги е един и същ –
разработка на нови технологии и продукти, с които
да поддържа преднината си пред конкурентите. За
тази цел компанията влага ежегодно 8% от общите
си приходи. В резултат през последните 14 години
по брой на патентите Canon никога не е слизал под
третото място в света, а през последните четири
години неизменно е на второ място, пропускайки пред
себе си само IBM.
Постиженията на конструкторите е естествено да бъдат оценени първо от журналистите от
специализираните медии. Продуктите на Canon са
редовни носители на отличията на TIPA (Technical
Image Press Association) и EISA (European Imaging and
Sound Association) за „продукт на годината“ в своя
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клас. Само за 2007 г. носители на първото отличие са
четири продукта – Canon Selphy ES1 е посочен като
„Най-добър компактен фотопринтер“ за годината, а
Pixma MP810 – за „Най-добро многофункционално фотопечатащо устройство“. Canon получи и най-много
отличия на EISA за 2007/2008 г. за свои фотографски
продукти.
С прицел към пазара, включващ домашния, малките и средни по големина офиси, Canon пуска през
септември и октомври т.г. дузина нови модели от
изключително успешната си серия мастиленоструйни принтери и многофункционални устройства
PIXMA. Създадена през 2004 г. и представена от половин дузина принтери, използващи за печат технологията FINE, допълнена през 2005 г. с технологията
ChromaLife (печатаща глава, мастила и фотохартии)
с гаранция за съхраняване на качеството на отпечатъка за 100 години и разширена в посока на многофункционалните устройства, серията продължава да се
развива успешно чрез усъвършенстване на технологията FINE и по-тясна специализация на отделните
устройства според спецификата на различните приложения и изисквания към печата.
В една статия е невъзможно да се обхванат всички нови продукти. Затова тук ще спрем вниманието
си само върху мастиленоструйните многофункционални устройства и принтери с приложение за дома,
домашния и фирмения офис.
Според предназначението си устройствата (принтери и многофункционални устройства) от серията
PIXMA могат да бъдат обособени в четири групи:
 За дома и домашния офис.
 За офис приложения.
 За професионалисти.
 Компактни принтери.

Многофункционални устройства
за дома и домашния офис

Към момента тази група включва 10 модела (6 многофункционални устройства и 4 принтера), от които
6 са нови и поетапно ще бъдат пускани на пазара през
септември и октомври.

Canon PIXMA MP970

е новият топмодел при мастиленоструйните многофункционални устройства, който заменя досегашния много успешен PIXMA MP810. Забележителното
качество на печат при разделителна способност до
9600х2400 dpi и използване на седем цвята мастила,
скенерът с разделителна способност до 4800х9600 dpi,
с възможност за сканиране на филми, директният
печат от карти памет, големият TFT екран с диагонал 8,8 cm за контрол на отпечатваните снимки,
печатът върху голям набор от носители, включител-
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но върху CD/DVD дискове, възможността за двустранен печат – това е функционалността, която прави
PIXMA MP970 отлична фотолаборатория за отпечатване на снимки, независимо дали са цифрови или от
филм. Към това естествено трябва да се добавят и
останалите функции, насочени към домашния офис –
сканиране на непрозрачни оригинали и копиране на документи, снимки и др.
Принтерът печата със седем цвята мастила (Cyan, Magenta, Yellow, Photo Cyan, Photo
Magenta, Photo Black и Black), които се намират
в отделни мастилници (SingleInc) – решение, което съществено поевтинява цената за една отпечатана страница. Печатащата глава, произведена
по технологията FINE, изстрелва капки мастило с
големина до 1 пиколитър. Освен с отлично качество
на печат устройството се отличава и със своята
бързина – снимка с размери 10х15 cm се отпечатва без бели полета за 35 s. В режим на копиране
устройството работи с до 30 стр./min при монохромен и с до 22 стр./min при цветен печат. Освен
от компютър то може да печата директно от
фотоапарат (поддържа PictBridge), както и
от всички разпространени към момента видове
карти памет, за които има вградени четци. Не е никакъв проблем и отпечатването и на снимки, заснети
с мобилен телефон или друго мобилно устройство,
защото PIXMA MP970 има инфрачервен порт за тяхното прехвърляне по безжичен път, а допълнително
може да се постави и Bluetooth адаптер BU-20. С вградената Ethernet карта устройството е готово и за
работа в локална компютърна мрежа.
Вместо обичайната лампа вграденият в устройството скенер със CCD сензор използва LED светлинен източник, което при сканиране на непрозрачни
оригинали на практика елиминира необходимостта
от изчакване за неговото подгряване и установяване на постоянен спектрален състав на светлината.
Обективът е с най-високо качество (Super Toric/ST) –
от вида, който се използва при върховите модели
специализирани скенери на Canon. Благодарение на
високата си разделителна способност и вграденото
в капака осветително тяло, многофункционалното
устройство може да сканира и филми (негативни и
диапозитивни, включително поставени в рамка), като веднага ги отпечатва или съхранява снимките в
графични файлове.
Към силните страни на PIXMA MP970 са и редица
удобства при неговото обслужване. За лесната, бърза и приятна работа допринася комбинацията между
големия екран, който освен за преценка на снимките
при директен печат от фотоапарат или карта памет служи и за изобразяване на командното меню, и
характерния многофункционален бутон за управление (Easy-Scroll). Устройството използва редица нови
технологии и методи за обработка на изображенията и подобряване на качеството на печата, между
които:
 Canon Quick Start. Благодарение на тази функция
времето, необходимо за подготовка на машината
за печат след включване на захранването, е сведено до 5 s.
 Canon Dual Colour Gamut Processing Technology –
технология за двойна обработка на цветовата
гама. Използва се при копиране (предимно на снимки) с цел прецизно възпроизвеждане на цветовете
такива, каквито човешкото око възприема като
действителни и очаква да види. Освен това спомага за повишаване на четливостта на копираните
текстове.
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 Auto Intensity (AE) – автоматично осветяване








на оригинала. Скенерът извършва предварително
сканиране за определяне на оптималните параметри за същинското сканиране с цел получаване
на копие с възможно най-добро качество – изсветляване на фона за по-контрастно и отчетливо
възпроизвеждане на текста, премахване на изображението, прозиращо през хартията откъм гърба на оригинала, оптимизиране на контраста на
копираното изображение.
Frame Erase Copy – функция, която разпознава
обекта на сканиране и го копира без празното
пространство около него. Така се пести не само
време и усилия за ръчното премахване на излишните области с някой графичен редактор, но се икономисва и не малко мастило, което се изразходва
за тяхното отпечатване.
Trimming Copy – използва се за копиране само на определени участъци от оригинала.
Masking Copy – служи за ограждане на областите
от оригинала, които да не се възпроизвеждат при
неговото копиране.
Auto Image Fix – нова функция, която автоматично разпознава и коригира типични недостатъци на
снимката, преди тя да бъде отпечатана. Такива са
например преекспониране или недоекспониране и
наличие на цветен воал. С помощта на най-модерни технологии за разпознаване на човешкото лице
(Face Detection) и анализ на съдържанието на кадъра (Scene Analysis) се оптимизира отпечатването на най-важните обекти (лицата и откритите
участъци на човешкото тяло), а чрез контрол върху цветовите нюанси, контраста и наситеността на изображението могат да се „освежават“
цветовете на избледнели с времето фотографии
и др. Автоматичната корекция на снимките е съставна част от доставяните в комплекта на уст-
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ройството софтуерни продукти MP Navigator EX и
Easy-PhotoPrint EX. Тя се активира и при директно
отпечатване на снимки от карти памет.
PIXMA MP970 се доставя с внушителен набор софтуерни продукти. Осен споменатите MP Navigator
EX, Easy-PhotoPrint EX, сред тях са ScanSoft OmniPage
(OCR), ArcSoft PhotoStudio и др.

PIXMA MP610

Canon PIXMA MP610/MP520

са две многофункционални устройства, предназначени основно за домашния офис, които имат оптимално съотношение на предлаганото качество и функционални възможности с ниска цена. PIXMA MP610
(разделителна способност до 9600х2400 dpi и 21 s за
отпечатване на снимка с размери 10х15 cm) заменя
досегашния модел MP600, а PIXMA MP520 (разделителна способност 4800х1200 dpi и 47 s за отпечатване на
снимка със същите размери) заменя модела MP510.
Скоростта на копиране и на двете устройства
също е добра. PIXMA MP610 копира черно-бели оригинали със скорост 31 стр./min, а цветни – с 24 стр./min.
Производителността на PIXMA MP520, съответно е
30 стр./min и 20 стр./min.
И двете устройства ползват печатащи глави
FINE. Големината на капката е респективно 1 и 2
пиколитра. Впрочем Canon не произвежда печатащо устройство с големина на капката мастило над
2 пиколитра. MP610 работи с пет цвята мастила
(ContrastPLUS), като ползва два вида черно – пигментно за отпечатване на текст с висок контраст и
ясно очертани контури и мастило с органични багрила, което подобрява контраста при отпечатване на
снимки. При PIXMA MP520 е използвана класическата
система с четири цвята мастила. И двете устройства имат отделни мастилници за всеки цвят, което
намалява експлоатационните разходи.
Разлика има и в качеството на сканиране. Докато MP610 сканира с разделителна способност до
4800х9600 dpi, при MP520 тя е по-ниска – 2400х4800
dpi. Времето за подготовка на устройството за печат и при двата модела е скъсено на 3 s.
За постигане на оптимално качество и улесняване
в максимална степен на отпечатването на снимките
и двата модела използват технологията Auto-ImageFix с усъвършенствани възможности за автоматични
корекции и ретуш, за която вече стана дума. Имат
цветни LCD екрани, многофункционален бутон за управление (Easy-Scroll), четци за всички използвани към
момента карти памет. Стандартният интерфейс за
свързване към компютъра е USB 2.0, а за отпечатване на снимки от мобилен телефон PIXMA MP610
има и вграден инфрачервен порт. И двете устройства позволяват допълнително поставяне на адаптер
Bluetooth BU-20.

Canon PIXMA MP210/MP220

са две устройства в най-ниския ценови клас, където заместват досегашните MP160 и MP180. С оглед
на максималното им поевтиняване, техните технически възможности са по-скромни, а липсват и някои
от хардуерните екстри, намерили място в по-скъпите устройства. Бързината и качеството на печат,
копиране и сканиране обаче напълно отговарят на
преобладаващите изисквания за домашна употреба.
Разделителната способност на отпечатаните изображения е 4880х1200 dpi, а снимка с големина 10х15 cm
се отпечатва за 46 s. Скоростта на копиране е
22 стр./min за черно-бели оригинали и 17 стр./min за
цветни. Използват се две печатащи глави FINE, като цветната е комбинирана, а не с отделни сменяеми
мастилници.

Октомври 2007

PIXMA MP210 в двубой с преките
си конкуренти

PIXMA MX700

PIXMA MX610
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Разделителната способност при сканиране на
MP210 е 600х1200 dpi, а на MP220 – 1200х2400 dpi.
Устройствата печатат през компютър (USB 2.0),
директно от фотоапарат (PictBridge) или от карта
памет (МР220). Поддържат и описаните вече нови
технологии, подобряващи качеството на печат и копиране, а също и значително улесняващи работата с
тях: Auto Image Fix, Canon Dual Color Gamut Processing
Technology, Auto Intensity. Продават се с набор от софтуерни продукти, включително и за автоматично
разпознаване на текстове ScanSoft OmniPage SE.

Многофункционални устройства
за офис приложения

В тази група новите модели в продажба от октомври т.г. са PIXMA MX700, PIXMA MX310 и PIXMA
MX300. Най-съществените им разлики в сравнение
със сходни по технически характеристики многофункционални устройства от серията MP са наличието
на вграден факсов апарат, а MX310 и MX700 имат и
автоматично листоподаващо устройство, което съществено улеснява и ускорява сканирането и копирането на голям брой документи. Моделът MX700 печата с четири мастила в отделни мастилници, докато
останалите два имат по две печатащи глави FINE,
като цветната е с комбинирана мастилница.

Canon PIXMA MX700

печата с разделителна способност до 4800х1200 dpi
и големина на капката мастило до 2 пиколитра. Времето за отпечатване (и копиране) на цветна страница е 30 s, а на черно-бяла – 20 s. Сканира с разделителна способност до 2400 dpi с възможности за директно
отпечатване на изображенията, за съхраняването
им в графичен файл, за изпращане по електронна поща или чрез факс, както и за автоматично разпознаване на текст (OCR). Устройството има вградена
Ethernet карта за работа в мрежа. Разполага и с бърз
Super G3 факсмодем с време за изпращане на цветна
или черно-бяла страница само за 3 s. Обслужването
му е улеснено и поради възможността да запамети
до 40 най-често използвани телефонни номера. Паметта му побира до 100 страници. Качеството на
изпращаните по факс изображения е много високо, а
текстът е с много добра четливост поради качественото сканиране с дълбочина на цвета 24 бита или
256 степени на сивото.

Canon PIXMA MX310

отстъпва по скорост на печат, има по-ниска разделителна способност при сканиране (1200 dpi), намалени са възможностите на факсовия апарата за запаметяване на телефонни номера и страници, цветният екран е заменен с двуредов LCD дисплей, устройството не е пригодено за работа в мрежа.
PIXMA mini260 и PIXMA iP90v
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Г-жа Михаела Танчева, мениджър продажби, обяви специална програма на Canon за стимулиране на търговците

Canon PIXMA MX300

най-евтиния от групата нови модели, при който
е отпаднало и листоподаващото устройство, а разделителната способност на сканиране е 600 dpi. За
сметка на това качеството на печат е на добро ниво
(4800х1200 dpi), което му позволява да печата качествени снимки.

Принтери

От новите мастиленоструйните принтери ще
споменем само двата модела в „домашния сектор“
iP4500 и iP3500.
Canon PIXMA iP4500 е за хора, които особено държат на качеството на снимките. Печата с разделителна способност 9600х2400 dpi с пет мастила в отделни мастилници. Има много добра скорост на печат –
31 стр./min при черно-бял и 24 стр./min при цветен печат, а снимка с големина 10х15 cm отпечатва за 21 s.
Има вграден двустранен печат, поддържа всички
най-нови технологии за автоматично ретуширане на
снимките.
Canon PIXMA iP3500 е по-евтин модел. Разделителната способност на печат е 4800х1200 dpi, пониска е и скоростта – 25 стр./min при черно-бели документи и 17 стр./min при цветни. Използва четири
мастила в отделни мастилници.
PIXMA iP3500
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EISA Awards 2007
НЯКОИ ОТ НАГРАДЕНИТЕ ОТ АСОЦИАЦИЯТА
ПРОДУКТИ СА ВЕЧЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР
Наградите EISA носят името и се връчват от
едноименната организация (European Imaging and
Sound Association), която обединява над 50 специализирани издания в областта на аудио- и видеотехниката от над 20 европейски държави. Награждават се най-успешните по мнението на водещи
журналисти и специалисти продукти в областта
на аудиотехниката, апаратурата за домашно кино, видеотехниката, фотографията и мобилната
електроника, пуснати на пазара през последните
12 месеца. Оценките се формират въз основа на
проведените тестове в поне пет различни специализирани издания.
Наградите EISA са изключително авторитетни,
защото са сигурна гаранция за иновативността
и качеството на всеки от отличените продукти,
които получават правото в продължение на 12 месеца да носят знака на EISA. Това обяснява силната
конкуренция и стремеж на всеки производител да
получи това отличие, защото то силно влияе върху
търсенето на даден продукт, затвърждава авторитета и доверието към марката и производителя.
Тази година с престижните награди бяха удостоени 53 продукта в 5 категории: „Аудио системи
и домашно кино“, Автомобилна електроника“, „Фотография“, „Видео“ и „Конвергенция“ (виж http://
www.eisa-awards.eu/). С най-много награди – пет, бе
отличена продукцията на Sony. По 4 награди получиха Panasonic и Samsung, по 3 – Canon (виж стр.
20 – „Canon с най-много отличия EISA за фотографски продукти“) и LG, a по 2 – Alpine, Epson, JVC,
Philips и Pioneer. Само по едно отличие получиха 24
компании, сред които преобладават тясно специализираните производители като Fujifilm, Nokia,
Olympus, Pentax и др.

Sony

Журито на EISA присъди четири награди на Sony
Europe (http://www.sony-europe.com) и една на Sony
Computer Entertainment Europe. Отличени бяха:
Sony Bravia KDL-40D3000 („Европейски екологичен телевизор“) – LCD телевизор с диагонал на
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екрана 40 инча, който съчетава щадящ околната
среда дизайн с нововъведения от типа на режима
24p True Cinema (филмите се възпроизвеждат със
скорост 24 кадъра/s, т.е. така, както това става
в киносалоните) и технологията Motion Flow+100Hz
(за по-плавно и по-естествено предаване на движението). Според журито основното предимство на
модела е ниската консумация на енергия на единица площ на екрана в работен режим (0,0395 W/cm2),
както и възможността за нейното още по-голямо
намаляване чрез включване на вградения пестящ
енергия светлинен сензор, който регулира яркостта на базата на осветеността на околната среда.
Това обаче не е всичко. Във всички останали разглеждани категории, като използвани материали и
рециклиране, опаковка и транспорт, конструкция
на продукта и схемни решения, моделът на Sony
неизменно се нарежда сред най-добрите представени продукти.
Sony Bravia VPL-VW60 („Европейски видеопроектор“) – компактен и елегантен домашен проектор,
който използва технология SXRD (Silicon Crystal
[X-tal] Reflective Display)1 на Sony, за да възпроизведе
спираща дъха Full HD картина с кинематографично
качество, контраст и цветово възпроизвеждане.
VPL-VW60 е изграден на базата на три SXRD панела и хибридна технология, включваща качествена
автоматична диафрагма. Разширената цветова
гама (xvYCC) и системата за управление на цветовете са залог за сигурното Ӝ бъдеще. Мощният вариообектив е в състояние да
прожектира от сравнително късо разстояние картина с
диагонал до 760 cm,
a инсталирането
и управлението са
улеснени от мото-
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ризираната настройка на фокуса и дистанционното управление със светещи бутони. Моделът
разполага с различни интерфейси, включително
двупосочни HDMI CEC портове за HD източници
с качество до 1080/24p, и на практика може да се
свързва с почти всички типове видеоизточници.
Sony Handycam HDR-SR8E
(„Европейска HD видеокамера“) – изключително компактна
и стилна камера с висока разделителна способност и вграден твърд диск
с капацитет 100
Гбайта, която може да съхранява до 38 часа висококачествена HD картина и цифров съраунд
звук. Използва се и предлага серия от първокласни
функции като ръчен фокус, изход за слушалки, външен микрофон, както и дистанционно управление
чрез LANC (протокол на Sony за дистанционно управление). Интелигентните допълнения включват
уникалната функция „индекс на лицата“, която,
докато снимате, автоматично изгражда „база от
данни лица“ и улеснява търсенето на видеофилм с
участието на определена личност. Камерата се
доставя с докинг станция, която прехвърля цифров видеоматериал към компютъра и зарежда акумулатора. Освен забележително високото качество на видеофилмите, което се дължи на ClearVid
CMOS сензора и на технологията x.v.Colour, предлагаща образ с превъзходни детайли и ярки, естествени цветове, камерата дава възможност и за
снимане на единични кадри с разделителна способност 6,1 Мпиксела.
Sony NV-U92T („Европейска преносима навигационна система“) – с най-широкия (диагонал 4,8
инча) чувствителен на допир екран в своя клас,
тънката и стилна персонална навигационна система привлече внимание още с пускането си на европейския пазар през юни т.г. Системата изчислява
най-подходящите маршрути в почти цяла Европа и
насочва удивително точно пътниците към местоназначението им. Дори при тежки условия за GPS
приемане (например в тунели) моделът на Sony
продължава да показва пътя. Вградената система
Position Plus в съчетание със сензорите за
ускорение и въздушно налягане дори разпознават скоростта
и промяната на посоката и непрекъснато ви информират за
това къде се намирате и с каква скорост
се движите.
Sony Playstation 3 („Европейски медиен център“) – на страниците на списанието ни неведнъж
е ставало дума за качествата на новата игрална
конзола на Sony и за нейната роля за налагане на
новия стандарт за запис на дискове с висока разде-

лителна способност Blu-ray. Ето и какво казва журито на EISA: „PS3 на Sony е прекрасен пример за
мощен медиен център, включващ аудио-, видео- и
фотоплейър, както и браузър за сърфиране, сваляне на информация, игри и чат по Интернет. Освен
това конзолата предлага 60-Гбайтов твърд диск
за съхранение на различно съдържание, Ethernet, WiFi и Bluetooth интерфейси, както и четири USB порта за включване на външен твърд диск и USB аксесоари като клавиатура. Най-важната функция на
PS3 обаче е вграденият плейър за Blu-ray дискове, на който могат да се четат също DVD, CD
и SACD дискове, както и новите формати за
обемен звук. Плейърът осигурява висококачественото възпроизвеждане на Blu-ray дисковете благодарение на поддръжката на технологията x.v.Color и на най-новата версия (1.3) на
интерфейса HDMI. Нещо повече, PS3 конвертира DVD филмите до 1080p (1080 реда и прогресивна развивка), а на потребителите, които предпочитат традиционното дистанционно управление,
предлага такова по избор. И не на последно място,
PS3 е изключително усъвършенствана игрална
конзола и достоен приемник на великото наследство на PlayStation.“

Panasonic

Panasonic, най-известната марка на японския
гигант Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., получи
престижната награда „Best Product 2007–2008“ в
четири категории – за HD Ready плазмен телевизор, видеокамера с твърдотелна памет, DVD рекордер с твърд диск и компактна камера.
Panasonic TH-42PV70/PX70 и TH-42PV71/PX71
(„Европейски HD Ready плазмен телевизор“) – предлага се в два варианта: Panasonic TH-42PV70/PX70 –
за европейските страни без Франция, Германия и
Австрия, и Panasonic TH-42PV71/PX71 – за Франция, Германия и Австрия.
Любителите на киното продължават да отдават предпочитание на плазмените телевизори,
ако не за друго, то за качеството и плътността, с която се възпроизвеждат тъмните тонове.
Отлична илюстрация на това са наградените модели на Panasonic и десетото поколение плазме-

Фирмено приложение на технологията LCoS (Liquid Crystal on Silicon), което ползва три LCoS панела, всеки с разделителна способност 1080p (1920×1080) и контраст 15 000:1.
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ни панели, които са залегнали в тяхната основа.
Моделите са HD Ready, доставят се с HDMI вход,
съвместим със сигнали с разделителна способност
1080p, и възпроизвеждат картина с перфектно качество благодарение на фирмената технология
за обработка на изображението Vreal2. Освен за
качеството на изображението, дизайнерите на
компанията са помислили и за удобствата при експлоатация. Функцията Viera Link дава възможност
с едно дистанционно да се управлява не само телевизорът, но и прилежащата му апаратура като
DVD плейъри и аудио усилватели. Най-впечатляваща обаче е достъпната цена.
Panasonic HDC-SD1 („Европейска видеокамера с
твърдотелна SD памет“) – елиминирането на лентите и дисковете за сметка на използването на
SD карти памет е довело до създаването на една
от най-малките и надеждни HD (1080i) видеокамери в света. За да се реализира най-пълно потенциалът на HD записа, в камерата се използват обектив Leica Dicomar с 12-кратно оптично увеличение,
3 CCD сензора и стабилизатор на изображението.
Не по-малко впечатляващ е звукът – вграденият
микрофон записва 5.1-канален звук.
Използването на компресия (записът е в
AVCHD формат)
позволява на
4-Гбайтовата
SDHC карта,
доставяна с
видеокамерата, да се запишат до 45 min.
Panasonic DMR-EX87 („Европейски DVD/HDD рекордер“) – завършено решение за домашни забавления, от една страна, DMR-EX87 е превъзходен цифров видеорекордер с вграден 250-Гбайтов твърд
диск, на който могат да се запишат до 400 часа видео, и многоформатна DVD записвачка с SD съвместим слот. От друга, той е и телевизионен (DVB-T)
приемник, чийто вграден тунер е в състояние да
осигури стабилен прием дори при недостатъчно
добър сигнал. И това не е всичко. Вграденият конвертор преобразува постъпващия DVD и телевизионен сигнал в сигнал с висока разделителна
способност (1080р) и го извежда на HDMI изхода. За да съответства качеството на звука на това на картината, аудио системата
е изградена със 192-килохерцови, 24-битови
цифрово-аналогови преобразуватели и електролитни кондензатори SILMIC.

оптичният стабилизатор
дава възможност за снимки при големи увеличения
и без статив. Работното
Ӝ название „Traveller“ (пътешественик) е отлично
попадение.

Samsung

Наред с телевизора LE40R81B/86BD, който бе
отличен в класа HD-Ready LCD-TV, още три продукта на Samsung получиха авторитетния приз.
Samsung LE40R81B/86BD („Европейски HD
Ready LCD телевизор“) – отличното качество на
образа на наградения модел на Samsung доказва, че
времето на LCD телевизорите с ограничен ъгъл на
видимост, недостатъчната плътност на черното
и липсата на резки очертания на бързо движещите
се фигури безвъзвратно е отминало.
За всички телевизори от серия R8, която включва модели с диагонали 23, 26, 32, 37 и 40 инча е характерна високата разделителна способност HD
Ready (1366×768 пиксела) и подобреното цветопредаване, което се дължи на новата фирмена технология Samsung Wide Color Enhancer, увеличаваща
диапазона на възпроизвежданите цветови тонове
даже на най-ярките участъци от изображението, където сините и зелените цветове
обикновено се размиват. За подобряване на
възприятието спомага друга фирмена технология – Movie Plus, която ефективно елиминира характерния за провличащия се зад
бързо движещите се обекти шлейф, както и
фактът, че плътността на черното напомня
на качеството на плазмените панели. Главната
особеност на серията обаче е уникалният дизайн,
което е дало основание да го нарекат Art (изкуство). Елегантният външен вид, изящните кантове
и лакираният корпус се допълва от оригиналната
конструкция на акустичната система, която е
скрита от погледа.
Да се върнем обаче на наградения модел. Телевизорът има динамичен контраст 8000:1 и яркост
550 cd/m2, а разделителната способност на екрана
е 1366х768 пиксела. Разполага с три HDMI входа за
включване на различни източници от домашното
видео- и аудиостудио, а наличието на Common
Interface слот е гаранция за поддръжката и на бъдещите аудио/видео декодери. Управлява се дис-

Panasonic Lumix DMC-TZ3 („Европейска компактна фотокамера“) – изключително компактна
камера, чийто вариообектив с фокусно разстояние 28–280 mm (35 mm еквивалент) се отличава със
своята острота. Широкоформатният режим (28
mm) и 10-кратното оптично увеличение на практика покриват всички типични приложения, така
че камерата би била великолепна придобивка за любителя фотограф. Автоматичният фокус е бърз, а
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танционно. Фирмената технология Anynet+ дава
възможност с едно дистанционно да се управляват редица компоненти на съвременната домашна
аудио/видео система като DVD, Blu-ray и HD-DVD
плейъри, усилватели и пр., стига те да са съвместими с командния протокол за управление HDMICEC. Нещо повече, за модела LE40R81B се предлага
и автоматизирана стойка за стенен монтаж Auto
Wall-mount, която дава възможност със същото
това дистанционно да се променя и положението
на екрана в диапазона до 20о настрани и до 15о надолу.
Samsung SGH-U700 („Европейски мобилен телефон“) – моделът привлича както с изключителния
си дизайн, така и със съвременната си функционалност: поддръжка на протокола HSDPA, който
дава възможност данните да се свалят до 10 пъти
по-бързо в сравнение с все още популярния UMTS;
поддръжка на технологиите за компресиране на файлове MP3, AAC и AAC+ (с
интергрирания аудио плейър) и
на MPEG4 (с интегрирания видео плейър); вградена 3,2-Мпикселна камера с 4-кратно цифрово увеличение; удобна функция
„U Go“, която автоматично пренастройва дисплея при промяна
на местоположението (разполагате с дневни и нощни сцени от 64 различни страни, в
това число изглед от замъка
Neuschwanstein в Германия, катедралата Sagrada Familia в Испания, традиционна вятърна
мелница от Холандия и др.).
Samsung HT-TXQ120 („Европейска система за
домашно кино“) – за четвърта поредна година
Samsung грабва отличието в тази категория. Наградената система представлява отлично съчетание от класен дизайн и мощен, кристален 5.1-канален звук, с поддръжка на широка гама аудио и видео формати на CD и DVD носители, в това число
SACD и DVD-Audio, на USB порт за връзка с външни
носители. Предвиден е HDMI изход, поддържащ HD
видео (1080p), както и система за автоматична
настройка и калибриране и микрофон. Мощният събууфър (subwoofer) изпълнява ролята и на основен
комуникационен център, което позволява да не се
претоварва с кабели главното устройство. Безжичната връзка за задните колони е опция.
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Samsung i70 („Европейска фотокамера“) – стилна
компактна камера с метално тяло, която се предлага в
четири цвята. Обективът,
обримчен със святкащи подобно на диаманти циркониеви кристали, е скрит
зад иновативен плъзгащ
се преден панел. Камерата е не само атрактивна,
тя има и забележителна
функционалност: 7,2-мегапикселна матрица, 3-инчов LCD дисплей и, внимание, тя поддържа редица мултимедийни функции като възпроизвеждане на MPEG4 видео и MP3 аудио. „Върхът
на сладоледа“ обаче е вградената SRS система за
обемен звук. Не е излишно да споменем, че снимките и видеото могат да се редактират в камерата.

LG Electronics

LG Electronics (LG) повтори миналогодишния
си резултат и отново получи 3 от престижните
награди на EISA. Устройствата, които вече са и
на българския пазар, са избрани заради това, че
многократно превъзхождат конкурентните изделия в своя клас като технология, функционалност
и дизайн.
LG Super Multi Blue Player BH100 („Европейски HD плейър“) – първият в света плейър, комбиниращ двата конкурентни формата Blu-ray и HD
DVD. Отличава се с елегантен и изчистен дизайн,
сензорни бутони с мека подсветка и дистанционно управление за по-лесно изпълнение на командите от разстояние. Макар да не може да възпроизвежда CD дискове и да не показва оригиналното
меню на HD DVD дисковете, решението на прак-

тика слага край на съревнованието между двата формата
и ликвидира дилемата, пред
която са изправени потребителите. Подобно и на други плейъри с HD формат,
той може да конвертира стандартни DVD ±R/RW
дискове и да ги възпроизвежда с разделителна
способност 1080i, като дава възможност на потребителите да гледат дори „поостарялата“ си
филмова колекция с най-доброто възможно качество. Благодарение на това, че поддържа двата
HD формата и осигурява видео с най-високо качество, BH100 е идеално допълнение към серията Full
HD1080p плазмени и LCD HD телевизори, които
компанията разработва.
LG FA/FB 162 („Европейска компактна система“) –
черен пиано-лак, термосензорни, чувствителни
на допир бутони, които проблясват в мека червена светлина – това са акцентите в стилния и
изчистен дизайн на аудио системата FA/FB 162 на
LG. Системата се предлага в две разновидности –
FA 162 (със CD плейър) и FB 162 (с DVD плейър) и
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разполага с вграден FM/AМ тунер с RDS система2 и възможност за запаметяване на 50 радиостанции.
Системата е изградена на базата на технологиите XTS (eXcellent True Sound) – за перфектно балансиран звук, и XDSS plus (eXtreme Dynamic Sound
System) – за динамично усилване на басите, което позволява да се постига изчистен и жив звук
с максимална мощност 160 W, без да се използва
отделна колона за тяхното възпроизвеждане. Във
функционално отношение новост е наличието на
JPEG/MP3/WMA съвместим USB 2.0 порт за включване на външни устройства, което дава възможност да се възпроизвеждат аудио и видео файлове
от външни носители.
LG TouchMe FM 37 („Европейски персонален
медия плейър“) – първият мултимедиен MP3
плейър с изцяло сензорен екран, който се
появи на българския пазар. С леко движение на пръста си по впечатляващия
2,4-инчов TFT LCD екран потребителят може да разглежда менюто, да
управлява функциите на плейъра, да
отваря папки или да увеличава звука.
TouchMe FM 37 не е само плейър с FM
радио и диктофон, а многофункционално устройство, което позволява да се слуша музика във всички
популярни аудио формати (MP3,
WMA, OGG, и ASF), да се гледа видео (MPEG 4), да се разглеждат
снимки (BMP, JPEG и GIF) и текстови файлове.

Epson

Epson P-5000 („Европейска банка за изображения“) – мултимедийно
устройство с бърз процесор, вграден 80-Гбайтов
твърд диск, слотове за CF
и SDHC карти памет, сменяеми батерии и възможност за високоскоростен
обмен на данни през USB
интерфейс. Лесен за използ-

ване, с праволинеен потребителски интерфейс,
чрез който записаните в устройството данни се
извеждат на 4-инчовия висококачествен LCD дисплей, Epson P-5000 е незаменим помощник на всеки
фотограф. Благодарение на фирмената технология Photo Fine Ultra, която се основава на използването на 4 цветни филтъра, на LCD дисплея могат
да се изобразяват до 16,7 млн. цвята в цветово
пространство, което е много близко до Adobe RGB.
Съхранените фотографии (дори тези в RAW формат) и видео могат да се увеличават или намаляват и разглеждат в най-големи подробности, а
аудио файловете – да се прослушват.
Epson Stylus Pro 3800 („Европейски фотопринтер“) – бърз, професионален и същевременно евтин широкоформатен фотопринтер, предназначен за отпечатване на изображения с формат до
A2+. Основан на системата UltraChrome K3, която
използва 9 пигментни мастила, той печата
в черно-бяло или цвят на значително поширока гама носители от класическите гланцови и матови хартии. Комбинирайки сравнително компактни
размери и ниски експлоатационни
разходи с високо качество на печата, Epson
Stylus Pro 3800 е без
конкуренция като настолен принтер за
ентусиасти
и професионални фотографи.

Philips

Усилията на Philips за технологичен напредък
и модерен дизайн в областта на домашното кино
бяха възнаградени с две отличия от Европейската асоциация за звук и визия. Плоският телевизор
Philips 47PFL9732D, чиято отличителна характеристика са системите за управление на картината Perfect Pixel HD Engine и Ambilight Surround,
беше посочен за най-добър в класа си, а системата Philips HTS8100 с нейната технология за получаване на обемен звук от едно-единствено тяло
(SoundBar DVD Home Theater с Ambisound) беше избрана за най-добра система за домашно кино.
Philips 47PFL9732D („Най-добър HD LCD телевизор“) – 47-инчов плосък телевизор, който според
експертите на EISA „осигурява грабващо дъха качество на картина в пълна HD разделителна способност (1920x1080p), при която дори най-малките
детайли са кристално ясни“.
Уникалната картина, възпроизвеждана от телевизора на Philips, е резултат от технологичния пакет за подобряване нейното качество, който допринася за голямата острота,
естествените детайли, живите цветове и
плавното движение на изображенията. Обединени под общото наименование Perfect Pixel
HD Engine, тези технологии на Philips са без
аналог:
 100Hz ClearLCD обединява увеличения физически отвор на течните кристали при

RDS (Radio Display System) – технология за радиоразпръскване, която позволява да се изпраща името на изпълнителя,
на албума и на изпълняваната мелодия на FM приемника.

2
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устройства: „Изглежда невероятно, но... високоговорителите, усилвателят и DVD/CD плейърът са
събрани в кутия с ширина само 13 cm. Концептуалният дизайн на т.нар. Sound-bar го прави отличен
партньор за всеки плосък телевизор“. Отбелязва
се също, че системата „предлага изключително качество на звука.“

Nokia

пропускането на светлина и удвояването на
честотата на опресняване на картината (100
вместо 50 Hz). В резултат времето за реакция
на екрана се намалява до едва 3 ms, а бързодвижещите се обекти не се размазват, което
е често срещан недостатък при повечето LCD
телевизори.
 HD Natural Motion премахва всякакво трептене
и придава неповторима плавност на движенията (преизчислява скоростта, движението и
посоката на обектите в цялата картина, като
дори може да компенсира внезапни движения на
камерата) и острота на картината, които са
идеални за филми на HD носители.
 Color Booster използва 14-битов процесор, за да
генерира палитра от 4 трилиона цвята, давайки възможност за възпроизвеждане на още пожива и естествена картина с наситени цветове.
 Full HD 1080p картина с разделителна способност 6,2 млн. пиксела, която е перфектна за HD
съдържание.
Philips HTS8100 („Най-добра система за домашно кино“) – заменяйки традиционната система за
домашно кино, използваща няколко отделни тонколони, HTS8100 се базира на технологията на
Philips Ambisound (виж www.ambisound.philips.com),
която осигурява 5.1-канален звук от система, която има само едно тяло. Експертите на EISA специално изтъкнаха предимствата на наградените
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Nokia N95 („Европейски мултимедиен телефон“) – ергономичен дизайн и едва ли не
всяка функция, за която можете да се сетите: GPS навигационна система, Google Earth,
5-Мпикселна камера с оптика от Carl Zeiss, възможност
за заснемане на MPEG4 видео
с VGA разделителна способност и скорост до 30 кадъра/s,
HSDPA (High-Speed Downlink
Packet Access) протокол за достъп до данни със скорост до
3,5 Мбита/s, усъвършенстван
уеб браузър, Wi-Fi, Bluetooth,
Infrared и USB интерфейси,
слот за microSD карти памет,
възпроизвеждане на аудио във
формати MP3, AAC, AAC+,
eAAC+, WMA, M4A и пр.

Olympus

Olympus E-510 („Европейски любителски фотоапарат“) – печеливша комбинация от върхови технологии, изключително качество на изображението и супер ергономичен дизайн. Новият 10-Мпикселен цифров огледално-рефлексен (DSLR) апарат е
професионално разработен, изграден е на основата на системата 4/3 и NMOS матрица на Panasonic
и се отличава с функцията Live View за визиране
през дисплея в реално време, усъвършенстваната
система за шумопотискане, вградения стабилизатор, който осигурява изображения без размазване, независимо от това какъв обектив се ползва, и
уникалния Olympus Supersonic Wave Filter (ултразвуков вълнов филтър) за безкомпромисна защита на
матрицата от прах.
Коментирайки решението си за тази награда,
журито на EISA казва: „Olympus E-510 e цифров
огледално-рефлексен апарат с чудесно качество
на изображението и с някои ясни предимства пред
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останалите модели на пазара.“ Конкретната печеливша характеристика според тях е това, че
„апаратът е компактен и лек, но с голям и удобен
за захващане грип“. Естествено, не са подминати
и иновативните технологии, залегнали в дизайна
на Е-510. Оценката е, че „системата за защита
от прах и стабилизаторът на изображението са
две безценни характеристики и предимства за фотографите.“

Pioneer

Pioneer PDP-LX508D („Европейски плазмен телевизор с Full HD разделителна способност“). За
пореден път Pioneer потвърди позицията си на
лидер по отношение на качеството на плазмените телевизори. Със своята Full-HD разделителна
способност и с качеството на възпроизвеждане на
черния цвят PDP-LX508D отново „вдигна летвата“
в сегмента „Плазмени телевизори“. Този забележителен резултат е следствие на технологичния
напредък едновременно в трите фундаментални
направления: панел, филтър и електроника. Не са
подминати и въпросите, свързани с обработката
на изображения, в това число и с подсистемата за
компенсиране на движението. Плюс за наградения
модел е и възможността за възпроизвеждане на
филми с висока разделителна способност в оригиналния им формат от 24 кадъра/s, т.е. така, както
те биха били гледани в кинотеатъра.
Pioneer PD-D6-J („Европейски аудио плейър“) –
по една или друга причина компактдискът все
още е най-слушаният формат от преобладаваща-

18

та част любители на музиката, а двуканалният PD-D6-J
Super Audio CD плейър на
Pioneer – най-добрият за момента начин да се наслаждаваме на колекцията си от
компактдискове, без големи финансови разходи.
Поддържат се компресираните аудио формати
MP3 и WMA. Плейърът се отличава с безкомпромисното си качество и впечатляващ дизайн – за
конвертирането на цифровия сигнал в аналогов
и в изходните стъпала се използват 24-битови,
192-килохерцови конвертори, ефикасният процесор Legato Link PRO и внимателно подбрани електронни компоненти. Звукът е динамичен, качеството на възпроизвеждане на високите честоти –
изключително.

Pentax

Pentax K10D („Европейска фотокамера“) – идеална за ентусиасти и напреднали любители, с 10-Мпикселна матрица и сензорна
система за стабилизация на изображението,
камерата осигурява
ясни и с висока острота фотографии дори
при ниски скорости на
затвора. Интегрираният 22-битов аналоговоцифров конвертор е основа за получаването на
най-добрата възможна тонална градация за всяка снимка, а
устойчивото на атмосферни
влияния тяло я прави подходяща за снимки в почти всякакви
условия.

Октомври 2007
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Canon
С НАЙ-МНОГО ОТЛИЧИЯ EISA ЗА ФОТОГРАФСКИ ПРОДУКТИ
Едва ли фотографската общност беше изненадана, че наградата EISA за професионален
фотоапарат на годината отново бе дадена на
Canon. Всеки един от професионалните модели
на водещия японски производител като че ли по
рождение е орисан за тази престижна награда.
След EOS-1Ds, EOS-5D и EOS-1D Mark II правото
да носи титлата „Най-добър професионален фотоапарат“ за 2007–2008 г. получи новият EOS-1D
Mark III. В своите класове още два фотографски
продукта на Canon получиха това желано от всеки производител отличие. Приза за „Най-добър
професионален обектив“ грабна новият EF 70-200
mm f/4 L IS USM, а „Най-добър компактен фотоапарат“ бе присъден на Canon PowerShot G7.

Canon EOS-1D Mark III
Това не е първото голямо отличие за новия
професионален модел на Canon, който само месец преди официалното му представяне в България вече бе получил друго също така високо ценено и престижно отличие – наградата на TIPA
(Technical Image Press Association) за най-добър
професионален огледално-рефлексен апарат за
2007 г. (виж Computer 5/2007). Със същата награда бяха отличени още три други продукта на
Canon – широкоъгълният обектив EF 16-35 mm
f/2.8 II USM, компактният фотопринтер Canon
Selphy ES1 и Pixma MP810 като най-добро много-
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функционално печатащо устройство. Припомняме, че TIPA обединява 30 специализирани списания в областта на фотографията, обработката
на изображения и печат от 12 европейски страни с обща читателска аудитория над 8 млн. души.
Иначе казано, присъждането на EOS-1D Mark III
на двете най-престижни награди EISA и TIPA е
категорична оценка за изключително високото
му качество.
Обстоен анализ с тестове на EOS-1D Mark III,
проведени в издателството ни, вече публикувахме в бр. 4 на специализираното ни фотографско
списание Digital Photo-Video, а тук ще направим
съкратен обзор на най-съществените характеристики и функции на този отрупан с отличия
фотоапарат. Създаден е преди всичко за репортажна и спортна фотография, за снимки на
животни или в други ситуации, в които 1/10 от
секундата е достатъчна, за да се пропусне мигът, който трябва да бъде „запечатан“. По вина
на техниката подобен пропуск вече не може да
стане, защото EOS-1D Mark III снима със скорост
до 10 кадъра в секунда в серия от 110 снимки с
разделителна способност 10,1 Мпиксела в JPEG
и 30 в RAW формат. Тази непосилна към момента
за друг огледално-рефлексен фотоапарат скорост на снимане е постигната благодарение на
работещите в тандем два процесора DIGIC III.
Постижение е и изключително краткото вреОктомври 2007
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ме, необходимо за готовност на фотоапарата
след включване – само 0,2 s. Високото качество
на снимките с отлично цветовъзпроизвеждане
и много добър динамичен обхват се дължи и на
14-битовата дълбочина на цвета, което означава, че се постигат до 16 384 цветови нюанса
на пиксел. За сравнение при 12-битова обработка всеки пиксел от изображението може да има
само до 4096 цветови нюанса. Сензорът е CMOS
(28,1х18,7 mm) от трето поколение, който е разработен специално за този фотоапарат. Има
нова структура на пикселите, която съвместно със системата за снижаване нивото на шума, позволява постигане на високо качество на
снимките дори при чувствителност 3200 ISO. А
увеличаването на чувствителността до 6400
ISO прави възможна една досега неизпълнима задача – снимане при съвсем ниско ниво на осветеност в условия, където използването на светкавица е нежелателно или забранено.
Значително е усъвършенствана и системата за автоматично фокусиране. Фотоапаратът
има 19 кръстообразни прецизни сензора. Зоната
на автоматично фокусиране покрива по-голяма
част от кадъра и работи изключително бързо.
За още по-прецизно фокусиране върху точно
определен участък в снимката системата разполага и с 26 избираеми точки. Системата за
управление на експозицията работи отделно,
като осветеността се измерва в общо 63 зони
от кадъра. Съответно могат да се избират различни режими за определяне на експозицията –
общо измерване, в част от кадъра, с приоритет
в центъра, точково, в точката за автофокусиране и др.
Фотоапаратът снима със скорост от 30 s до
1/8000 s, а със светкавицата се синхронизира
при скорост 1/300 s. Освен обичайния за всички
огледално-рефлексни фотоапарати визьор, който при този модел достига практически 100%
обхват на заснемания кадър и е с по-ярко изображение (пентапризма), EOS-1D Mark III има режим
Live View, който позволява кадриране на снимката чрез LCD дисплея, а не през визьора. Предимството на това решение е, че позволява снимане
от неудобна позиция на фотоапарата, а недостатъкът е, че фокусирането се прави единствено ръчно. Фотоапаратът има ярък LCD екран
с диагонал 3 инча и разделителна способност
230 000 пиксела.
В сравнение с предишните модели EOS-1D
Mark III е станал още „по-професионален”, чрез повишаването на износоустойчивостта на затвора с 50% –
300 000 снимки. Тялото е изработено от здрава магнезиева сплав
с покритие, което сигурно защитава фотоапарата от проникване на прах и влага. Има вградена
система за предотвратяване попадането на прах върху сензора,
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както и за неговото самоочистване при всяко
включване на захранването. Менюто за управление е набъбнало и вече има 57 функции с общо 156
настройки. За улеснение най-често използваните
от тях могат да се съхраняват в отделно потребителско меню.
С едно зареждане на литиево-йонната акумулаторна батерия LP-E4 фотоапаратът прави до
около 2200 снимки! Доставя се с богат набор програмни продукти за обработка на изображенията,
в това число Digital Photo Professional (DPP) за конвертиране на снимките от RAW в други формати,
EOS Utility, ImageBrowser/Zoom Browser и Photostich
за сглобяване на панорами.
Оптимизирани за работа с новия фотоапарат
са:
 Високоскоростният свръхширокоъгълен обектив EF 16-35 mm f/2,8L II USM (създаден специално за EOS-1D Mark III).
 Светкавицата Speedlite 580EX II, която може
да се управлява директно от фотоапарата.
 Безжичният предавател на заснетите снимки
(WFT-E2), който може да функционира и по време на снимане.

Canon EF 70-200 mm f/4L IS USM
Най-съществената новост при този телеобектив от професионалната серия „L“ на Canon е
наличието на 4-степенен стабилизатор на изображението, който позволява правене на снимки
от ръка при четирикратно по-продължителна
експонация, без това да причини размазване или
влошаване на остротата на изображението. Това
означава, че с него могат да се правят качествени снимки при ниска осветеност без използване
на статив или светкавица. Така например с EF 70200 mm f/4L IS USM могат да се заснемат кадри
със скорост 1/15 s при качество, което почти не
ги отличава от направените със
скорост 1/250 s без стабилизатор на изображението.
Обективът е сигурно защитен срещу проникване на прах
и влага, компактен е (172 mm) и
със сравнително неголямо тегло
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за телеобектив с променливо фокусно разстояние (760 g).
Ултразвуковият двигател (USM) осигурява
много бързо и практически безшумно автоматично фокусиране. Благодарение на фиксирането на
въртящия момент се осигурява точно позициониране на подвижните лещи и добро фокусиране на
снимания обект още от първия път.
EF 70-200 mm f/4L IS USM осигурява най-високо
оптично качество на изображението при запазване на зададената бленда в целия диапазон на
фокусното разстояние. Това означава, че веднъж
нагласена при максималния отвор на блендата,
експозицията не трябва да се коригира при промяна на фокусното разстояние до 200 mm. При
тази промяна дължината на обектива не се променя, а челната леща остава неподвижна. Пластините на блендата образуват почти идеален
кръгъл отвор, което позволява правене на снимки
с равномерно разфокусиран фон.
Използвана е нова оптическа система, която,
от една страна, прави обектива по-компактен,
а, от друга, повишава остротата на образа във
всички части на кадъра. Един елемент от флуоритно стъкло и два ултранискодисперсионни
елемента спомагат за отстраняване на остатъчната хроматична аберация, която снижава
остротата на изображението и влошава качеството на възпроизвеждане на цветовете. Чрез
усъвършенстване на повърхностно нанесеното
покритие Super Spectra и формата на лещите конструкторите са успели да снижат възникването
на ореол и отблясъци, причинени от отражение
на светлината от сензора.

Canon PowerShot G7
Това е поредният представител на известната серия G на компактни фотоапарати PowerShot.
Макар и предназначен основно за масовия любителски пазар, този модел е прицелен малко повисоко. Покрай тежката и скъпа професионална
огледално-рефлексна техника със задължителен
набор от сменяеми обективи, професионалистите също се нуждаят от компактен, лек и евтин
фотоапарат, с който обаче да могат да правят и
достатъчно качествени снимки. А камера, която
отговаря на тези изисквания, ще върши отлична
работа и на повече или по-малко амбициозните
фотолюбители.
PowerShot G7 снима с разделителна способност
10,0 Мпиксела, обективът му има 6-кратно оптично увеличение (еквивалентно на 35–210 mm),
а за бързата обработка на снимките заслугата е
на все още новия, използван в професионалната
серия фотоапарати, процесор DIGIC III и бързата
DDR SDRAM памет (буфер) за временно съхраняване на снимките.
Системата за фокусиране разполага с функция за автоматичното разпознаване на човешки
лица (до 9 лица), като при по-голям брой избира
сюжетно най-важното и фокусира върху него.
Функцията се включва и изключва по избор.
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Фотоапаратът има 2,5-инчов екран с разделителна способност 207 000 пиксела. Върху повърхността му е нанесено покритие, което силно намалява отразяващата му способност и подобрява видимостта му при ярка осветеност.
PowerShot G7 има 25 режима на снимане, включително и с изцяло ръчни настройки, както и два,
които се задават от потребителя. С това обаче
не свършват възможностите, които фотоапаратът предлага. Той може да снима серии от снимки с клин от стъпково променящи се стойности
на експонацията (Bracketing), както и серии от до
100 снимки с интервал помежду им от 1 до 60 min,
има вграден неутрален филтър с три степени на
плътност, а светкавицата може да се синхронизира и по второ перде.
Фотоапаратът може да заснема и видеоклипове с разделителна способност на кадъра XGA
(1024х768 пиксела при 15 кадъра/s), както и в VGA
и QVGA със скорост 30 кадъра/s. Внимание заслужава и една друга новост – функцията за увеличаване на изображението Safety Zoom, която позволява увеличение на снимките с минимална загуба на качеството за формати до 10х15 cm.
PowerShot G7 има и присъединително гнездо за
външни светкавици от серията Canon Speedlite, а
поставянето му в специализиран бокс за подводни снимки гарантира използването му на дълбочина до 40 m.

Разказ с продължение
Мастилото от грамотите за наградите EISA
още не бе изсъхнало и Canon вече пусна на пазара
следващите си модели фотоапарати. Единият,
EOS-1Ds Mark III, който е с разделителна способност 21,1 Мпиксела и пълноформатeн CMOS сензор (24х36 mm), още с появата си на бял свят заяви претенциите си да бъде коронован като „Найдобър професионален фотоапарат на годината“.
В класа на компактните камери новият състезател на Canon е PowerShot G9, който е с разделителна способност 12,1 Мпиксела. На тях обаче ще
заделим внимание в следващия брой.
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Samsung
С НОВА КОЛЕКЦИЯ МОНИТОРИ НА IFA 2007

За разлика от компютъра, който позволява подмяна или добавяне на отделни компоненти за разширяване на възможностите му, така че в рамките на
експлоатационния период от 2–3 години да удържа
що-годе добро техническо ниво, мониторът си остава такъв, какъвто е бил при покупката. Колкото и
да паднаха цените на LCD мониторите, по-добрите
модели все още представляват инвестиция, която
не е за пренебрегване и затова, когато се купува
монитор, изборът трябва да се прави с оглед на попродължителен период. Иначе казано, един добър монитор да изкара два компютъра.
Тук представяме два от най-новите монитори на
Samsung, които подбрахме от колекцията, с която
корейският гигант се представи на най-голямото в
света изложение за битова електроника IFA 2007 в
Берлин (31.08.–05.09.2007).

SyncMaster 225UW

Това е широкоформатен монитор с диагонал на
екрана 22 инча и съотношение на страните 16:10.
По мнението на специалистите най-характерни за
този модел са новите приложения, които той открива пред потребителите, и в частност провеждането на VoIP видеоконференции. За целта в него са
интегрирани уеб камера с разделителна способност
2 Мпиксела, стереомикрофон с висока чувствителност и два високоговорителя, които осигуряват отлично възпроизвеждане на говора.
Мониторът ползва панел тип „a-si TFT TN“ с минимално време на реакция 5 ms, измерено при прехода от
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сиво към сиво (поддържа се функцията MagicSpeed),
контраст 700:1 и яркост 300 cd/m2. Разделителната
способност на изображението е 1680х1050 пиксела.
Ъглите на видимост също са добри – 1700 в хоризонтална посока и 1600 във вертикална. Звукът се възпроизвежда посредством интегрираните високоговорители или чрез слушалки. Има аналогов (D-Sub) и
цифров (DVI-D) видео вход, както и два USB порта за
включване на други устройства.
Широкият формат на екрана осигурява по-голяма
видима площ в сравнение с формата 4:3, което чувствително се усеща при възпроизвеждане на филми и
на мултимедийни приложения, както и при професионална графична работа. Подобно на останалите модели от серията SyncMaster на Samsung и SM225UW
поддържа технологиите:
 MagicSpeed – осигурява рязко изображение, без
зад него да остава шлейф при бързо движещи се
фигури във филми, игри и мултимедия.
 MagicBright 3 – за бързо избиране (чрез натискане на специален бутон) на предварително зададени настройки на яркостта и контраста в зависимост от вида на изображението: текст (за офис
приложения), Интернет, забавление (гледане на
DVD филми, видеообработка и цифрови снимки).
Има и възможност, за свободно дефиниране на
режим от потребителя.
 MagicColor – използва се вграден процесор – ASE
(Adaptive Saturation Enhancement) за постигане на
естествени, но по-ярки цветове на изображени-
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ето, особено подходящи за мултимедийни приложения, сърфиране в Интернет, гледане на филми,
цифрови снимки и видеоигри.
 За целта входният сигнал се преобразува от цветовото пространство RGB в пространството
HSV (Hue, Saturation, Value). Цветовете съставящи на сигнала се анализират и на базата на
вградените алгоритми се извършва гама корекция, адаптивно подобрение на интензивността
и корекция на цветовата температура с едновременен контрол на сивия цвят (благодарение на
технологията Color Tone Control). За отбелязване
е, че при избор на режима MagicColor1 цветовата зона, в която попада кожата на човека, се
изключва от обработката, за да не се получат
нереални нюанси. Така цветът на лицето и останалите открити части на тялото остава непроменен и максимално близък до естествения, а
цветовете на дрехите например стават по-ярки. Затова този режим е предвиден основно за
гледане на филми и снимки. При MagicColor2 се повишава яркостта на всички цветове от видимия
спектър, при което лицата получават характерен слънчев тен.
SyncMaster 225UW се доставя в комплект с фирмения софтуер MagicTune, който дава възможност
управлението и настройката на монитора да се извършват през компютъра, без да се ползва неговият панел.
Много полезна е и възможността за оптимизиране на гама корекцията. Поддържат се 9 фиксирани
стойности в обхвата от –0,5 до 0,9. Така например в
съвременните динамични игри се използват предимно тъмни тонове, поради което повишаването на
параметъра „гама“ позволява повече детайли в тъмните области да станат видими на екрана. Обратно, кадрите във филмите или спортните репортажи често съдържат редуващи се тъмни и области
с висока яркост, поради което параметърът „гама“
трябва да се намали, за да се намали и контрастът
на изображението.
Мониторът поддържа протокола HDCP (HighBandwidth Digital Content Protection) за защита на
цифровото съдържание (аудио и видео), които се
предават по интерфейсите DVI и HDMI. Тази поддръжка е задължително изискване мониторът да
бъде способен (HD Ready) да възпроизвежда филми с
висока разделителна способност от дискове Blu-Ray
или HD-DVD.
Мониторите на Samsung, включително и SyncMaster 225UW, имат автоматично управление на
разхода на електроенергия в зависимост от режима на работа. Благодарение на системата DPMS
(Display Power Management Signalling) този разход е
сведен до символичните 2 W в режим на очакване.
Сертифицирани са по RoHS, което означава, че не
съдържат вредни за околната среда субстанции,
съгласно въведените в ЕС норми.
SyncMaster 225UW е сертифициран за работа с
Windows Vista. На негова база е разработен и моделът
SyncMaster 220TN, който представлява пълноценна
работна станция (тънък клиент) за работа в мрежа.
Достатъчно е да се свърже с мрежата и на бюрото си
имате пълноценен компютър с VoIP функции.

UbiSync, която позволява да се свързва към компютъра посредством обикновен USB порт, той е сочен
като техническа иновация на годината. Това го прави наистина Plug&Play и улеснява работата с него,
защото необходимите драйвери се инсталират автоматично след свързване към компютъра. Когато
в дадена компютърна система има повече от един
монитор, първият се свързва посредством обикновена графична карта. Вторият и всеки следващ (от
общо 6 монитора) се свързва посредством USB интерфейс, без да е необходимо използване на допълнителни графични карти. Ако графичната карта
позволява свързване на два монитора, общият им
брой, заедно със свързаните чрез USB порт, може да
достигне осем. Всичко това улеснява изключително
много едновременната работа с два или повече монитора. Единият може да се използва например за
показване на обработваното изображение, а на екрана на втория да се изобразяват инструментите
на продукта за неговата обработка. Друг пример е
разделянето на изображението на дадена презентация на стена, съставена от 2 до 6 монитора. И това
без използване на допълнителни графични карти и с
минимален труд по свързването на мониторите.
SyncMaster 940UX е с диагонал на екрана 19 инча,
използва панел „a-si-TFT/TN“ с контраст 1000:1 (динамичният контраст при бързо сменящи се кадри
и сцени е 2000:1), яркост 300 cd/m2 и време на реакция 5 ms. Ъгълът на видимост във вертикална и
хоризонтална посока е 1600. Няма вградени видеокамера, микрофон и високоговорители. Към неговите
достойнства трябва да се споменат и широките
възможности за регулиране по височина, на наклона, както и за завъртане на 900 за работа в портретен режим. Освен USB 2.0 концентратор за включване на други устройства, той има аналогов RGB
и цифров DVI вход. По отношение на останалите
си функции и използваните технологии на практика не се отличава от по-обстойно описания модел
SyncMaster 225UW.
Този, както и останалите монитори на Samsung
се продават във веригата „Техномаркет“. Цената на
модела SyncMaster 225UW например е 749 лв., а на модела SyncMaster 940UW – 579 лв.

SyncMaster 940UX

Вторият монитор от експозицията на Samsung
на IFA 2007, който привлича вниманието, е моделът
SyncMaster 940UX. Благодарение на функцията си
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SyncMaster 940UX
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HP Print 2.0
НОВА СТРАТЕГИЯ И МАРКЕТИНГОВА КАМПАНИЯ НА СТОЙНОСТ 300 МЛН. USD
HP обяви новата си стратегия Print 2.0 и съпътстващата я маркетингова кампания „What
do you have to say?“ („Какво ще кажете?“) за нейното популяризиране. Лица на кампанията ще бъдат поп изпълнителката и моден дизайнер Гуен
Стефани, основателят на Burton Snowboards
Джейк Бъртън и известната графична дизайнерка Пола Шер.
Стратегията HP Print 2.0 набляга на: представяне на платформа за цифров печат от следващо
поколение, която увеличава скоростта на печат
и намалява разходите при голям обем на продукцията; улесняване печата от Интернет; разширяване на платформите на HP за създаване и разпространение на цифрово съдържание към всички
потребителски сегменти. Целта е да ускори възможността на компанията да заеме по-голям дял
от 53-те трилиона страници, които се очаква да
бъдат отпечатани в света до 2010 г.
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„Днес развиваме всяка част от нашата компания и представяме водещи решения за печат
и обработка на изображения за домашни потребители, малки и средни предприятия, графични
дизайнери и корпоративни клиенти – каза Виомеш Джоши, изпълнителен вицепрезидент на HP
Imaging and Printing Group. – С Print 2.0 използваме
силата на Интернет като портал, позволяващ
на клиентите ни да общуват, обменят идеи и да
публикуват материалите си по непознати досега
начини.“

„What do you have to say?“
За да представи Print 2.0, HP организира найголямата международна маркетингова кампания
с идеята да подпомогне потребителите да изразят себе си чрез онлайн инструменти за създаване и публикуване на цифрово съдържание по нови,
вълнуващи начини. Кампанията започна с три
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Интернет базирани инициативи, чиято цел е да
вдъхновят и окуражат потребителите с уникални материали за печат. На адрес www.hp.com/gwen
те могат да съчетаят собствените си разработки с безплатен дизайн, вдъхновен от линията
„Harajiku Lovers“ на Гуен Стефани, и да отпечатат
картички, CD етикети, забавни хартиени кукли и
пр. Използвайки технологията HP Tabblo, феновете могат да комбинират своите снимки и текст
в книга с уникални изображения от настоящото
турне на Гуен Стефани „Sweet Escape“.
Малките и средни предприятия ще открият
инструменти за изграждането на своята марка
на www.hp.com/burton, както и безплатни шаблони
за печат на визитки, бланки и брошури, следващи уникалния дизайн на Пола Шер на адрес www.
hp.com/paula. Потребителите могат да отпечатват материалите, създадени с помощта на тези
сайтове, вкъщи, в офиса, а впоследствие и чрез
мрежа от фирми за печат.
Освен тези инициативи, HP създаде и сайт за
потребители (http://expressioncenter.wetpaint.com),
както и първия такъв портал за малки предприятия (http://expressioncentersmb.wetpaint.com). Тези
„уики“ сайтове позволяват на потребители от
цял свят да работят съвместно по печатни проекти, да обменят идеи и предлагат достъп до ръководства и съвети по разнообразни теми – от
печат, занаяти и цифрова фотография до маркетинг и брандинг на малки предприятия.
Компанията планира да добави HP Print Studio
към портфолиото си от Интернет услуги през
октомври. Сайтът ще предлага безплатни, класически шаблони и модели за картички, бланки,
визитки, покани и пр.
Тези инициативи за Интернет печат са и център на маркетинговата кампания, включваща
смесица от традиционни, външни и онлайн маркетингови елементи, привличащи потребителите
към сайтовете.
Допълнителна информация за „What do you
have to say?“ можете да намерите на адрес www.
hp.com/go/2007/powerofprint.
Октомври 2007
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ОФИС ТЕХНИКА

Xerox Phaser 8560
ЕКОЛОГИЧЕН ПЕЧАТ ВЪРХУ РАЗНООБРАЗНИ НОСИТЕЛИ
Xerox България представи нов
цветен принтер Phaser 8560, който работи с твърди мастила (Solid
Ink). Устройството е предназначено за малки и средни работни групи, които имат нужда от висококачествен печат на различни типове носители: рекламни агенции,
строители, агенции за недвижими имоти, вериги магазини, банки,
застрахователни и други финансови компании, отдели за маркетинг
и продажба в търговски фирми.
Твърдото мастило е уникална
технология, разработена от Xerox.
Тя осигурява най-екологичния начин
да бъде отпечатано цветно изображение върху хартия, като се използва безотпадъчна технология и
се реализира почти 100-процентен
трансфер на мастилото върху носителя. Екологичните пълнители,
изработени на основата на растителна смола, елиминират всякакъв
риск от разливане или изтичане на
мастило. Те са лесни за презареждане – при изчерпване на мастилото
е необходимо единствено да се сложи нов пълнител, като от стария
не е останало нищо за изхвърляне.

28

За разлика от лазерния печат, твърдото мастило използва полимерни кристали, а не
прахообразен тонер. По време на
процеса на отпечатване твърдото мастило се нагрява и набъбва.
Цветовете се нанасят върху барабан, който пренася изображението върху листа хартия, където
мастилото се втвърдява. Отсъствието на нагревател (фюзер) и
прекият път на хартията позволяват да се печата на широк спектър носители: етикети, картон,
пощенски картички, фолио, лепенки, арт хартии, рециклирани хартии с тегло от 60 до 220 g/m2. Процесът осигурява цветен печат с
изключително високо качество на
изображението, с живи, наситени
и трайни цветове, независимо от
броя отпечатани копия.
Скоростта на печат на Phaser
8560 във формат А4 е 30 стр./
min и в двата режима – цветен и
черно-бял, а времето за излизане на първата страница – само
5 s. Стандартно се поддържат
мрежа и Adobe Postscript, има автоматизирана система за инфор-

мационна поддръжка (PrintingScout
и PhaserSmart), както и вградена система за отчитане на разхода на консумативи. Принтерът
предлага и защитен печат (Secure
Print), при който заданието се отпечатва след въвеждането на парола, както и електронно изтриване на документите (Hard Drive
Overwrite), което позволява сигурно и необратимо изтриване на поверителни файлове след печат.
Други по-важни характеристики са: тактова честота на процесора 600 MHz, разделителна способност 2400 dpi, автоматичен
двустранен печат, максимално месечно натоварване 85 000 страници, максимален капацитет на входните тави 1675 листа.
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Xerox GlossMark
СОФТУЕР ЗА ПЕЧАТ С ХОЛОГРАМЕН ЕФЕКТ
Xerox представя нов софтуер –
GlossMark, който позволява отпечатването на уникални изображения с холограмен ефект
на професионалните машини
DocuColor 5000, DocuColor 7000,
DocuColor 8000 и iGen3. Технологията е предназначена за защита
на документи, тъй като изображенията, отпечатани с холограмния ефект Xerox Glossmark,
могат да бъдат видяни при промяна на ъгъла на осветяване, но
не и да бъдат сканирани или копирани.
Тънкостите на новата технология са в начина, по който
се извършва растеризацията. В
структурата на растера, освен
информацията за цветовете, е
кодирано и селективно гланцово покритие, без да се променя цветът. Предимството на
GlossMark е в това, че с помощта само на софтуер се отпечатва скрито изображение, което
може да бъде видяно при промяна
на ъгъла на осветяване. Комбинацията от различни структури симулира пред наблюдателя
комплексна картина, която изглежда, сякаш е наложена върху
оригиналния документ. Така се
постига уникалност както на
документа, така и на дизайна.
GlossMark е технология, която няма аналог. Тя може да намери широко приложение в отпечатването на оригинални като
дизайн и уникални като въздействие изображения. Освен това
технологията осигурява защита на информацията и конфиденциалност, тъй като холограмата не може да бъде копирана
или сканирана. Xerox GlossMark
може да бъде използвана при
отпечатването на билети, купони, ваучери, сертификати,
дипломи, застрахователни полици. Опаковките на продуктите могат да бъдат маркирани
с GlossMarks, за да се предотвратят продажбите на фалшиви
продукти с името на съответната марка. Технологията може
да бъде прилагана и при маркетингови материали, като дизай-
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нерски ефект, придаващ обемност и уникалност на изображението.
GlossMark може да бъде използван в комбинация със софтуер
за работа с променлива информация – например Xerox XMPie.
Подобни комбинации за едновременно персонализиран и защитен печат ще разкрият нови
възможности, които не съществуват в офсетовия печат.
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Logitech Wave Keyboard
КЛАВИАТУРА С УНИКАЛЕН ДИЗАЙН И ЕСТЕСТВЕН КОМФОРТ
За да повиши удобството и комфорта, без
да променя естествената позиция на ръцете,
Logitech разработи нов модел клавиатура с уникален дизайн. Наречена Logitech Wave Keyboard, тя
е изградена на основата на иновативния дизайн
Logitech Comfort Wave Design, благодарение на който писането никога не е било толкова удобно и естествено.

МАРТИН ДИМИТРОВ

Иновативен дизайн

Основната цел при разработката на новия дизайн е била създаването на възможно най-естествени условия за работа с клавиатурата. Задачата е решена чрез комбинация от вълнообразно
разположени клавиши (фиг. 1), подредени в извити
дъгообразни редове (фиг. 2), и мека, ергономична и
същевременно стабилна подложка за длани (фиг. 3).
Взети заедно, тези елементи насочват ръцете на
потребителя във възможно най-естествената и
удобна позиция, от която работата протича лесно, без напрежение в китките и без да се изморяват ръцете. За разлика от други подобни клавиатури (като например V-образните или чупещите
се клавиатури), при които се изисква време, за да
може потребителят да се нагоди към нетрадиционното разположение на клавишите, при Logitech
Wave Keyboard това не е необходимо. Достатъчно
е да инсталирате клавиатурата и тя ще насочи
ръцете ви в най-удобната позиция.
Клавиатурата обаче впечатлява не само с иновативния си дизайн, но и с качествените материали, от които е изработена, стилния черен цвят,
традиционната за продуктите на Logitech ергономичност и лекотата, с която се натискат клавишите (фиг. 4).

Фиг. 1. Вълнообразно разположените клавиши се различават по височина, благодарение на което създават плавна
форма, удобна за всяка дължина на човешките пръсти

Фиг. 2. Дъгообразно разположените клавиши предлагат
по-комфортен и по-естествен достъп в сравнение с V-образните или чупещите се клавиатури

Екстри

С цел повишаване функционалността на клавиатурата от Logitech са добавили няколко мултимедийни и бързи клавиши. Всеки от тях е конфигуриран по фабрични настройки и служи за различни цели – за преминаване от прозорец в прозорец (фиг. 5),
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Фиг. 3. Подложката за длани дава възможност човешката
ръка да си почива в най-естествената и удобна позиция
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Фиг. 4. Модерният облик на Logitech Wave Keyboard

за отваряне на папки със снимки и музикални файлове, за зареждане на приложения като калкулатора на Windows, Windows Media Center или джаджите
(Gadgets) на Windows Vista. Разбира се, не са пропуснати и клавишите за управление на приложенията за слушане на музика – за увеличаване или
намаляване на звука, за преминаване към следваща
или връщане към предходна песен, за спиране или
пускане на музиката и пр.
Естествено, мултимедийните и бързите клавиши могат да бъдат конфигурирани по желание
на потребителя (фиг. 6). Това става с включената в комплекта програма SetPoint 4.0а, която е
съвместима както с Windows XP, така и с Windows
Vista.
Специално за новата операционна система на
Microsoft от Logitech са разработили и три нови
джаджи. Първата е индикатор за състоянието на
бутоните Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock. Чрез
нея веднага можете да разберете дали съответният клавиш е натиснат, или не. Втората е индикатор за скоростта, с която пишете, а третата –
брояч на грешки, който отброява натисканията
на бутона Backspace.
Не са забравени и краченцата за повдигане на
клавиатурата. Макар проучванията да показват,
че най-добрата вертикална позиция за клавиатура
е хоризонталната с наклон от нула градуса, то от
Logitech за взели под внимание желанията на потребителите и са добавили двустепенни краченца.
Благодарение на тях клавиатурата може да бъде
вдигната от 0,4 до 8 градуса спрямо хоризонталната плоскост, върху която се намира.

Интерфейс и захранване

Фиг. 5. При Windows Vista преминаването от прозорец в
прозорец става посредством графичната среда на Flip 3D

Захранването на клавиатурата се осигурява
от включените в комплекта 2 броя АА алкални батерии Duracell Plus, които се поставят в нейната
основа. Благодарение на вградените технологии за
пестене на енергия с тези батерии при нормално
натоварване Logitech Wave Keyboard може да работи от 3 до 6 месеца.
Връзката между Logitech Wave Keyboard и компютъра се осъществява чрез бърза и надеждна
безжична комуникация, работеща на честота от
27 MHz. Когато трансмитерът се включи в свободен USB порт, е достатъчно само да натиснете
произволен клавиш от клавиатурата, за да се осъществи връзка с компютъра. Във всички останали
случаи (като например при смяна на батериите)
първоначалната връзка се осъществява с натискане на малкия червен бутон Connect, който се намира близо до нейната основа.
По подразбиране обхватът на приемника на клавиатурата е 10 m пряка видимост, а това в повечето случаи е напълно достатъчно за изпълнение
на всякакви задачи. Въпреки това имайте предвид,
че обхватът зависи и от преградите между клавиатурата и компютъра.

Заключение

Фиг. 6. Всеки един от мултимедийните и бързите клавиши може да бъде конфигуриран да изпълнява специфична
задача – от отваряне на папки, файлове и уеб адреси, до
стартиране на програми, търсене и дори изпълняване на
комбинация от клавиши
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Народът е казал, че хората по дрехите посрещат, а по ума изпращат. В случая с новата клавиатура на Logitech народната поговорка би била „По
уникалния дизайн посрещат, а по функционалността и естествения комфорт изпращат“.
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VX Nano
ДРЕБОСЪКЪТ НА LOGITECH

МАРТИН ДИМИТРОВ
С нарастване продажбите на мобилни конфигурации, водещият световен производител на периферни устройства Logitech разработи нов продукт
специално за потребителите на преносими компютри – миниатюрната безжична лазерна мишка
Logitech VX Nano.

Дизайн

Мишката е изработена в придобилия популярност с MX Revolution и VX Revolution дизайн. Тя е с
ергономична и стилна конструкция, удобна гумена
ръкохватка, лъскави и матирани елементи. Има и
няколко иновации и уникални хрумвания – най-вече
при функционалността на устройството. Ултра
компактният Ӝ профил позволява мишката да бъде прибрана и транспортирана заедно с мобилния
компютър.

Технология

В духа на новите решения на Logitech, във VX
Nano е вградено модерното в момента колелце
за хипербързо скролиране MicroGear Precision Scroll
Wheel. Възможни са два режима на работа. Първият е стандартното бавно завъртане на колелцето, което позволява прецизна навигация в отворените програми. Вторият режим е т.нар. хипербързо скролиране, при което с едно завъртане на
колелцето можете светкавично да прелистите
дори и най-обемистите документи.
Наред с това, Logitech VX Nano предлага и придобилия напоследък популярност бутон за бързо
търсене (One-Touch Search). Достатъчно е да маркирате желаната дума и да натиснете бутона,
след което, ако имате директна връзка с Интернет, се зарежда определената от вас търсеща
машина в браузъра ви. Накрая просто преглеждате
резултатите.
В Logitech VX Nano са вградени и два допълнителни бутона за сърфиране в Глобалната мрежа,
както и при работата с новата операционна сис-
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тема на Microsoft – Windows Vista. Те са удобно разположени, намират се в близост до левия бутон и
се ползват предимно като бързи клавиши вместо
иконите Forward и Back.
Разбира се, мишката се доставя и със съответния софтуер за конфигуриране (SetPoint).

Захранване

Стремейки се да постигнат минимални размери, ниско тегло и в същото време да вградят надеждно и достатъчно мощно захранване, експертите от Logitech са заменили обемистата и тежка литиево-йонна акумулаторна батерия с 2 AAA
батерии. Така мишката има достатъчно мощен източник на енергия, а реализираните технологии за
пестене на енергия удължават продължителността на работа до 10 дни.

Безжична връзка

Едно от иновативните хрумвания, залегнали
при направата на Logitech VX Nano, е миниатюрният радио предавател с USB интерфейс с обхват
10 m, който служи за осъществяване на безжична
връзка между преносимия компютър и мишката на
честота от 2,4 GHz. Благодарение на използването
на миниатюрни компоненти, както и на уникалния
им монтаж, приемникът на мишката е едва 1,8 cm.
Така на потребителя нe се налага непрекъснато да
го слага и сваля, когато прибира компютъра си в
чанта, а просто го оставя включен, защото не му
пречи по никакъв начин.

Заключение

Logitech VX Nano е едно наистина великолепно
постижение на Logitech, което отговаря на високите изисквания на потребителите на мобилни
компютри – компактни размери, комфорт, функционалност и ниска консумация на енергия, и което
несъмнено заслужава да вземете със себе си, когато тръгвате на път!
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Prestigio GeoVision 350
ПЪРВОТО УСТРОЙСТВО ЗА GPS НАВИГАЦИЯ НА КОМПАНИЯТА
Популярният
производител на съвременни продукти за
цифровия дом и офис пусна на
пазара първото си устройство
за GPS навигация.
Prestigio GeoVision 350 е преносимо и лесно за ползване устройство, което предлага гъвкава GPS навигация. Предназначено е основно за автомобилисти, но може да се ползва
още от туристи, рибари, пътници, колоездачи или курортисти. Устройството е достатъчно компактно, за да бъде носено
навсякъде или да бъде поставено в кола, за да предоставя насоки, докато пътувате.
GeoVision 350 е изградено на
основата на най-новия GPS приемник – SiRF III, и 300-мегахерцов процесор на Intel, има 3,5инчов чувствителен на допир
TFT екран и 1 Гбайт вградена
памет и работи под управлението на операционната система Windows CE 4.2. Моделът
предлага гласова навигация на
26 езика, включително български, и меню на 30 езика. Яркият
TFT екран с разделителна способност 320x240 пиксела е удобен за използване при всякаква
светлина. Захранва се с литиево-йонна акумулаторна батерия, която издържа до 3 часа
автономна работа. С компактния си размер, GeoVision 350
предлага достатъчно голямо
видимо поле, а същевременно не
заема много място на таблото
или в раницата. При неблагоприятни условия за улавяне на
сигнал потребителите могат
да използват външната антена, която е в комплекта на продукта. Освен външна антена,
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в пакета са включени още AC
адаптер, адаптер за кола, USB
кабел и стойка за кола.
GeoVision 350 се доставя с
предварително инсталирани
детайлни карти на България,
Босна и Херцеговина, Хърватска, Чехия, Естония, Гърция,
Турция, Латвия, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия,
Словения, Украйна, както и инсталирани основни пътни възли
на: Албания, Беларус, Македония, Молдова, Черна гора, Австрия, Белгия, Дания, Финландия,
Франция, Германия, Ирландия,
Италия, Люксембург, Холандия,
Норвегия, Португалия, Русия,
Испания, Швеция, Швейцария,
Великобритания. Включени са
множество „точки на интерес“
(POI) като банки, банкомати,
болници, бензиностанции, хотели, ресторанти, музеи и др.
Поддържат се редица навигационни функции като:
 Търсене на адреси
 Планиране на маршрути
 Запазване на преминати
маршрути
 Автоматично увеличение на
картата съобразно моментната скорост на движение
 Опция „пешеходец“
 Адресна книга.
Допълнително се предлагат
пакет детайлни карти на Западна Европа. С 1 Гбайт вътрешна памет, допълнителен
слот за SD карти и бърза USB
връзка тяхното зареждане не
е проблем.
Препоръчителната цена на
GeoVision 350 е 280 USD (без
ДДС). Устройството има двегодишна международна гаранция.
За допълнителна информация посетете www.prestigio.bg.
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Microsoft Office OneNote 2007

http://www.microsoft.com/bulgaria

ЕЛЕКТРОННА ТЕТРАДКА ЗА ВСЕКИ. А И НЕ САМО ТОВА
Вече повече от 2 години отлагам написването на
тази статия. Всяка година покрай коледно-новогодишната еуфория си припомням хилядите ползи, които
Microsoft Office OneNote може да ви даде в сравнение
с брандираните тефтери, които се разменят от ръка
на ръка.
Не сте ли си мечтали за тефтер или тетрадка, чиито страници никога не свършват, за раздели, които
да можете да допълвате неограничено, за безкрайно
дълга страница, която да побира всички ваши записки
по конкретна тема. Задайте си няколко въпроса. Колко
бележника и тетрадки сте сменили през последните
10 години? Можете ли да намерите (и колко време ще
ви отнеме това) записка, направена преди 18 месеца,
и пазите ли изобщо тефтера от това време? Как вашите бележки са свързани с бизнес календара ви?
На тези и много други предизвикателства може да
отговори OneNote 2007. Този продукт представлява
средство, с което можете да организирате информацията си в различни тетрадки, раздели, страници и
подстраници в съответствие с навиците, които сте
си изградили. В него можете да скицирате, да вмъквате картинки, да форматирате текста, да си слагате
напомнящи знаци. Малко след като сте го пробвали
за пръв път, виждате ключовите му предимства: да
местите отделните си записки по листа, да ги подреждате по ваш вкус, да ги допълвате, без никога да
ви свършва мястото, да ги местите или копирате в
друг раздел, тетрадка или страница. А в комбинация с
новите хардуерни технологии, като Tablet PC, можете
да си водите дори ръкописни записки с различни цветове и различна дебелина на писеца.
Когато говорим за бизнес приложения, не можем да
отречем, че Microsoft знаят как да изпипат не само
всички детайли по продукта, но и неговата интеграция с останалите продукти от Microsoft Office –
Outlook, Word, Excel, Powerpoint… Ето няколко примера.
 На събрание сте. Докато си водите бележки, отбелязвате, че имате да свършите нещо следващата
седмица, и тази бележка веднага се появява във
вашия календар в Outlook.
 На делова среща сте. Както обикновено, преди да
започнете, си записвате датата, мястото, темата, участниците. Натискате един бутон в Outlook
и готово – всички детайли от заявката за среща
се прехвърлят в нова страница в OneNote, така
че да не ви липсва нищо. Даже придружаваща под
формата на прикачени файлове информация се копира. Същото важи и за e-mail-а, който обсъждате
в момента.
 На презентация сте. Времето ви отива в преписване на текста или схемите, презентирани
от лекторите. В OneNote можете да вмъкнете
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документи (презентациите от събитието) като
малки отпечатъци, върху които да си водите записки. Така ще отделите повече време на възприемане на представяната ви информация.
Има още много примери за интеграция, за които
се сещам, най-новото ми откритие е, че можете
да прехвърлите цялата си чат сесия с някого от
MS Office Communicator 2007 в OneNote и да я запазите
като архив, в който по-късно да търсите.
Като самостоятелен продукт OneNote 2007 също
има много достойнства. С него можете лесно да направите копие на част от вашия екран, което после да
вмъкнете в която и да е друга програма. То се записва
автоматично в активната ви страница в OneNote
(представете си колко от вас са ползвали бутона
„Print Screen“ и след това ръчно са изрязвали ненужните части от снимката). Това е особено удобно за мен,
когато пиша статии и тестове на конкретни приложения. За приложения, които не са създадени да се интегрират с OneNote, можете да ползвате виртуалния
принтер, който се добавя в списъка с принтерите ви.
Така разпечатката влиза като бележка в OneNote.
Сега в цял свят ключова тема е работата в екип.
Естествено, че OneNote е създаден с идеята за работа в екип. Какво имам предвид? Представете си, че
сте на събрание и говори вашият началник. Всички
си водите записки, но всички имате различни гледни
точки за това кое е важно и кое не толкова. Или пък
си помислете, че сте в университета и си записвате
лекции. Не сте ли искали да ползвате лекциите на
ваши колежки? Сега с OneNote всички могат едновременно да си водят бележки върху един “лист“ хартия,
т.е. ще имат един комплект записки. Ако началникът
нареди на ваша колежка да свърши нещо по проект,
когато тя си отбележи това в записките, всички
ще знаете, че това е ангажимент на някой друг, и
няма да вършите едно и също няколко души. Можете да откриете и други сценарии, които отговарят
на вашия начин на работа. Познавам хора, които са
записали тетрадката в споделена папка (File Share)
на даден сървър, и всички записват в нея уговорки с
клиенти (цени, условия и т.н.), така че да имате на

едно място цялата информация, свързана с един или
друг клиент.
Друго удобство, което предлага OneNote, e възможността да си записвате части от статии или
рекламки с помощта на инструмента за копиране
на част от екрана. Добрата новина е, че текстът
по тези картинки се разпознава и когато търсите
из записките си, излизат и резултати, намерени в
изрезките от картинки. Нещо повече, под всяка такава изрезка има линк към сайта, откъдето сте взели
съдържанието.
Това, разбира се, не е всичко. Microsoft предлага
и версия на OneNote за мобилни телефони, която автоматично се синхронизира с вашия компютър. Така
вие имате вашите записки и тетрадки навсякъде с
вас. А сега само си представете интеграцията на
мобилния телефон с функцията за копиране. Можете
да снимате всякакви билбордове или неща, които ви
харесват, с камерата на вашия телефон и след това
да ги имате в OneNote и, естествено, можете да
търсите в тях.
Записките ни са важни, затова всички искаме
да не ги загубим и ако може да ги имаме на няколко
места. Основното притеснение през първите няколко опита на OneNote идва от това, че не виждате
къде отиват записките ви. Затваряш приложението
и никъде не те питат дали да запишеш промените.
Това е така, защото бележките се записват автоматично в подпапка OneNote Notebooks в MyDocuments и
са организирани в дървовидна структура с името на
тетрадката и името на разделите. За последните
3 години, откакто ползвам OneNote, не ми се е случвало да загубя бележка. Нещо повече, всичките ми бележки периодично се копират на домашния ми компютър,
така че по всяко време мога да си правя справки.
Остана да ви кажа и как може да се сдобиете с
OneNote 2007. Най-лесно е да ви го дадат с нов компютър. Цената му е такава (30–40 лв.), че повечето
големи производители като Toshiba го подаряват с
преносимите си компютри. Продуктът е и част от
някои издания на Microsoft Office 2007 – Home & Student,
Enterprise и Ultimate.
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Силата на ценово ефективния цвят
Цветът има много предимства. Благодарение на
него документите изглеждат по-въздействащо и попрофесионално, а информацията – по-лесна за възприемане и запомняне. Най-общо
казано, цветът прави документите по-ефективни,
като подтиква читателите да проявят интерес
към информацията, която
им давате, и дори нещо повече, да предприемат действия, каквито вие очаквате от тях. Вие вероятно
Маки Нагао,
сте наясно с всички тези
продуктов мениджър
предимства, но все още се
в Kyocera Mita
колебаете дали да купите
цветно устройство за офиса си. Чувството е, че
цветът е скъп, но факт е, че цветът прави пари,
независимо от това дали сте в частния или в държавния сектор.
Ето защо.

Цветът прави пари

Чудесен пример за илюстриране силата на цвета
е неговото използване във фактурите. Цветът грабва вниманието на читателя и го подтиква да предприеме действие, в резултат на което фактурата
ще бъде платена по-бързо. Това със сигурност е от
полза за сметките на вашата фирма.
Цветът може също да помогне на вашия бизнес от
самото начало при положение, че се използва в офертите за потенциалните клиенти. Като използвате
цвят в офертите си, вие имате повече шансове да
спечелите бизнеса за своята фирма. Цветът привлича
повече внимание към офертата, тя изглежда по-професионално, отколкото черно-бялата, която вашият
потенциален клиент получава от други компании, отличава вашия бизнес от този на конкурентите и кара
вашият потенциален клиент да действа.
В бизнеса с недвижими имоти детайлите на имота, който рекламирате, ще привлекат повече внимание, ако използвате цвят. Цветът мотивира потенциалните купувачи да проучат снимките и да ви
потърсят за повече информация. Използвайки цвят,
вие имате далеч повече възможности да си осигурите огледа, а съответно и да реализирате продажбата.
Цветът може да увеличи бизнес успехите и в супермаркета. Ако използвате цвят за надписите „специалитет на деня“ в магазина, това ще привлече повече внимание, ще доведе клиентите до продукта и
изобщо ще стартира поредица от действия, които
могат директно да доведат до повече продажби. С
ежедневни или ежеседмични специални оферти, които изискват все нови и нови табелки и/или надписи,
си струва да използвате собствен цветен принтер
с ниски експлоатационни разходи. Това ще ви даде и
допълнителното предимство да правите промени в
последния момент.

Ако сте собственик или мениджър на компания за
проучвания или анализ на данни, вие може да получите повече отговори с използването на цвят. Цветните документи привличат повече внимание от
черно-белите, доказано е, че цветът подтиква към
действие, което означава повече отговори при вашите анкети. Ако сте в този бизнес, може би досега
сте били привърженик на черно-белия печат, защото
той ви дава възможност да правите промени във
вашите проучвания в последния момент, което не е
възможно, ако използвате цветен печат извън офиса.
И в този случай, ако използвате цветен печат с ниски производствени разходи, вие можете да запазите
своята гъвкавост и да получите всички предимства
на цвета.

Цветът спасява живот

Цветът е прост и засега най-ефективен начин да
спечелиш нечие внимание. Той въздейства ефективно на потенциално опасни места, където могат да
се случат инциденти. Използването на цвят в предупредителни или инструктиращи надписи, бележки,
листовки и етикети може да предотврати инциденти в болнични лаборатории и рентгенови помещения, фабрики, химически лаборатории, атомни лаборатории, строителни обекти и на други места. На
много от тези места неправилно прочетеният надпис може да има пряк ефект върху нечие здраве или
дори живот. Това може да бъде медицинска сестра,
която взема погрешна кръвна проба, или строителен работник, който не е забелязал надписа, който
го задължава да работи с предпазно облекло. Подчертаването на най-важната част от информацията с
цвят, независимо каква е формата є, е гаранция, че
тези, за които е предназначена, ще я прочетат и ще
предприемат съответните действия.
Цветът може да спаси живот и като помага жизненоважна информация да бъде предадена колкото е
възможно по-бързо и ефективно на медицински сестри, медицински работници, военните, полицията,
пожарната или спасителни екипи. Всички тези работници трябва да спазват множество критични
процедури при различни ситуации, а основните знания за тези процедури се запомнят много по-ефективно, ако са показани в цвят. Използването на цвят
в материалите за обучение гарантират, че обучението протича по възможно най-ефикасния начин, като
предотвратява фатални инциденти при бъдещата
работа.

Цветът пести време

Цветът може да спести значително време, когато се запомня информация. Ако сте част от ръководството на учебно заведение, трябва сериозно да помислите за купуване на един или повече цветни принтери с ниски експлоатационни разходи за вашата
организация. Правото и медицината са две области,
където студентите са длъжни да изучават огромна
по обем информация, и ако главното е подчертано с
цвят, времето за четене на второстепенните въпроси може да се съкрати значително. Вие може да се
опасявате от цвета, тъй като го разглеждате като

помощно средство за обучаване на деца, а не на сериозни, уважаващи себе си студенти. Истината е, че
ползата, която цветът носи за обучаващите се от
всички области, е дори по-голяма за възрастните, които трябва да усвоят по-голям обем информация.
Да обърнем поглед към една съвсем различна работна среда – цветът може да спести време на
местата, където се работи под много голямо напрежение – например телевизионни и радио станции,
където ежедневно се разпечатват и раздават подробни разписания на работния график. Детайлните
схеми на крайните срокове, фиксирани с точност до
минута и дори до секунда, ще бъдат спазвани много
по-лесно, ако ключовите моменти и срокове са подчертани с цвят. Ето защо, ако ръководите телевизионна или радио станция, бих ви препоръчала да
помислите за купуване на цветен принтер с ниски
експлоатационни разходи, така че да можете да печатате в цвят толкова често, колкото пожелаете,
без да правите огромни разходи печелейки време и
предотвратявайки грешки.

Цветът като отличителна черта

Използването на цвят може да отличи една организация от друга. Независимо че в идеалния случай всеки ученик би могъл да спечели от цвета, на този етап
на индустрията, където цветът все още не е норма,
училищата могат да се отличават едно от друго,
като предлагат по-добър стандарт на обучение чрез
възможностите на цвета. Това е валидно особено за
бизнес, езиковите, частните и международните училища, които могат да използват цвета, за да се отличат от всички останали. Същият принцип важи и за
бизнеса. Ако искате на вашата фирма да се гледа като
на организация с професионален имидж, използвайте
цвета във всички фирмени комуникации.
Ако сте готови да започнете да използвате цвета, да пестите и дори да печелите пари, да подобрите обучението, да запазите здравето на хората
или дори да спасите живот, препоръчвам ви да се
насочите към дистрибутор, който може да ви даде
професионален съвет, като ви помогне да вземете
правилно решение. Присъствах на дилърската конференция на Kyocera в София на 29 юни и разговарях
с официалните представители на Eurotech. Дискусията, която имах с тях, потвърди убеждението ми,
че риселърите са напълно квалифицирани, за да ви
помогнат. Всички те са свързани с екипа на Kontrax,
оторизиран партньор на Kyocera в България. Посетете http://www.kontrax.bg, за да разберете как да се
свържете с тях.

Надежден и рентабилен цвят
с Kyocera KM-C2525E

Продуктивно и надеждно, многофункционалното
устройство KM-C2525E предлага ценово ефективен
мениджмънт на документи с формат А3 за работни групи и отдели. Стандартно поддържа двустранен печат, копиране и сканиране. Мрежовият факс
е опция. Допълнително се предлагат редица листоподаващи и довършителни устройства, които спомагат за постигане на оптимална продуктивност и
ефикасност.

Стандартни са и две полезни функции за работа с PDF файлове – за криптиране (PDF Encryption)
и за компресиране (PDF Compression). Компресирането свива обема на файловете с до 40%, намалявайки натоварването на мрежата и пестейки дисково
пространство, а криптирането дава възможност
сканираните в PDF формат файлове да се защитят
с парола, както и да се забрани тяхното отпечатване или редактиране. В първия случай се предотвратява изтичането на информация под формата на
печатни документи, а във втория – неоторизираната промяна на тяхното съдържание. Без съмнение
много потребители ще намерят, че функцията PDF
Encryption е идеална за работа с конфиденциална или
чувствителна информация, като ведомости за заплати на персонала, банкови документи, съдържащи
подробности за банкови сметки и други фирмени или
персонални данни, резултати от изпити, тестове
или медицински изследвания и др.
Подобно на останалите принтери и многофункционални устройства на Kyocera и KM-C2525E е основано на технологията ECOSYS, което означава, че е
изградено с изключително устойчиви компоненти. В
резултат замяната на част, а оттам и изхвърлянето на отпадъци е сведено до абсолютния минимум,
което пести пари и намалява вредното въздействие
върху околната среда.

ПРАКТИКА

Photoshop CS3
СЪСТАВЯНЕ НА ПАНОРАМНИ СНИМКИ
В Computer 9/2007 ви показахме как чрез функцията Auto-Align на Photoshop CS3 може бързо да комбинирате няколко снимки и да направите от тях
панорамен изглед. Освен тази опция в програмата
е предвидена и специална функция за направата на
панорамни изображения. Тя се нарича Photomerge и
в тази статия ще ви покажа как да я прилагате,
за да получите оптимални резултати:
 Най-съществена роля за изграждане на композицията играе подборът на снимките, от които ще се състои панорамата. Още при самото
заснемане трябва да обърнете внимание кадрите, които ще се „съшиват“, да имат оптимален
процент припокриващи се участъци. За такъв
се смята 25–40%. Ако този процент е недостатъчен или е над 70%, участъците няма да могат да се свържат качествено поради редица
причини, сред които и дисторсията (изкривяване) в краищата на изображението, дължаща се
на несъвършенствата на обективите, особено
на широкоъгълните.
 На второ място е мащабът, с който работите.
В никакъв случай не използвайте различно увеличение/намаление за кадрите, които ще свързвате в панорама.
 Позицията на камерата спрямо хоризонта
трябва да бъде еднаква за всички снимки и затова е препоръчително използването на статив. Това е особено важно, защото отклонение
дори и от няколко градуса може да окаже влияние върху крайния резултат.
 Препоръчително е също така да използвате една и съща експонация. Най-добре е да я „заключите“ още по време на снимането, в противен
случай автоматичното мерене (с което разполагат всички съвременни цифрови апарати)
може да даде различен резултат. Това е важно
условие, защото големите разлики в осветяването правят тоналното изравняване в местата на съединяване особено трудно.
 По време на обработката в никакъв случай не
променяйте размера и разделителната способност на част от изображенията. Ако се налага
да преформатирате, внимателно проследете
промяната да е еднаква за всички файлове и

40

ДИЛЯНА ЧОХАДЖИЕВА

стойностите да съвпадат напълно за всички
снимки. Същото важи и за прилагането на ефекти или промяната на цветовото пространство
на изходните изображения.

След правилното заснемане на изображението
можем да пристъпим към самото композиране.
Във File/Automate/Photomerge посочваме файловете, които ще изграждат композицията (Files)
или папката, в която те се съдържат (Folder).
Селектираме Blend Images Together, за да може
Photoshop да намери оптималните граници между
снимките и да ги свърже по тях. След това избираме Add Open Files. Отваря се диалогов прозорец
Layout Options, в който предстои да подберем найподходящия метод за изравняване на снимките –
Layout Options.

 Auto – програмата анализира автоматично об-

щите области в снимките и спрямо получените
данни прилага перспектива (Perspective) или цилиндричен план (Cylindrical) според това кой от
тях ще даде по-добри резултати.

 Perspective – в тази опция Photoshop подбира

една отправна снимка (обикновено средната) и
Октомври 2007
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трансформира останалите спрямо нея, за да се
получи възможно най-успешно съвпадение между тях.
 Cylindrical – тук отново отправна е най-често
средната снимка. Панорамата се изгражда като разгънат цилиндър. Тази опция е най-подходяща за широкоъгълна панорама.

Октомври 2007

 Reposition Only – подравнява и съединява сним-

ките, без да ги трансформира (Strech, Skew).
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 Interactive Layout – тази опция позволява сним-

ките да се припокрият и нагласят ръчно в найдобрата позиция. Ако решите да изберете
този метод, се отваря диалоговият прозорец
Photomerge interactive. Той е разделен на няколко
части: Lightbox (визуализира последователно
снимките, които ще изграждат панорамата),
Navigator View Box (показва състоянието на
текущата панорама), Toolbox (палитра с инструменти – Select Image Tool, Rotate Tool, Zoom
Tool, Vanishing Point Tool, Hand Tool), Work Area
(работно поле) и Status Bar (лента за състоянието).
Lightbox
Toolbox

Navigator
View Box




Work Аrea, за да се добави в композицията, и
обратно – за да се премахне. За да може автоматично припокриващите се картинки да
се долепят в местата на съединяване, Snap
to Image трябва да е включено.
Завъртане на снимки – със Select Image Tool
се селектира снимката и с Rotate Tool се завърта в желаното положение.
Промяна на Vanishing Point на композицията –
с Vanishing Point Tool се селектира снимката,
която ще промени перспективата на композицията. По подразбиране това е средната
(отбелязва се със синя рамка). След това се
селектира Perspective в Settings на прозореца
Photomerge. Корекцията на перспективата
е до 120о. С червена рамка е снимката без
Vanishing Point.

Work Area
Status Bar

Ако маркирате Reposition Only и Snap to Image,
Photoshop запазва подравняването на припокритите области и прилага смесване (blending), основано на разликата в експонацията между снимките. В случай, че изберете Perspective, програмата
селектира една от избраните снимки, поставя Ӝ
точки за перспектива (Vanishing Point) и разтегля
и преориентира останалите снимки, за да изгради перспективата. Опциите, с които разполагате, са:
 Навигация в диалоговия прозорец – с Hand
Tool се навигира в работната област, за да
се мести изгледът.
 Zoom – със Zoom Tool се увеличава/намалява
изгледът (Zoom in/Zoom out).
 Преподреждане на снимките – със Select
Image Tool се провлачва снимка от Lightbox в

Накрая Photoshop създава едно многослойно
изображение от избраните снимки. Всеки кадър е
разположен в отделен слой. При включване/изключване на всеки слой от палитрата Layers можем да
видим как точно програмата е сляла отделните
снимки в едно изображение, търсейки общи пиксели. Това без съмнение е предимство, особено ако
желаете впоследствие ръчно да дообработите
получената панорама или да прилагате специални
ефекти за отделните Ӝ части.

След като кадрираме изображението, полученият файл може да се запази във вътрешния за
Photoshop формат PSD под формата на слоеве или
да се „смачка“ (Flatten Image) и запази в TIFF, JPEG и
други файлови формати.
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Photoshop CS3 Extended
ВИДЕО И АНИМАЦИЯ

Навярно си спомняте с каква любов като деца
сте рисували по краищата на тетрадките си различни човечета, пеперуди и други картинки, които
сте карали да „оживяват“, създавайки илюзия за
движение чрез бързо прелистване на страниците. В
съвременните условия на бърз технически прогрес
Adobe Photoshop CS3 Extended дава възможност на
всеки с малко творчество да създаде своите „оживели“ рисунки и да се похвали с тях на приятели и колеги. Да, това вече е възможно дори за хора без специални познания в областта на видеообработката
и анимацията. Настоящата статия е и за такива,
които, като мен, обичат да правят серийни снимки
на ситуации и движещи се хора и желаят да се научат да „раздвижват“ отделните статични кадри.

За да работите с анимация и видео във
Photoshop, на първо място, трябва да инсталирате
QuickTime 7.1 (или по-висока версия) на компютъра
си. Програмата е безплатна и може да се свали от
сайта на Apple (www.apple.com).
След това всичко зависи само от вашата фантазия. Photoshop CS3 Extended ви осигурява всички
необходими инструменти и средства, за да създавате, редактирате и рисувате върху видео, да
прилагате филтри, маски, трансформации, стилове върху отделни слоеве и смесване на цветове. След като създадете или оформите своето
филмче, можете да запазите документа си като
статичен PSD файл с отделни слоеве или като
QuickTime видео. Важно е да знаете, че засега ви се
дава възможност да работите само с визуалната
част от видео файла, но не и със звука.
От Adobe препоръчват файловите формати, с
които работите, да се ограничат до:
 За видео – MPEG-1, MPEG-4, MOV, AVI, FLV,
MPEG-2.
 За изображения – BMP, DICOM, JPEG, OpenEXR,
PNG, PSD, Targa, TIFF, Cineon, JPEG 2000.
Що се отнася до дълбочината на цвета и градацията на сиво (bpc – бита за канал), в зависимост
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от избраното цветово пространство се препоръчва:
 Grayscale – 8, 16 или 32 bpc.
 RGB – 8, 16 или 32 bpc.
 CMYK – 8 или 16 bpc.
 Lab – 8 или 16 bpc.

Animation Palette

Палитрата, която се използва за направата на
анимация, е Animation Palette. Тя се намира в Window/
Animation. Има обособени два основни изгледа: Frame
Mode и Timeline Mode, като съответно в първия се
визуализират кадрите, а във втория – времетраенето им. За навигация се използват инструментите
от долната част на палитрата. Независимо в кой
от двата изгледа сте избрали да работите, всички
промени се отразяват и на двете места. Достъпните опции за всеки изглед на палитрата са:
 Frame mode

 Select the First Frame, Select the Previous Frame,

Plays Animation, Select the Next Frame – бутони, които се използват за навигация между
отделните кадри.
 Tweens Animation Frames – чрез тази опция се
вкарва серия от кадри между два съществуващи кадъра.
 Duplicate Selected Frames – вкарва се кадър към
анимацията чрез дублиране на селектиран съществуващ кадър в палитрата Animation.
 Convert to Timeline Mode – обръща изгледа в
Timeline Mode.
 Timeline Mode
 Zoom Out, Zoom Slider, Zoom In – служат за
промяна в размера на кадрите.
 Toggle Onion Skins – превключване на контурите на анимациите от отделните кадри.
 Delete Keyframes – изтриване на първия и последния кадър, описващ дадено движение.
 Convert to Frame Mode – обръща изгледа в режим Frame Mode.

Октомври 2007

ПРАКТИКА

При работата с видео и анимация може да се
възползвате от следните опции, достъпни в палитрата Animation:
 Промяна на размера на умалените изображения
(Thumbnail), които изобразяват всеки отделен
кадър от Palette Options и на мерната единица
за отчитане на времето (Timeline) от Frame
Number или Timecode.

на слоевете във времевата линия
(Timeline) – слоевете се показват като отделни пътечки във времевата линия и за да се покажат или скрият опциите им, се щраква върху
триъгълничето отляво на името на слоя.

метраенето на кадъра и Keyframed опциите на
слоевете.
 Определяне на времетраене и скорост на кадъра. Когато се работи в Timeline Mode, може да
се определят продължителността и скоростта на кадъра, съдържащ се във видео документа
или анимацията.
 Duration – определя продължителността на видеото в документа.
 Frame Rate – определя скоростта (броя на кадрите, които се показват за една секунда). Измерва се във frames per second (fps) и обикновено
се определя от типа на изходната продукция –
за NTSC видео е 29,97 fps, за PAL – 25 fps и за
прожекция на киноекран – 24 fps. Според излъчващата система (Broadcast System) за DVD видео е 29,97, 25 или 23,976 fps, за CD-ROM или
уеб – 10 до 15 fps. Когато създавате нов документ, по подразбиране общата продължителност (Duration) е 10 s, а скоростта – 30 fps. Всички тези показатели се определят в Animation
Palette/Document Settings/Duration и Frame Rate
според конкретния случай и търсения ефект.

 Опции

 Показване/скриване на слоевете във времевата

Продължителността на готовия видео файл
(Work Area) може да се ограничи и допълнително.
За целта се използват плъзгачите отстрани на
пътечките за отделните кадри, съответно за
начало (Start Point) и за край (End Point), като по
този начин се ограничават нови рамки и продължителност. Позиционирането на точно определено място във видеото става чрез плъзгане на
Current Time Indicator. Той указва точно в коя секунда (къде във времето) от цялата продължителност на филма се намирате в момента.

линия – всички слоеве от документа по подразбиране се показват във времевата линия. За
да се показват само някои от тях, първо трябва да се определят като Favorites от Show/Set
Favorite Layers.

 По всяко време може да се добави и нов видео

слой от Layer/Video Layers/New, като по този начин се прибавя допълнителен кадър.

 Навигация във времевата линия – инди-

каторът за текущото време (Curent
Time Indicator) се издърпва и позиционира
на желаното място.
 Превключване между режимите за изглед в
Animation Modes. Както вече споменах, изгледите са два и първо се определя кой от тях ще се
използва (Convert to Frame Animation Icon
и Convert to Timeline Animation Icon). Във
Frame Mode се изобразява времетраенето на кадъра и опциите за слоевете
на Photoshop документа, а в Timeline Mode – вреОктомври 2007
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 Особено важно и полезно е това, че може да редактира-

те цветовата тоналност на видео слоя. За целта се маркира основният видео слой. В палитрата Layer се маркира Create New Fill for Adjustment Layer/Levels (Curves, Color
Balance, Brightness/Contrast и други) и се прави необходимата корекция. По този начин се създава един нов недеструктивен слой, а първоначалният вид на файла се запазва
в отделен слой.

 Ако имате желание върху видеото ви да има надпис, прос-

то създайте един нов текстов слой в палитрата Layer.
Той ще стои на определеното място през цялото време,
отделено за видеото.

Подскачащо прасенце

Нека сега от сухата теория да преминем към по-приятната част – сами да направим анимиран файл. Предварително
рисуваме желания брой кадри, като за целта се изготвят
отделни файлове за всеки един от тях. Разбира се, това е
най-творческата част, защото всичко зависи само от вашето въображение и умение да работите с инструментите на
Photoshop. При рисуването е задължително да се съобразите
с това, че имитирате движение, т.е. да си представите как
вашето изображение се променя във времето. Реших да нарисувам смешно прасенце, което подскача на батут. Освен
че главата му се завърта на 360о, то се издига и пада върху
батута и при движението очите му се превъртат.
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След като нарисуваме отделните файлове, ги
запазваме със съответните номера на последователността им на изпълнение при движението.
Това ще ви помогне, ако се наложи впоследствие
да коригирате нещо или да потърсите определен
файл. Отваряме палитрата Animation от Window.
Във File/Scripts/Load File into Stack посочваме файловете, които ще участват в анимацията. След
отварянето им те се разполагат в палитрата
Animation в последователността, в която ще се
изпълняват. Аз подготвих общо 5 файла.

Проверяваме дали опцията Make Frames From
Layer е селектирана, за да се изобразяват отделните кадри последователно в редичка в палитра-

та. По подразбиране всеки кадър е с продължителност 1 s.
Превключваме в режим Timeline и в Document
Settings определяме стойности за Duration и Frame
Rate. За моето подскачащо прасенце стойностите
са съответно 5 и 0,2 fps. Последният кадър е с поголяма продължителност, за да може при пускане
на анимацията визуално да се отчете кога точно
е завършило движението.

Запазваме готовия видео файл от File/Save for
Web&Devices… с разширение GIF или друго по желание. От File/Save As можете да го запазите и като статичен PSD файл. С това нашата анимация
е готова.

Sony Ericsson K770 Cyber-shot
УЛОВИ И ЗАПЕЧАТАЙ ЦЕННИТЕ МОМЕНТИ В ЖИВОТА
Представете си стилен моноблок, носещ търговската марка на линията Cyber-shot, който е издържан в
класически и изчистен дизайн с приятно заоблени форми. Това е новият
телефон Sony Ericsson K770 Cybershot. Той съчетава най-новите тенденции при мобилната комуникация –
дигитална камера, фото албум, елегантна визия, RSS поддръжка и TFT
екран.
Серията Cyber-shot на Sony
Ericsson е изградена на основата
на концепция, съчетаваща опростено управление с максимум екстри. Конкретно, Sony Ericsson K770
Cyber-shot е трибандов GSM/GPRS
3G телефон, екипиран с познатата
ни 3,2-Мпискелна камера с автоматичен фокус, способна да възпроизведе снимки с достатъчно добро качество дори и на формат А4
(297х210 mm). Камерата може да се
ползва и за видео запис, като за оптимизиране на филмчето телефонът разполага и с LED светкавица
за домашен запис.

Октомври 2007

За съхранение и споделяне на
снимките K770 разполага с 16
Мбайта вградена памет, както и
с включена в пакета 256 Мбайта
Memory Stick Micro карта. На нея
могат да се запишат 200 снимки,
които винаги можете да покажете на приятелите си на широкия,
кристално ясен TFT дисплей. Той е
с размер от 1,9 инча, разделителна
способност QVGA и поддържа 256
хил. цвята. Ако пък приятелите ви
не са около вас, можете да им изпратите снимките с поздравителен
надпис или да ги пуснете в своята
лична онлайн галерия директно от
телефона.
Sony Ericsson K770 Cyber-shot
предлага също и задължителната
за съвременните мобилни телефони функционалност: светещи икони,
Bluetooth 2.0 с A2DP, медиа плейър с
поддръжка на формати MP3 и AAC,
полифонични тонове на звънене, FM
радио с RDS, TrackID, вибрация, микрофон за записване на звуци, 3D игри и много други.
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Privileg LT-X5 и Privileg ZT588
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ С ДВЕ SIM КАРТИ
Computer 2000 предложи на
българския пазар мобилни телефони, които работят едновременно с две SIM карти. Апаратите могат да се използват в
мрежите на трите мобилни оператора в България – Mtel, Globul
и Vivatel, и са предназначени за
потребители, които по една или
друга причина ползват повече
от един мобилен телефон. Предлаганите модели са от марката
Privileg, на която Computer 2000 е
официален дистрибутор.
Privileg LT-X5 и Privileg ZT588
са телефони от последно поколение, които по нищо не отстъпват на най-модерните апарати, произведени от водещи
световни компании като Nokia
и Sony Ericsson. За да ни убеди в
това, производителят е заложил
на изтънчен дизайн, използвани
са последни върхови технологии,
сериозно внимание е обърнато и
на мултимедийните им възможности. Сред отличителните им
характеристики са:
 Поддържани мрежи: GSM 900/
1800.
 Голям сензорен LCD дисплей
(TFT, диагонал 2,4 инча, разделителна способност QVGA,
262 хил. цвята), което прави
възможно въвеждането на информация както от клавиатурата, така и от самия дисплей
с помощта на писалка (touch
pen) или с директното натискане с пръсти върху eкрана.
 Голяма памет. Моделите се
предлагат с карта памет от









256 Мбайта от типа T-Flash /
Micro SD, която може да бъде
разширявана.
Богати мултимедийни възможности. В телефоните има
вградени MP3 аудио и MP4 видео плейър, два стерео високоговорителя, фотоапарат с
1,3-Мпикселна матрица (максимална разделителна способност 1280х1024 пиксела), диктофон и две игри. Има възможност за изтегляне от Интернет както на аудио, така
и на видео файлове.
Интересни бизнес и развлекателни функции – световно
време, калкулатор, календар,
конвертор на мерни единици,
конвертор на валути, хронометър.
Броят възможни записи в телефонния указател е 300, но
като се добавят възможностите за запис в двете SIM
карти (още по 250 във всяка), техният брой нараства на
800. При търсене на дадено лице се показват всички контакти от всички медии (двете
SIM карти плюс телефонната
книга в паметта), като е указано кой запис в коя медия е!
Батерията е литиево-йонна
(Li-ion) с капацитет, респективно 1000 mAh за Privileg LTX5 и 950 mAh за Privileg ZT588.
Продължителността на работа с едно зареждане на акумулаторите е около 220 часа
в режим Stand-by и 220 минути в режим на разговор. ГоПисалка
за дисплея
Слот за
карти памет

Бутон за
моментални снимки
Privileg LT-X5
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Privileg ZT588

лям плюс е допълнителната
батерия, която е включена
в окомплектовката на телефоните. Самото зареждане,
както и връзката с компютъра, се осъществява чрез USB
интерфейс.
 Програмното осигуряване на
телефона, естествено, поддържа изчакване на обажданията, така че ако например
говорите с някой на номера си
в Mtel и ви търсят на номера
ви в Globul, можете да отговорите на обаждането, като
не прекъсвате връзката.
 Телефоните нямат Bluetooth.
 Цената и на двата модела е
489 лв. с включен ДДС.
Ползата от телефон с две
SIM карти е несъмнена. Без да
носите два телефона, продължавате да ползвате най-изгодните
тарифи и промоции на операторите. Ако искате да разделите
служебните от личните сметки
на подчинените си или собствените си лични и служебни разговори, телефонът с две SIM карти е перфектното решение.
Подробна информация за
Privileg LT-X5 и Privileg ZT588 може да намерите на адреси www.
computer2000.bg и www.privilegbg.com.
Октомври 2007
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Nokia GoPlay
МУЛТИМЕДИЯТА И ИГРИТЕ ДИКТУВАТ ПРАВИЛАТА, ЧЕРНОТО ИДВА НА МОДА!
На 29-и август водещият производител на мобилни телефони Nokia събра стотици журналисти от
цял свят, от представители на престижни издания
до Интернет блогъри, в Олд Билинсгейт, Лондон, на
прес събитието Nokia GoPlay, на което компанията
представи своята визия за развитието на мобилния пазар в близкото бъдеще. Както се очакваше, от
Nokia бяха подготвили порой от новости, от нови
модели телефони до революционни услуги, които ще
разтърсят пазара през следващата година. И тази
година мултимедията доминираше – от споделянето
на снимки и видео директно по Интернет до поредния начин да се сдобием легално с музика и мелодии за
телефона. Завърна се и N-Gage. Злополучният опит
за щастлив брак между телефон и гейм конзола е
вече в миналото – зад познатото име се крие нова
игрова 3D платформа с възможности за онлайн мултиплейър, която предлага дългоочаквания ренесанс
на мобилния гейминг, изпаднал от край време е в технологичен застой.

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

на бутони от джойстик, но функционират само за
N Gage базираните игри.
Nokia телефоните не се славят с добър интерфейс,
но N81 прави изключение и ще ни зарадва с изцяло
променен дизайн на операционната система, с много
по-приятни за окото икони и улеснена навигация. Ако
мобилният ви Интернет е по-евтин от обаждането
a

b

Време е за нов телефон!

Най-новото попълнение в престижната N серия,
телефонът Nokia N81, не цели претенциозната бизнес аудитория. Макар да е със строг и изчистен дизайн, този смартфон с превъзходен, ярък QVGA екран, 3G поддръжка и Wi-Fi Интернет връзка, който
е изграден на основата на третото издание на S60
Symbian, всъщност е мултимедиен гейм телефон. Масивният D джойстик и двата специални игрови бутона, разположени в горната му част, издават прилики
с игровите конзоли PSP и Nintendo DS, още повече,
че за удобна игра телефонът се държи хоризонтално
с две ръце. Въпросните бутони копират функциите
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Мултимедийният гейм телефон Nokia N81 (a) без
и (b) с 8 Гбайта вградена флаш памет
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Флагманът на
компанията – Nokia N95

Слайдерът Nokia 5610
XpressMusic
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до другия край на света, ще оцените възможността
да провеждате VoIP разговори онлайн. N81 ще е изцяло интегриран с новите услуги на Nokia – портала Ovi,
магазина за легално пазаруване на музика Nokia Music
Store и гейм платформата N-Gage. Някои оператори
вече изразиха резерви спрямо опитите на Nokia да обвърже потребителите си със свой магазин за онлайн
пазаруване на музика, като Orange направо заплаши,
че няма да предложи N81 на своите клиенти, ако Nokia
не замени своя магазин за музика с този на Orange.
Nokia N81 ще се предлага в два варианта – със и
без вградена 8-Гбайтова флаш памет. Независимо
на кой модел ще се спрете, в комплекта е включена и 2-Гбайтова MicroSD карта (ще се поддържат до
4-Гбайтови модели). И двете версии на телефона ще
са достъпни на пазара през четвъртото тримесечие
на 2007 г. на цени съответно около 360 и 430 евро.
За N81 и останалите модели от серия N, които нямат GPS навигацията, достъпна в скъпия Nokia N95,
компанията предлага GPS модула Nokia Bluetooth
GPS Module LD-4W. Този удобен, компактен GPS модул ще се продава на цена от 125 евро и ще позволи
да използвате софтуера Nokia Maps и с N моделите
на компанията. Той няма да превърне телефона ви в
тухла – допълнителното тегло е едва 31 g, а вградената батерия ще позволи да го използвате до 10
часа. LED индикатор ще показва пълна информация за
GPS модула като активация, състояние на батерията и Bluetooth връзка с телефона.
Флагманът на компанията – бизнес ориентираният Nokia N95 – се завръща в изискано черно и с 8 Гбайта вградена флаш памет. Този върхов смартфон, който също е изграден на основата на третото издание
на S60 Symbian, всъщност не предлага никакви други
промени на фона на все още вдъхващите респект
хардуерни възможности: достоен за завист 2,8-инчов
дисплей, WiFi достъп до Интернет, GPS навигация,
5-Мпикселна камера с оптика на Carl Zeiss и автоматичен фокус. И този модел ще се появи през последното тримесечие на годината, като ще се предлага на
цена, близка до официалната от 560 евро.
Музикалната линия на Nokia – XPreessMusic – основен конкурент на телефоните от серия Walkman
на Sony Ericsson, макар и трудно, успя да се наложи на
световния пазар. В края на годината очакваме да видим три нови модела – подобрените XpressMusic 5310
и 5610 и редизайн на добре познатия върхов модел от
серията 5700. Всички те ще са облечени в черен пластмасов корпус с гумиран кант.
Nokia 5310 XpressMusic е най-лекият и тънък телефон в серията – с дебелина само 9,9 mm и тегло 71 g,
този телефон е насочен към младата аудитория. Батерията му е подобрена спрямо 5300 и издържа повече от 18 часа слушане на музика, а поддръжката на до
microSD карти памет с капацитет до 4 Гбайта осигурява достъп до над 3000 песни.
Nokia 5610 XpressMusic – по-големият му батко, е
в слайдер вариант, който може да се похвали с познатите ни мултимедийни бутони от въртящата платформа на 5700.
И двата модела имат камери, 5310 – със стандартна 2-Мпикселна камера, докато 5610 е модерен камерафон с 2,2-инчов QVGA екран, 3,2-Мпикселна камера с
автофокус и двойна LED светкавица. Цената на 5310
ще е около 225 евро, а 5610 ще струва само 75 евро
повече. Цената на новия, черен 5700 остава непроменена, въпреки че и в него са направени дребни подобрения – новият фирмуер например позволява работа
с microSD карти с по-голям обем (до 4 Гбайта) без видимо забавяне на работата на телефона.

GPS модул Nokia Bluetooth
GPS Module LD-4W

Nokia 5310 XpressMusic –
най-лекият и тънък
телефон в серията
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Bluetooth е технологията, залегнала във всички
мултимедийни приставМоно хендсфри Nokia
ки за телефоните от
Bluetooth Headset BH-902
серии N и XpressMusic,
които Nokia обяви на
GoPlay. Nokia Bluetooth
Headset BH-902 е новото
хендсфри на компанията,
което осигурява до 8 часа
режим на разговор. Вграденият DSP чип, който подобрява качеството на слушаната музика и почиства звука от шум при провеждане
на разговор. За почитателите на музиката, Bluetooth
Stereo Headset BH-903 е стерео решение, което поддържа пълен набор от Bluetooth
стандарти и осигурява до 15
часа режим на музика и разговори. И двете устройства
автоматично спират музиката при телефонно повикване, след което я пускат отново.
Приставка към слушалките може да служи и като дистанционно за телефона, с което да преминавате от
една песен към следваща, без да бъркате в джоба си.
Тежестта на BH-903 е 32 g, а на BH902 – 18 g. Освен
Nokia, световни производители на аудиотехника като Altec Lansing, JBL и Philips обявиха своя продуктова
линия от музикални аксесоари като слушалки, говорители и др., които ще са съвместими с телефоните
XpressMusic и ще са с марката „For Nokia XpressMusic
Phones“.

Стерео хендсфри
Nokia Bluetooth
Headset BH-902
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Ovi – „врата“ към света на Nokia

„Ако открием нещо добро за копиране, копираме
с гордост!“ Думите на Ансси Ванйоки, изпълнителен
директор на мултимедийния отдел на Nokia, са дръзки, но съвсем на място. Nokia не крие амбицията си
да атакува директно най-новия претендент, появил
се с гръм и трясък на мобилния пазар – Apple Corp.,не
само с ранни прототипи на iPhone подобни телефони
и набиращите популярност Интернет таблети със
сензорни екрани, но и с цялостен онлайн портал, който ще събере в онлайн услуги и съдържание под един
покрив и силно ще наподобява iTunes. Резултатът е
Ovi – един портал (на финландски Ovi означава „врата, портал“) към вселена от мултимедия, споделяне
на видео и изображения, милиони песни и албуми и игрово забавление, което няма алтернатива. Макар че
сайтът ще стартира чак през ноември, вече се знае,
че първоначално ще се състои от:
 Социална мрежа за споделяне на мултимедия.
 Онлайн вариант на Nokia Maps с възможност потребителите да създават бази от геостационарни
данни (маршрути, списъци с локации и т.н.).
 Nokia Music Store – магазин за легално закупуване
на песни.
 N-Gage Store – хипермаркет с всички N-Gage игри и
онлайн сървъри за мултиплейър игра.
Всеки от елементите на Ovi ще е достъпен както
в Интернет чрез PC, така и навсякъде чрез мобилния
ви Nokia-фон, стига да имате 3G или WiFi покритие.
Най-важна за обикновените потребители се очертава да е социалната мултимедийна мрежа, която
Ovi ще предложи напълно безплатно. Тя ще позволи на
всеки притежател на Nokia телефон да заснима видео и снимки и веднага да ги качи на сървърите на Ovi.
Социалната мрежа позволява да изградите мрежа от
приятели, които ще получават известие за всяко ново попълнение в онлайн галерията ви. Те ще могат да
оценят и коментират вашите произведения, както
и да ги свалят и гледат по-късно на телефона си. Докато производители като LG и Samsung се опитват
да работят с лидера във видеосподелянето YouTube,
Nokia прави опит да създаде свой собствен сайт и
благодарение на милионите си потребители, копнеещи да споделят всяка своя снимка или ценен момент,
има всички шансове да успее.
Nokia Music Store е онлайн електронен магазин за легално закупуване на музика, изпреварил
почти със седмица сходната услуга за iPhone и
iPod Touch, която Стив Джобс представи на 5-и
септември. Чрез интерфейса на телефона потребителят получава достъп до стотици хиляди
музикални парчета, сред които може да търси по
изпълнител, албум, жанр и други критерии. Избрани песни могат да бъдат закупени директно
на цена от 1 евро за песен или 10 евро за цял
албум, като ще е достъпен неограничен абонамент, позволяващ да изтегляте и слушате
всяка песен, на цената от 10 евро месечно и
смразяваща кръвта сметка за мобилен Интернет. Въпреки че са предназначени за телефон,
закупените аудиопарчета ще са с високо качество
(192 kbps), но ще се нуждаете от 3G покритие, за
да изтърпите свалянето им. Може да си спестите
последното, ако закупувате песните през личния си
компютър чрез Nokia Music PC клиент в специален,
защитен с WMA DRM формат, и ги копирате по USB
или Bluetooth на своя телефон. С Nokia Music PC ще можете да организирате своята музикална колекция, да
я синхронизирате с телефона си и да рипвате аудио
дискове. Ако имате N81 телефон, не е нужно да поп-
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Предварителен поглед към портала Ovi
равяте грешки в описанията на песните, преди да ги
качите на телефона си – вграденият в телефона медиен плейър позволява редактиране на данни, сваляне
на обложка на албум през Интернет и много други
ценни функции. Песни ще могат да бъдат поставяни
и в т.нар. wishlist (списък с желания), като ваш приятел може да ви ги купи, ако му изпратите списъка си.
На първо време Nokia Music Store не възнамерява да се
конкурира с iTunes – магазинът ще стартира в Европа
и Азия през ноември, като на азиатския пазар ще се
насочи към местна музика, благодарение на договори
с японски, китайски и индийски аудиоразпространители. В Европа Nokia ще се опита да привлече независими издатели и групи, редом с големите „лейбъли“.
За бъдещето на N-Gage и гейм потенциала на S60
смартфоните се говори от дълги години, но едва сега
Nokia са напълно готови да разгърнат своята концепция в пълния Ӝ блясък. Зад N-Gage се крие нова пазарна
платформа, която си поставя за цел да обедини всички първокласни S60 игри, които ще използват вградените 3D чипове, налични в последните модели от
N серията и всички бъдещи телефони на Nokia, в колосален онлайн магазин, интегриран във всеки Nokia телефон. Той ще задминава всичко, постигнато досега
от трети разпространители – за всяка игра може да
има безплатно демо, клиенти ще могат да оценяват
и правят анализи на качествата на игрите, сайтът
ще отчита напредъка ви в закупените от вас игри и
ще ви награждава с трофеи (подобно на Achievements
в Xbox Live), а ваши приятели, част от мрежата ви в
Ovi, ще могат да следят и сравняват своите постижения с вашите. Заплащането за игрите ще става
по много начини – директно или като част от месечната сметка (в страните, където операторите работят директно с Nokia). Водещи разпространители като EA, Gameloft, Vivendi Games Mobile, Capcom, Konami,
Glu, I-Play и много други вече обявиха плановете си да
залеят пазара с N-Gage заглавия в края на годината.
Способностите на графичния 3D енджин на телефоните от N-серията е впечатляващ – работа с хиляди текстурирани полигони без значително забавяне
на изображението и качество, сходно с това на леко
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осакатен Playstation 1. Като се има предвид разликата
в размерите на екраните на телевизора и телефона,
бъдете сигурни, че остарялата наглед PS1 подобна
графика ще изглежда като истинско постижение. Освен с графичната си мощ, N-Gage ще доведе до истинска революция в игрите с новата, стандартизирана
клиент-сървърна платформа за онлайн игра N-Gage
Arena. Благодарение на нея вече са възможни истински телефонни екшъни „а ла Counter Strike“ с класации
за най-добрите играчи, както и мобилни MMORPG игри. Nokia бе един от главните спонсори на проведената в Лайпциг конференция Games Convention Developer
Conference, която се проведе в средата на август, а
N-Gage бе представен обширно с няколко вече готови заглавия – симулатора на съжителство с домашен
любимец The Sims: Pets на EA и ралито Asphalt 3 Street
Rules на Gameloft. За очакванията, свързани с N-Gage,
може да се съди и по поведението на основния конкурент на Nokia – Sony Ericsson, който се почувства застрашен и обяви намеренията си в началото на следващата година да предложи свой Playstation брандиран
телефон, използващ сходна платформа, но с обещание за далеч по-голяма визуална мощ. Дотогава обаче
почти няма да остане разпространител на игри, който да не е качил своите хитове в мобилен вариант в
N-Gage. Според предварителни данни коледният списък със заглавия за телефоните на Nokia ще съдържа
над 50 първокласни предложения за губене на време,
където и да се намирате.
Вече се отчита, че 2007 година ще бъде изключително силна за Nokia. Компанията най-сетне, редом с
първокласните модели телефони в новия, доминиращо
черен дизайн, предлага на своите клиенти и пълноценен пакет от услуги, които поставят нов стандарт
в мобилното забавление. Стандарт, който трудно
ще бъде догонен от конкуренцията. А Nokia не спира
дотук – вече се работи над новата гама телефони за
2008 година, която по слухове ще е директно инспирирана от iPhone и ще предложи multi-touchscreen модел
в N-серията си. А до края на годината ще научим и
какви са новите услуги, които Ovi все още крие като
козове в ръкава си.
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Прехвърляне на обикновена телефонна линия
през Интернет до отдалечена точка
Предлагаме ви един от възможните начини за прехвърляне
на стандартна телефонна линия
от една точка до друга, използвайки Интернет като преносна
среда и две VoIP устройства от
Linksys. Наясно сме, че първият
въпрос, който би хрумнал на читателя, ще е нещо от рода на
„Защо е необходимо това, след
като телефонната компания би
могла да ми осигури пост и на
двете места?“. Най-очевидният
отговор е, че при сега действащите реалности ще спестите
ужасно много време, ако използвате VoIP, вместо да чакате да
ви открият телефонен пост. Нещо повече, така печелите преносимост, защото така прехвърлената телефонна линия може да
се разположи където си поискате, т.е. можете съвсем спокойно
да сте в командировка в Австралия например и да си говорите
по телефона по същия начин, от
същия номер и на същата цена,
все едно че сте в София или в
друг град в България. И не на последно място, представете си, че
телефонната линия ви трябва
в отдалечената точка само за
кратък период от време, след което бихте желали да я закриете.
Ако въобще сте имали щастието телефонната компания да ви
открие поста, сигурно знаете
и колко време и похабени нерви
ще ви отнеме неговото закриване. Използвайки подобно VoIP
решение, цялата тази работа се
свежда до това да си откачите
кабела и да си приберете устройството в чантата.
За целта на примерите в статията, нека си представим следната съвсем възможна ситуация: Фирма от София решава да
построи своя сграда в Бургас.
Фирмата разполага с достатъчно телефонни постове в София
и би желала един от тях да бъде прехвърлен на строителния
обект в Бургас, така че там да
има нормални телефонни услуги
за входящи и изходящи разговори. За съдействие може да бъде
потърсен офисът на телефонната компания в Бургас или пък ня-
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кой от Интернет доставчиците
там. Без въобще да ги познаваме, сме готови да се обзаложим,
че всеки от въпросните доставчици ще реагира много по-бързо от телефонната компания и
ще осигури Интернет достъп
до строителния обект много побързо, отколкото тя ще прекара
телефонен кабел. Да не говорим,
че една Интернет връзка може
да се използва за много други неща – например за видео наблюдение на строителния обект.
Ако приемем, че всичко това
е вярно, нека видим какво ще ни
трябва, за да го реализираме:
 Интернет достъп в двете
точки – дори и най-евтината
услуга на днешните доставчици ще ви свърши работа за
целта.
 По един свободен реален и
статичен IP адрес във всяка
от двете точки – под „реален
адрес“ разбираме IP адрес извън обхватите от адреси, дефинирани в RFC 1918, които
са запазени за частни нужди (10.0.0.0 до 10.255.255.255,
172.16.0.0 до 172.31.255.255,
192.168.0.0 до 192.168.255.255).
Под „статичен адрес“ разбираме реален адрес, който не
се променя.

PAP2T за строителния обект
в Бургас.
 1 шлюз за аналогова телефонна линия Linksys SPA3102 Voice
Gateway за офиса в София.
 Достъп по TCP/IP мрежа до
двете устройства за извършване на първоначалната конфигурация. Както ще видите
от илюстрациите, за първоначалното конфигуриране на
устройствата сме използвали RFC 1918 адреси.
 Стандартен телефонен апарат с тонално набиране за
строителния обект в Бургас.
Внимание: Предлаганото решение може да се реализира само през линии с тонално набиране, защото и двете устройства
на Linksys не поддържат пулсово
набиране.
Крайната ни цел е, ако някой набере съответния софийски
телефонен номер, автоматично
да звънне телефонният апарат
в Бургас. И, разбира се, ако служител от строителния обект в
Бургас вдигне слушалката на телефонния апарат, да може да чуе
сигнала от телефонната централа в София и да може да прави
изходящи повиквания.

Фиг. 1. Телефонен адаптер
Linksys PAP2T

Фиг. 2. Шлюз за аналогова телефонна
линия Linksys SPA3102 Voice Gateway

 1 телефонен адаптер Linksys
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Телефонен адаптер PAP2Т

Това е VoIP телефонен адаптер за две независими телефонни и/или факсови линии (от които
ще ползваме едната). Представлява малка кутийка с два телефонни RJ-11 порта и един RJ-45
порт за връзка с Ethernet мрежа.
Към единия от RJ-11 портовете
ще свържем телефонния апарат.
Адаптерът използва SIP (Session
Initiation Protocol), за да инициализира Voice сесията.

Voice шлюз SPA3102

SPA3102 е малко по-сложно устройство. Накратко казано, това е рутер с гласови възможности. Разполага с два мрежови
(WAN и LAN), както и два телефонни порта – един FXS (идентичен с тези на PAP2 устройството) и един FXO (който ще използваме за връзка с телефонната
ни централа).
Допълнителна интересна информация за двете устройства
можете да намерите на сайта
на Linksys. Тук не поместваме
всичко за тях, тъй като ще ги
използваме по един малко по-различен от основното им предназначение начин.

Конфигуриране на шлюза

Внимание: Желателно е, преди да започнете конфигурирането, да възстановите фабричните настройки.
Както вече казахме, SPA3102
устройството се инсталира в
софийския офис на фирмата.
WAN и LAN портовете му са
оцветени съответно в синьо и
жълто, а FXO/FXS портовете са
маркирани като Line/Phone, съответно. В нашия случай FXS
портът няма да се ползва. Рутерът разполага с уеб интерфейс
за администриране, който е достъпен през Ethernet (LAN) порта
на адрес 192.168.0.1. Свързахме
го към нашата мрежа през този
порт и въведохме адреса в браузър (за да получим достъп до интерфейса, мрежовата карта на
компютъра също трябва да е с
адрес от мрежата 192.168.0.ххх).
След като видяхме интерфейса,
избрахме Router/WAN Setup, след
това Static IP от списъка Internet
Connection Settings и попълнихме
полетата в секцията Static IP
Settings, за което е необходимо
предварително да се знаят IP
адресът, маската на подмрежата и шлюзът (Gateway). Бутонът
Submit All Changes запазва настройките. Уеб интерфейсът на
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бор от правила) да използва и
му забраняваме да звъни през
FXS линията си.
 В полето PSTN Answer Delay
от секцията FXO Timer Values
(sec) слагаме стойност 1.
Внимание: Aко смятате да
реализирате този сценарий, ще
трябва да замените „реаленIP-адрес-на-PAP2T“ в полето за
Dial план с истинския (реалния)
IP адрес на телефонния адаптер PAP2T. На илюстрацията адресът, който сме ползвали за
тест, е 192.168.3.171, тъй като
ние тествахме ситуацията в
локалната си мрежа, но не забравяйте, че това е RFC 1918 адрес,
т.е. той не може да се използва
в Интернет, а само в локалните
мрежи.
След като приключихме, натиснахме Submit All Changes и се
върнахме отново в страницата,
за да проверим дали всички настройки са коректно направени
и съхранени. Накрая включихме
кабела на телефонната линия в
порта Line (FXO), а след него и
кабела от Интернет доставчика
в порта Internet.

Конфигуриране на
телефонния адаптер

рутера е достъпен и през Internet
порта, но за целта първо трябва
да се разреши тази опция изрично, тъй като по подразбиране тя
е забранена от съображения за
сигурност. След като приключихме с настройката на адресите,
преминахме в администраторски режим (в горния десен ъгъл
на екрана има хипервръзка Admin
Login) и веднага след това в режим Advanced (чрез препратката Advanced на същото място).
След това избрахме Voice/PSTN
Line, за да видим настройките
на аналоговата (PSTN) линия, които са показани на фиг. 3. За
да могат SPA3102 и PAP2 да си
комуникират едно с друго, създадохме два фиктивни потребителя – 4444 за SPA3102 и 5555
за PAP2T.
Кои са важните полета от
многото, които могат да се видят на тази страница:
 SIP Port от секцията SIP
Configuration трябва да съдържа стойност 5060, което е
стандартният порт за SIP
комуникации.
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 В

секцията
Proxy
and
Registration трябва да се избере Yes за опциите Make/Ans
Call Without Reg и No за опцията Register.
 В полетата Display Name,
User ID и Auth ID от секцията
Subscriber Information въвеждаме 4444 (името на фиктивния
потребител).
 В полето Dial Plan 2 от секцията Dial Plans въвеждаме
(S0<:5555@реален-IP-адресна-PAP2T>). Dial планът изпълнява основна роля в цялата
задача, тъй като определя поведението на съответното
VoIP устройство при различен вход от потребителя.
 Първите 4 полета в секцията
PSTN-to-VoIP Gateway Setup
трябва да са конфигурирани
както следва:
 PSTN-to-VoIP
Gateway
Enable: Yes
 PSTN Ring Thru Line 1: No
 PSTN CID for VoIP CID: No
 PSTN Caller Default DP: 2.
С тези опции указваме на устройството кой Dial-plan (на-

Внимание: И тук се препоръчва най-напред да възстановите
настройките по подразбиране.
По подразбиране, PAP2T взема своя IP адрес по DHCP (въпреки че той може да се въведе
и ръчно през IVR менюто чрез
телефонен апарат). Ако се ползва DHCP, адреса може да разберете или от DHCP сървъра, или
отново през IVR менюто (то е
на английски). В нашия пример IP
адресът на тестовото PAP2T
устройство е 192.168.3.171. Въведохме го в браузъра и след
като видяхме уеб интерфейса,
преминахме в режим Admin и след
това в Advanced. След това избрахме менюто System и въведохме съответните стойности
в полетата на секцията Internet
Connection Type. Важно е да изберем No от падащия списък DHCP!
След това натиснахме бутона
Save Settings и отворихме страницата Line 1.
Както се вижда на фиг. 4, настройките тук са почти идентични с тези при SPA3102, само
че са въведени на кръст. Няма да
ги изброяваме една по една, ще
кажем само, че IP адресът, който
се използва в полето за Dial Plan,
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е 192.168.3.170 (това е адресът на
SPA3102 в нашата постановка).
Накрая свързахме мрежовия кабел (кабела от Интернет доставчика, в случай че това е реална ситуация) в Ethernet порта на PAP2T,
свързахме телефонния апарат посредством обикновен телефонен кабел с порта Phone 1 на PAP2T и рестартирахме адаптера, като изключихме и включихме кабела за захранването му.
След всички тези настройки
вдигнахме слушалката на телефона и със задоволство чухме сигнала
(dial тона) от аналоговата ни телефонна линия в другия край на „системата“. За да бъдем честни, трябва да признаем, че този момент
дойде след доста проби и грешки,
необходими да „улучим“ описаните
по-горе настройки. След като веднъж го направихме обаче, всичко
заработи много стабилно и гладко –
както входящите, така и изходящите телефонни повиквания.
В заключение добре е да се спомене, че двете устройства на Linksys
комуникират директно едно с друго.
Какво имаме предвид? Ако сте обърнали внимание, направихме промени
в секциите Proxy и Registration. Нормално, един IP телефонен адаптер
се регистрира в мрежата на VoIP
доставчика, за да може да прави
повиквания. Регистрацията се извършва през локална мрежа/Интернет на специален сървър, на който
е инсталиран VoIP софтуер за целта. Въпросният софтуер играе ролята на софтуерна телефонна централа (PBX), към която се свързва
IP телефонът. Най-популярният и
широко използван (включително и
за комерсиални цели) софтуер за
целта е Asterisk (http://www.asterisk.
org), създаден от Марк Спенсър през
1999 г. в компанията Digium Inc. Това
е изключително функционално, гъвкаво и напълно безплатно решение,
с което можете да направите чудеса, стига да знаете как да го конфигурирате за вашите нужди. Както
PAP2, така и SPA3102 могат да бъдат регистрирани към софтуерен
PBX, само че в нашия случай ние
забранихме това и ги конфигурирахме за директна работа с фиктивни
потребителски имена. По този начин отпада необходимостта да ползвате услугите на Voice доставчик,
т.е. спестявате още повече време.

Фиг. 4. Настройки на телефонния адаптер
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10/2007
месечно приложение за игри
Leipzig Games Convention 2007

Над 350 изложители и 200 000 посетители превърнаха изложението Games Convention 2007 в Лайпциг в меката на гейм
индустрията в световен мащаб, което заслужено отне короната на E3. Апостол Апостолов се отправи натам, за да
ви запознае с най-новите тенденции в развитието на пазара за идната година.

Command & Conquer 3:
Kane’s Wrath
EA Games / EA LA

Command & Conquer – стратегия в реално време, която расте (в епизоди), но не старее. Прочетете първите впечатления около новия проект, озаглавен Command & Conquer 3:
Kane’s Wrath, в статията на Мартин Димитров.

F.E.A.R. Perseus Mandate

Sierra Entertainment / TimeGate Studios
Хорор сагата F.E.A.R. се сдоби с второто си разширение в
лицето на F.E.A.R. Perseus Mandate. Дали и този път възлагането на проекта на небезизвестната TimeGate Studios ще
се увенчае с успех? Прочетете предварителния поглед на
Мартин Димитров.

Anderson & The Legacy of Cthulhu
Homegrown Games / JoWood Productions

Стар немски замък, пълен с елитни командоси на SS и умопобъркани сектанти. В него се извършват чудовищни експерименти, които са само част от пъклените планове на луд
командир, желаещ да възроди зло древно божество. Кой ще
ги спре? Научете от статията на Иван Димитров.

Evil Days of Luckless John
Centauri Productions / Playlogic

Америка през 30-е. Пипалата на мафията са плъзнали навсякъде. Всички казина са под контрола на гангстерите, с изключение на едно малко казино в провинцията – това, което
главният герой наследява от покойния си чичо. Дали ще успее да се пребори с мафията, за да го запази и оцелее? Прочетете теста на Иван Димитров и ще разберете.

BioShock

Irrational Games / 2K Games
Подводен град, изпълнен с развалини, отчаяние и разбити
мечти, масови кланета, интригуваща история, уникален
геймплей, часове ужасии и един герой, изправен пред въпроса: „Колко човещина да жертва, за да оцелее?“ Това накратко
представлява новата компютърна игра, наречена BioShock.
Ако не вярвате, прочетете статията на Мартин Димитров
и се уверете сами!

Warbears

Gioanatan Iasio
http://www.warbears.com/
Гимнастика за ума, шеги, усмивки и четири полярни мечета,
които ще преборят лошковците, „за да е весел и с песен
денят“. Веселин Жилов посвещава тази си статия на всички полярни мечки. Пазете мечките, защото без тях сме за
никъде!

Need For Speed: Most Wanted
(Custom Car Modification)
AruTec / Electronic Arts

Фенове ли сте на Need For Speed: Most Wanted? Омръзнали
са ви всички автомобили, но искате още часове пълноценен
геймплей? Тогава прочетете материала на Иван Димитров
и модифицирайте автопарка си по собствен вкус.

Fate by Numbers
Revival Entertainment

През 1994-а година приключенският жанр, все още в разцвета си, пое към Холивуд и на пазара се появиха първите заглавия, в които персонажите не бяха анимационни герои, а снимани професионалисти, заемащи по няколко компактдиска. И
за съжаление бързо го напуснаха със зенита на жанра под
напора на 3D революцията. Сега група ентусиасти ни връщат назад към тези славни времена с Fate by Numbers, едно
футуристично криминале с ударна доза носталгия и над две
дузини актьори. И Апостол Апостолов смята, че това е найдоброто фенско куест предложение, което може да изтеглите безплатно още сега!
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LEIPZIG GAMES
CONVENTION 2007
НАЙ-ГОЛЯМОТО
НАЙ-ГОЛЯМОТО ГЕЙМ
ГЕЙМ ИЗЛОЖЕНИЕ
ИЗЛОЖЕНИЕ В
В СВЕТА
СВЕТА Е
Е ВЕЧЕ
ВЕЧЕ В
В ГЕРМАНИЯ!
ГЕРМАНИЯ!
С надигащия се ентусиазъм в първите дни на месец май, които напомнят на гейм журналиста, че трябва
да стяга багажа за Лос Анжелис, вече е свършено. След разочарованието
на тазгодишното Е3, което премина
зад затворени хотелски врати, достъпни единствено за отбрани представители на пресата и уважено от
малка част от дистрибуторите, индустрията дълго време се оглеждаше
за алтернатива на грандиозното шоу,
което определяше развитието на пазара за следващите дванайсет месеца. Това се оказа големият шанс
за Лайпциг, чието игрово изложение
Games Convention навлиза в петата си
годишнина като едно от най-големите
европейски изложения, организирано по
модела на Е3. С далеч по-ниски цени
за изложителите, пълна поддръжка от
страна на местната управа на града,

педантичността, с която се славят
германците, и огромния потенциал на
все още непълно разработения европейски пазар, GC 2007 надмина всички
очаквания по интерес както на фирмите, така и на посетителите. Макар че
огромният изложбен комплекс Lepziger
Messe успя да побере над 200 000 посетители, градът увеличи почти двойно
населението си и да се намери хотел
бе доста трудно изпитание – някои от
посетителите бяха принудени да спят
на палатка на специални открити площи в близост до комплекса.
GC 2007 бе предшествано от найголямата световна конференция за игрови дизайн, на която се събраха над
500 от най-видните гейм дизайнери от
компании като Epic Games, Ensemble
Studios, ArenaNet, NCSoft и др. В рамките на три дни бяха изнесени над сто
лекции, обхващащи множество области от правилното управление на компания за компютърни игри до програмирането на игри от ново поколение. Един
от спонсорите, лидерът сред мобилните технологии – Nokia, използва конференцията и като отправна точка за
представянето на своята нова игрова
платформа N-Gage (не я бъркайте с неуспешните опити за телефон-конзола),
която предлага качество на мобилните игри, съпоставимо с портативната
конзола на Sony. Конференцията бе последвана от бизнес пресконференции по
време на цялото изложение, на които
водещите дистрибутори представиха
визията си за бъдещето на индустрията и обявиха най-новите си заглавия. С голяма доза патриотична гордост следвахме и българската следа в
Games Convention – родните Black Sea

Studios и разпространителят Blackings
(RTL Games) представиха реалновремевата стратегия WorldShift, смесваща фентъзи и научнофантастични елементи в уникална откъм пищната си
визия игра, която отсега има сериозни
шансове да стане хит в жанра.
Games Convention 2007 е изложение,
следващо чинно примера на американското изложение Е3 и единствено немският език на компютърните и телевизионни екрани, който ни посрещаше във
всяко следващо хале, ни напомняше, че
се намираме в Европа. Насочени изцяло
към посетителите, дистрибуторите
се надпреварват за сетивата ни – с
неописуеми светлинни ефекти, гърмяща музика отвсякъде и помпозни декори
за своите халета. Палавите момичета
в предизвикателно облекло, вдъхновено
от компютърните игри, които рекламират, бяха и тук, заобиколени от ухилени до уши геймъри с фотоапарати в
ръка. Колите – коя от коя по скъпи и
луксозни – от спортни модели до 16колесни товарни камиони, се срещаха
не само покрай имената на очаквани
рейсъри. Немският дистрибутор на адвенчъра Sam & Max Season 1 бе осигурил точно копие на раздрънканата полицейска кола, задължителен атрибут
за шантавите частни детективи от
играта. И, естествено, игрите бяха
навсякъде, очакващи да хванете мишката или джойстика в ръка. Тенденцията беше щандовете на водещи гейм
компании да са оформени като импровизиран дом, в който посетителите
спокойно да се отпуснат върху удобен
фотьойл, или канапе, и да се докоснат
до най-новите заглавия. На масивните щандове на Xbox 360 и компанията

КОНЗОЛИТЕ ДОМИНИРАТ
ОТНОВО

Забравете PC. Игрите за персонален компютър бяха сред рядко срещаните „животински видове“ на изложението и качествените заглавия за тях се
брояха на пръстите на едната ви ръка –
предимно в сферата на MMORPG игрите и шутърите. PC геймингът за поредна година е изгубен сред океана от
Wii, DS, PSP, PS3 и Xbox 360 конзоли. GC
2007 се оказа поредното доказателство и за доминирането на Nintendo на пазара. Почти навсякъде на изложението
компаниите се надпреварваха да обявяват нови игри за Wii и Nintendo DS, a
компанията представи и новото си периферно устройство Wii Fit (плоскост,
която усеща баланса на изправен върху
нея играч), демонстрирана чрез нова
поредица от спортни миниигри. Xbox
360 се разписа с подобаващо присъствие и голям каталог от новообявени
заглавия, насочени главно към хардкор
играчите и феновете на шутърите.
Sony бяха заредили своя щанд с огромен брой Playstation 3 и представиха
заглавия като Ratchet & Clank Future:
Tools of Destruction и WipEout HD, но като цяло остават в догонващата позиция на пазара за конзолни заглавия.

СБЛЪСЪКЪТ НА ТИТАНИТЕ

Electronic Arts или Ubisoft? Изборът
е наистина труден. Разположени рамо
до рамо в най-оживеното хале, всеки от
най-големите гейм дистрибутори се
надпреварваше да засенчи своята конкуренция в лавина от светлинни ефекти
и смазваща звукова офанзива, така че
не е чудно, че двете компании успяха да

грабнат най-много от посетителите.
Electronic Arts успя да ни спечели с невиждано, почти двучасово трейлър шоу,
на което компанията обяви плановете
да издаде поредните спортни заглавия
FIFA 2008, FIFA Street 3 и FIFA Manager
2008 за Xbox 360 и PS3. EA не пропусна
да покаже нови трейлъри и от кооперативните екшъни Army of Two и Battlefield:
Bad Company; кървавата разходка из Венецуела, наречена Mercenaries 2: World in
Flames; ралито, което не се нуждае от
реклама, Need for Speed: Pro Street, както и Burnout Paradise; и не на последно
място Crysis, която насмалко да спечели
награда за най-красиво изглеждаща игра
на изложението и бе на разположение на
всеки желаещ да изпробва невиждания
енджин на немците от Crytek. Налични
бяха и почти завършени версии на MMO
шутъра Hellgate: London, който най-безскрупулно пробуди Diablo носталгията у
всеки геймър с нов, иронизиращ култовото заглавие на Blizzard, трейлър, както и демо на Warhammer Online: Age of
Reckoning при закрити врати, специално
за пресата. Team Fortress 2 и Postal –
двете най-очаквани съставки към менюто, наречено Half-Life 2: The Orange
Box – можеха да се пробват на воля и
доказаха за пореден път високото ниво
на всичко, което носи печат Valve (за
съжаление Episode 2 не беше наличен).
Стана ясно и че Command & Conquer
3 ще се сдобие с експанжън, наречен
Kane’s Wrath, който пренася познатия
стратегически геймплей на нова, глобална световна карта и добавя шест
нови подфракции в конфликта за властта над тиберия. Повече от половината
щанд на EA бе отрупан предимно с Wii
конзоли, на които можеше да се потанцува и попее на новото музикално заглавие Boogie, както и кратко демо на
MySims. Поредицата The Sims е попълнена с нова самостоятелна игра The
Sims: Castaway, за PC и конзоли. В нея
семейство Симови претърпяват катастрофа на самотен остров и трябва да

3

Bethesda геймърите ги очакваше почти
домашен комфорт, стига да успеят да
се вредят за празно място – особено
при Bethesda това бе трудна задача,
понеже всички се редяха да станат
свидетели на нов трейлър на ролевата
Fallout 3.
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оцелеят достатъчно дълго преди спасителния хеликоптер да ги навести. Това
включва събиране на храна, наклаждане
на огън, лов на диви животни и гарантираното наличие на тоалетна хартия
при всяка малка или голяма нужда. Останахме с известни резерви и спрямо
SimCity: Societies, поредното и за жалост твърде опростено продължение
на легендарния симулатор на град от
Maxis.
Само на няколко крачки от EA се
намираше не по-малко впечатляващият щанд на Ubisoft, като компанията бе
впрегнала в пълна силна маркетинговата машина около PS3 екшъна Haze. Подплатен с енджин от ново поколение, футуристичният екшън на Free Radical, в
който елитни супервойници, подсилени
от боен наркотик, наречен Нектар, се
разправят с бунтовническо опълчение,
успя да грабне награда за най-добра мултиплейър игра на изложението заради
уникалния си, несиметричен геймплей.
Бяха демонстрирани и нови трейлъри на
Assassin’s Creed, поредната стратегия
от поредицата Settlers с подзаглавие
Rise of an Empire, кратък „поглед“ към
едно от големите заглавия за 2008 г.
Splinter Cell: Conviction и конзолната
биткаджийска арена Naruto: Way of the
Ninja, ексклузивно за Xbox 360. Огромната изненада, която UbiSoft стовари
върху своите фенове на изложението,
бе първият геймплей трейлър на Far Cry
2, отново разработван от немската
компания Crytek – изненадващо развитие, при положение, че самите Crytek са
собственост на Electronic Arts. Ненужно
е да споменавам, че това бе играта, която безапелационно грабна наградата
за най-красива игра и най-голямо техническо съвършенство. Far Cry 2 ще е
нова стъпка напред към пълен фотореализъм не само като графика, но и физически модел и изкуствен интелект.
Във Far Cry 2 ще може да подпалвате
и рушите всеки един елемент от околната среда, да наблюдавате как малък
огън се простира в горски пожар или
да поцепите дърветата от произволен
ъгъл – нещо невиждано досега. Изкуственият интелект на противниците
е изключително подобрен, сега те си
помагат взаимно и дори ще кроят планове срещу играча в зависимост от комуникацията между тях. И ако на EA не
им остава нищо, освен да скърцат със
зъби, Ubisoft са подготвили на геймърите голяма доза смях с Rayman Raving
Rabbids 2 за Wii. Ubisoft организира постоянни състезания с доста атрактивни награди за всеки, който може да се
справи срещу персонала на фирмата
на някоя от трите основни миниигри в
заглавието.
Ако EA и Ubisoft премерваха рекламни мускули и стотиците децибели
ентусиазъм, Activision бе компанията,
която може би предизвика най-голям
фурор на изложението, макар и на открито. Почти навсякъде ни заобикаляха плакатите, рекламиращи предстоящата нова игра от скейт франчайза
Tony Hawk, озаглавена Proving Ground.

Activision стигнаха дотам да опънат
огромна скейт рампа в централното
хале на изложбения комплекс и да докарат самия Тони Хоук, който демонстрираше висш скейт пилотаж пред тълпите от фенове и раздаваше автографи.
Най-сериозният източник на доходи за
компанията – Guitar Hero – заемаше половината от изложбения щанд и всеки
можеше да се пробва с китара в ръка
на новата и впечатляващо красива
Guitar Hero III: Legends of Rock за Xbox
360. Activision се опитаха безуспешно
да привлекат вниманието на обръгналите геймъри и върху неуспешната игра по филма Transformers, но това бяха
единствените конзоли, които стояха
самотно до заетите си събратя.
За феновете на MMORPG и стратегическия жанр изложението GC 2007
не предложи никакви изненади. Всички фенове на жанра бяха пристигнали с една-единствена цел – щанда на
Blizzard, който бе зареден с игрови демо версии на StarCraft II и WoW: Wrath of
the Lich King, както и огромен екран, на
който се въртеше интрото на StarCraft
II и in-game трейлър на историята за
краля Лич. Малцина щастливци имаха
възможността отрано да се наредят
на километричните опашки пред щанда
на Blizzard и да се докоснат до игрова
версия на StarCraft II, която се отличаваше единствено с две раси – терани
и зерги, – като причината протосите
да отсъстват се дължеше на провеждания в момента баланс. Не по-малко
доволни останахме от втория експанжън на най-играната онлайн ролева игра в света, като първият поглед към
ледения континент Нортренд е повече
от положителен – нивото на визията
продължава да следва педантичните
критерии на Blizzard.
Сред по-малките дистрибутори си
струва да отбележим и Deep Silver, един
от най-големите английски гейм дистрибутори. Компанията представи голям
брой нови заглавия за конзоли, както
и casual игри като Puzzle Quest (хибрид между ролева игра и Bejeweled на
PopCap), но за PC ни изненада с пищен
трейлър на очакваната с трепет от
много екшън RPG фенове Sacred 2. Скокът в технологично ниво е забележителен и визията на играта се приближава
към добре познатата Titan Quest.
Още стотици компании
се бореха за вниманието
ни на изложението, но за
жалост на тези три страници не разполагаме с място
да ви запознаем с плановете
им – това ще сторим в следващия брой на списанието.
Едно е сигурно, през следващите няколко месеца ни
очакват впечатляващи нови
игри и много забава, дори
ако най-облагодетелствани
отново са конзолните играчи – и GC 2007 е само малък
поглед в бъдещето на индустрията и това, което тя ни
е подготвила в аванс.
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KANE’S WRATH
EA GAMES / EA LA

След като известно време от
Electronic Arts дразнеха феновете на
компютърната стратегия в реално
време Command & Conquer със странната реклама, че нещо ново ще се появи,
най-сетне бе вдигната завесата и официално бе обявено, че се работи по найновия и амбициозен проект на компанията – разширението към третата част
и по-точно по Command & Conquer 3:
Kane’s Wrath.

За изненада на геймърите (в това число и за мен), историята на новия продукт няма директно да продължи събитията след края на третата
част, а напротив – ще разказва случващото се през периода от цели 20 години, следващи края на Tiberium Sun. Та-

ка от Electronic
Arts обещават
да отговорят на множеството въпроси, които изникнаха след публикуването на
C&C 3.
За разлика от предходните
заглавия, в разширението ще бъдат
направени не само козметични, но и
няколко генерални промени, визиращи
както геймплея по време на мисиите,
така и управлението по тактическата
карта на кампанията. Всъщност от
Electronic Arts споделят, че промените
са продиктувани от желанието за постигане на реализъм в глобален мащаб,
защото докато в предходните заглавия всичко се свеждаше само до предварително зададени мисии, тук всичко
ще се променя не само вследствие на
решенията на играча, но и вследствие
на действията на враговете му.
Самата система за управление по
тактическата карта на кампанията
ще се базира върху определен брой
точки, с които всяка от страните в
конфликта ще разполага. Тези точки
ще могат да бъдат ползвани за модернизиране на военните формирования,
за подобряване на базите и за придвижване на бойните части. Наред с
това, ще може да завладявате територии по цялото земно кълбо, без да се
съобразявате с някаква предначертана
история... или поне така обещават от
Electronic Arts. В крайна сметка, ако си
изиграете правилно картите, може да
се превърнете и в господар на света!
Предвидени са и няколко нови бойни
единици и по няколко уникални ъпгрейда
за всяка една от фракциите. Така например бойците от GDI ще се сдобият
с подвижни платформи, стрелящи с
ултразвук (Shatterer), както и с липсващата им мобилна противовъздушна
отбрана в лицето на Slingshot. Гадовете от NOD пък ще компенсират с
цяла напаст от съживени киборзи (the
Awakened) и невидима подвижна артилерийска обстановка (Specter), способна да затрие дори и най-укрепените
сгради. За съжаление за извънземната
раса Scrin няма почти никаква инфор-

мация за новостите, освен че инепланетяните ще разполагат с две нови
бойни части – Ravager и Mechapede.
Отново графиката ще бъде страхотна, поддържайки набиращия напоследък сили DirectX 10. За музиката и
звуковите ефекти нищо не се споменава, но имайки предвид третата част,
те несъмнено ще бъдат на ниво.

В заключение мога само да обявя,
че Command & Conquer 3: Kane’s Wrath
се очаква да излезе през 2008 година,
а дотогава има страшно много време,
затова е твърде рано да се правят изводи дали наистина новият продукт
ще предлага това, което се обещава.
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P E RS E US MANDAT E

SIERRA ENTERTAINMENT /
TIMEGATE STUDIOS
F.E.A.R. Perseus Mandate! Най-сетне сагата ще получи своя дългоочакван край! Или поне така си помислих,
след като научих, че момчетата от
TimeGate Studios работят упорито върху второто разширение на уникалния,
култов и в същото време психарски 3D
шутър – F.E.A.R. За моя изненада обаче
бях попарен от информацията, че новият проект, наречен F.E.A.R. Perseus
Mandate, ще разказва друга история,
паралелна на събитията, случващи се
в първите части. Следователно новият продукт на TimeGate Studios въобще няма да завърши серията както
подобава! Тези мои подозрения и страхове допълнително се подсилиха и от
факта, че за разлика от предходните два продукта, във F.E.A.R. Perseus
Mandate вие ще се вживеете в ролята
на друг агент на подразделението First
Encounter and Assault Recon (F.E.A.R.).
Въпреки тези неприятни новини, настроението ми се подобри, след като
разбрах, че разработчиците обещават нови кървави престрелки, наситени с много екшън, хвърчащи гилзи
и търкалящи се трупове. Освен това
наострих уши и при новината, че наред
с материалното, главният герой ще се
сблъска и с множество парапсихични
явления и инфарктни феномени, дело
на небезизвестната от предходните
заглавия Алма. Спомнете си как тя
зловещо бърникаше в главата ви и как
изкривяваше пространството до неузнаваемост, а щом ще участва и във
F.E.A.R. Perseus Mandate, просто ми е
бедна фантазията какво е способна да
стори този път!
Картинката се допълва и от изтеклата информация, че враговете
ви ще бъдат доста различни от вече
познатите такива. Със сигурност ще
се сблъскате с елитните клонирани
войници, но освен с тях в играта ще
се подвизават и цяла пасмина наемници, командоси и всякакви паранормални и призрачни създания. Все пак
до официалното излизане на продукта
има доста време и нищо чудно броят

и разновидността на противниците
да нарасне!
Наред с това разработчиците обещават, че изкуственият интелект на
враговете ще бъде подобрен. Гадовете
ще действат по-агресивно и по-хитро,
а на фона на изключително силния ИИ
от предходните заглавия това означава само едно – да очакваме наистина
твърди противници във F.E.A.R. Perseus
Mandate.
Нивата отново ще бъдат изпипани
в уникалния стил на играта – мрачни
подземия, миризливи канали, индустриални предприятия и прочие. Момчетата от TimeGate Studios загатват, че
някои от битките ще се провеждат
едновременно на няколко нива, т.е. светът ще се развива и ще настъпват
промени на повече от едно място.

В историята, залегнала около
F.E.A.R. Perseus Mandate, отново ще
бъде замесена небезизвестната компания Armacham Technology Corporation.
Този път разработчиците смятат да
разкрият повече тайни на корпорацията от предходните заглавия.
Ще има и нови попълнения във вече и бездруго големия арсенал на играта. За момента от TimeGate Studios
разкриват само съществуването на
пушката VES Advanced Rifle, един нов
гранатомет и оръжие със странното
наименование Chain Lightning Gun (за
което няма почти никаква информация). Според разработчиците пушката
ще бъде снабдена с последно поколение
инфрачервена оптика, благодарение на
която ще виждате скрилите се в мрака врагове, както и тези, прикрили се
зад облаците барутен дим. Освен това пушката ще предлага и автоматичен режим на стрелба, както и по-голяма пробивна сила. За гранатомета
единствено се знае, че ще изстрелва
осколъчно-фугасни гранати, които ще
са способни с един взрив да отнесат
всеки противник. Така че пазете се
от тях!
F.E.A.R. Perseus Mandate e предвидена да излезе в края на тази година, но
все пак да не прибързваме със заключенията. Дотогава ни остава единствено да разцъкаме старите две заглавия
и да си възстановим тренинга за второто разширение!

Тест

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium IV на 2,4 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство: 6,5 Гбайта

HOMEGROWN GAMES / JOWOOD PRODUCTIONS
от гроба към нов живот. Там е намерила убежище и сектата „Орден на Черното слънце“. Заедно те се опитват
да възродят злото божество Ктхулху.
Естествено, вашата задача като „добрия пич“ е да ги спрете и да спасите
света.
Предисторията и фабулата са интересни, а атмосферата тягостна.
Въвеждащото и заключителното филмче представляват интересна смесица от рисувани на ръка илюстрации и
игрално кино. На всяко трето ниво има
късометражни филмчета, които описват развитието на сюжета и хвърлят
светлина върху историята. Като цяло
са добри, но дигитализираната реч е
на немски (добре, че има субтитри на
английски).
Самата игра се състои от петнайсет нива, които обаче не е задължи-

телно да минете последователно. Когато стартирате Legacy of Cthulhu, се
появява прозорец с книга, която разлиствате и избирате кое от нивата искате да играете, като спокойно може да
започнете направо с последното.
Начинът на управление е подобен
на типичния шутър – ползвате клавиатура и мишка. Геймплеят е под всякаква критика. Кодът не е оптимизиран и
отделните нива се зареждат убийствено бавно (пет-шест пъти по-бавно
от BioShock), което ме шокира. Ограничени сте в ползването на оръжия – на
ниво не може да имате повече от едно,
а амунициите са кът. Зареждането на
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Оценки:

Хауърд Лъвкрафт безспорно е един
от класиците в жанра хорър, като за
него Стивън Кинг се изказва само със
суперлативи. У нас са издадени няколко сборника, съдържащи част от ужасяващите истории за злото божество
Ктхулху. Вдъхновени от идеите и атмосферата в неговите творби, момчетата от 2K Games (познати с нашумелия в момента хит BioShock) правят
своя интерпретация по темата в лицето на култовата игра Call of Cthulhu:
Dark Corners of the Earth. И сега, около
година по-късно след появата є, на пазара излиза Anderson & The Legacy of
Cthulhu. Интересното около заглавието
е, че е разработено от група ентусиасти и издадено от JoWood Productions.
Историята започва в Бавария, където семейството на малкия Робърт Ландерс е прогонено от местните хора и е
принудено да напусне фамилния си замък
в търсене на щастие отвъд океана, чак
в Америка. Там родителите на момчето
загиват при странен инцидент и той
израства сирак. Въпреки трудностите,
успява да завърши университет и сменя
фамилията си от Ландерс на Андерсън в
желанието си да се освободи от сянката на миналото на своя род. Но проклятието на семейството му го настига и
той се връща в Германия, където предстои да направи стряскащи открития за
мрачното си наследство.
Замъкът Ландерс се е превърнал в
крепост на подразделение на SS, чийто
командващ Химлер извършва зловещи
експерименти, като връща мъртвите
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запазена игра отнема също толкова
време, колкото зареждането на ново
ниво. Освен това играта заема шест и
половина гигабайта от твърдия диск и
би трябвало при този обем да се очаква богата и разнообразна картина. За
съжаление големината не съответства на качеството (Dark Messiah of
Might and Magic, Tiberium Wars, F.E.A.R. и
BioShock заемат по-малко пространство, като при това са подплатени с красива графика и стабилен геймплей).
Графиката е под всякаква критика.
Заглавието изглежда като игра отпреди три-четири години. Текстурите са
бедни. Противниците са еднообразни.
Визуално нивата са монотонни. Но безспорно най-дразнещият елемент е панелът в долната лява част от екрана,
който показва живота и амунициите
ви. Единственият плюс на графиката е
наличието на късометражни филмчета
(независимо от лошата игра и липсата
на подбор на актьорите).
Не обичам да давам отрицателни
заключения за игри, към които съм имал
положителни очаквания, но Anderson &
The Legacy of Cthulhu ме разочарова.
Независимо от това, че разработчиците пуснаха patch, който трябва да подобри геймплея, така и не го пробвах,
защото изгубих желанието да играя
това заглавие.
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium IV на 1,4 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство: 400 Mбайта

CENTAURI PRODUCTIONS / PLAYLOGIC
Приключенските и аркадните игри са представители на едни от найстарите жанрове и съществуват от
зората на компютърните игри. През
изминалите години са имали както
възходи, така и падения, но независимо
от това са успели да оцелеят, за да
продължават да ни радват и до денднешен. В края на миналия и най-вече в
началото на този век масовото навлизане на триизмерната графика сякаш
ги уби – именно тя беше причината за
настъпилите революционни промени в
двата жанра, които успешно преминаха от архаичната двуизмерна графика
в третото измерение. Това д оведе до
редица промени и подобрения в геймплея. Границата между жанровете се
разми и се появиха куп интересни хибридни заглавия, подплатени с красива
графика и страхотни визуални ефекти.
Последната такава игра се нарича Evil
Day of Luckless John – дело на момчетата от Centauri Productions.

Историята

Кризата през 30-те в Америка се
оказва плодотворна за израстването

на мафията. Гангстерските групи поетапно поставят ръка върху различните видове сенчест и легален бизнес.
Проспериращи са рекетът, измамите
и хазартът. Бандите са контролирани
от водачи с достатъчно креативен и
комбинативен ум, за да могат да управляват подобни организации и да
ръководят престъпните операции, докато редовите гангстери имат груби
и недодялани маниери, а акълът им е
като на шимпанзе.
Главният герой е неудачникът
Джон, който се препитава като амбулантен търговец. Така един ден, след
като бива изхвърлен от поредната къща, в която се е опитал да предложи
джунджуриите си, към него се доближава добре облечен мъж и му съобщава, че току-що е наследил казиното на
покойния си чичо. Изглежда, най-сетне
късметът му се е усмихнал и той ще
прекара останалата част от живота
си в охолство. Дали?
Обикновено всичко, което изглежда
на външен вид хубаво, крие някакви кусури. Как по-точно е починал чичото на
Джон? Това е въпросът, който започва
да тревожи главния герой от момента,
в който група гангстери нахлуват в казиното му. Босът им е заграбил всички
казина в провинцията, но е останала
една малка зала – тази, която някога е
била на неговия чичо, и сега хората му
са дошли за нея.
По ирония на съдбата, новият живот на Джон е свързан с доста повече
неприятности от преди. Ситуацията
вече е напълно различна. Гангстерите
са дошли да вземат казиното му и няма
да си тръгнат, преди да го постигнат.
Джон не може да стои и да гледа безу-

частно, защото вече има какво да губи –
не само парите, но и живота си.

Играта

Evil Days of Luckless John представлява интересен хибрид, комбинирал успешно аркадни и приключенски
елементи. Донякъде се доближава до
класическия куест, където обикаляте
насам-натам из света, събирате разни
предмети и ги използвате на определени места, за да постигнете някакъв
ефект. От друга страна, заглавието
бъка от множество аркадни миниигри
като замеряне с камъни, подреждане
на контейнери (в стил Сокобан), шофиране на кола и трактор, както и куп
други.
Самата игра започва, когато героят ви се събужда, затворен в килия,
без спомени за това какво се е случило
и как е попаднал тук. Когато се доближите до тухлената стена, където
е паднала мазилката, и разговаряте с
арестанта в съседната килия, науча-
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та в несвяст. Открит сте от шерифа,
който работи за мафията и затова ви
затваря в килия.
Действието се връща към настоящия момент. Намирате се в съседната
килия, чиято врата е отключена. Време е да излезете отвън, да вземете с
хитрост ключа за тоалетната от шерифа и да избягате през подземието.
Какво става по-нататък? Ще спомена
само, че ви предстои да се срещнете
с куп смешни герои и да преживеете
дузина комични ситуации. Останалото
оставям на вас да откриете сами.
Управлението е интуитивно – ползвате клавиатурата, за да движите
героя си, да скачате и взаимодействате с активните предмети. Когато
доближите активна зона или обект,
те биват маркирани със стъпки или
въртящи се зъбни колелца. Стъпките
показват, че се преминава в съседна
стая, а зъбните колелца, че може да
извършите действие (като вземане/
ползване на предмет, бутане на обект,
задействане на механизъм и т.н.). Инвентарът се разглежда чрез scroll barа на мишката, а с натискане на левия
бутон се избира маркираният предмет,
чиято картинка стои в горния ляв ъгъл
на екрана.
Не е предвидена опция за ръчно запаметяване на текущото състояние
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вате, че се намирате в затвора и оттам може да избягате само през тоалетната, която води към подземията
на сградата. Пазачът ще ви направи
забележка да не разговаряте и ще ви
хвърли книга, която описва правилата
в затвора.
От нея научавате, че на затворниците се полага пълноценна храна, и
викате пазача, за да ви донесе ядене.
Той хвърля една паница с манджа на пода. Вместо да я изядете, ритате нара
и по постелята ви започват да се разхождат хлебарки. Избивате ги до една
и ги слагате в храната. Последното е
първата ви миниигра. Имате дървения
нар и хлебарките, които се лутат върху поставената отгоре завивка. Целта
ви е да кликнете с мишката върху някоя
от тях, за да я убиете, и така, докато
не изтребите всички.
Отново викате пазача, този път,
за да се оплачете от вида на яденето.
Пазачът обвинява готвача за некачествената храна и го затваря в килията до вас, в която е арестантът, с
когото вече сте разговаряли. Разбира
се, готвачът има ключ за вратата, с
който си отключва и излиза, оставяйки вратата отключена. Подвиквате на
мъжа, затворен в съседната килия, да
разбие стената. После минавате през
дупката и се озовавате при него. Разговорът ви с арестанта води до ретроспекция на това как героят е попаднал тук и какво се е случило с него.
Връщате се в онзи момент от интродукцията, в който гангстерите
нахлуват в казиното и ви посочват с
думите „хванете го“. Заключвате се
в кабинета си с мисълта да избягате
през задния вход, но се оказва, че той

е заключен. Обаждате са на чистача
и го питате къде е оставил ключа, а
той отговаря, че го е затворил в сейфа. Питате го каква е комбинацията,
но преди да я научите, гангстерите
прекъсват телефона. Остава ви само
подсказката, че кодът е свързан с рождената дата на чистача.
Щом отваряте сейфа, от него вземате ключа и едно златно кюлче. Отключвате вратата на задния вход, но
пътят е преграден и няма измъкване
оттам. Бутате шкафа под прозореца и
с кюлчето разбивате стъклото. После
героят ви губи равновесие и пада зад
дивана. В този момент бандитите нахлуват в кабинета и след като виждат
разбития прозорец, решават да взривят стената, за да продължат по петите ви. Когато идвате в съзнание, установявате, че половината стена липсва.
Оттук нататък ви предстои да
направите кратък маратон из тесните улички на града, докато ви обсипват с дъжд от куршуми. Екшънът представлява друга миниигра, при която
имате начален живот – когато ви уцелят, той намалява, а ако стане нула –
героят ви загива. Щом се измъкнете и
скочите върху покрива на един от вагоните на преминаващия влак, ви удря
стърчащата метална тръба на някакъв воден резервоар и падате на земя-
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на играта. Това става автоматично
на определени места. Забелязах интересен бъг в системата, от който може
да се възползвате, за да си улесните
играта, а именно – когато вземете някакъв предмет или извършите ключово
действие, заглавието само се save-ва,
поради което може да излезете и да го
заредите, за да си спестите обикаляне от една точка до друга (особено полезно е при бягството ви от затвора,
когато се опитвате да вземете ключа
от шерифа).

Графика, звук и музика

Визуално Evil Days of Luckless John
изглежда много добре. Разработчиците са заложили на комиксовия стил, а
ла Day of the Tentacle, където светът
е изкривен, а персонажите будят смях.
На някои места текстурите са малко
постни, но като цяло заглавието е доста цветно и богато на обекти. Предварително рендирани филмчета няма,
защото вътрешните анимации се генерират в реално време от графичната машина на играта.
Звуковите ефекти са прилични.
Всички разговори са дигитализирани,
като не са пропуснати субтитрите.
Музикалното оформление е на сравнително добро ниво, клонящо към много
добро – недостатък е монотонноста
на мелодиите, което понякога става
дразнещо.

Заключение

Evil Days of Luckless John е страхотно аркадно-приключенско заглавие,
което ще се хареса на малки и големи.
Играта е лека, приятна и пропита с
много хумор.
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

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

Историята разказва за близкото минало и по-точно за началото на двайсети век. Тогава в Русия се родил бъдещият предприемчив индустриалец Andrew Ryan
(странно американско име за руско дете!). В началото той бил едно съвсем нормално руско момче,

неразличаващо се от останалите
дечурлига. Един ден обаче, година след създаването на великия
Съветски съюз, детето станало свидетел на жестокостта на
политическия апарат на новата
държава. Лишен от семейството
си по най-бруталния начин и останал съвсем сам, Ryan успял да
се измъкне жив от своята родина
и заминал за САЩ. Установил се
там и бързо, но сигурно, се издигнал в обществото, превръщайки
се от един неизвестен субект

IRRATIONAL GAMES / 2K GAMES

в сериозен играч в икономическия живот на Съединените щати.
Скоро обаче вярата му в светлото бъдеще на човечеството била
помрачена от събитията около
Втората световна война. След
края на войната той решил че обществото е обречено, и го напуснал завинаги.
Подкрепен от завидното богатство, което успял да натрупа
през годините, Ryan създал огромен подводен град – неговата
визия за нов свят, за абсолютния
индивидуалистичен и капиталистически рай, в който всеки работи сам за себе си вместо за общото благо. Градът бил наречен
Rapture – проектиран и конструиран да бъде самостоятелен, независим и възможно най-отдалечен
от външния свят. Така, черпейки
енергия от подводните вулкани,
градът просъществувал, изолиран от външно влияние. Населението на Rapture било изцяло от

подбрани лично от Ryan хора. Той
ги смятал за елита на човешката раса (а казват, че Хитлер
бил луд?!). За определен период
от време градът процъфтявал.
Икономиката се развивала, градът се разраствал, а обществото просперирало.

Един ден обаче кутията на
Пандора била отворена – било направено невероятно научно откритие! Това било вещество, което
можело да се използва за усъвършенстване на качествата на всеки човек, за лекуване на всякакви
болести и наранявания, за подобряване на физиката и умствения
потенциал и за още куп други неща. Веществото било наречено
ADAM. Естествено, материалът
имал и негативни странични ефекти – всяко ползване на вещество-

BioShock е типичният 3D шутър, в който всичко се свежда до
ясната представа, че ви предстоят множество битки, изпълнени
с пълчища гадове, разнообразен
арсенал от оръжия, още толкова хвърчащи снаряди и патрони и,
разбира се, реки от кръв и планини
от мъртви тела. В традиционния
стил на жанра събитията се случват през погледа на играча, така
че няма от какво да се изненадате. Или поне така изглежда на
пръв поглед.
Всъщност BioShock внася доста сериозни нововъведения в жанра, които въобще не са само козметични. Наред с невероятната

само до физическите прегради
във виртуалния свят на играта.
Интеракцията с предметите е
въпрос на личен избор и вкус. Наличието на няколко алтернативни
пътя за преминаване от място
към място е проста ориентация,
а ползването на безброй методи
за унищожаване на враговете е
пир за жаднеещата за кръв душа
на всеки геймър. Въобще коя друга компютърна игра би се похвалила с възможността главният
герой да хване запратената по
него граната и да я върне на своя
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то лишавало субекта от част от
неговата човечност и причинявало все по-дълбока пристрастеност към стимуланта – като наркоман към наркотик. Веднъж обаче
загубил разсъдъка си, зависимият
от веществото се превръщал в
опасност за околните.
Вследствие на ожесточена надпревара за въоръжаване с
ADAM избухнала гражданска война,
която довела до гибелния крах на
подводния град Rapture.
Историята продължава, но тя
разказва за вас. Оцелявайки след
самолетна катастрофа и запратен в ледените води на неизвестно море, вие се захващате като
удавник за сламка за странния,
ръждясал с времето батискаф.
Качването на борда на плавателния съд предначертава бъдещето ви, а то е само едно – да се
спуснете към приключението на
живота си, към подводния град
Rapture.

графика, поддържаща и DirectX 10,
продуктът предлага цял списък с
иновации.
В BioShock безразличното чувство, че каквото и да направите,
винаги ще сте на правилния път,
ще се изпари в мига, в който попаднете в света на Rapture. Несигурността, тръпката от неизвестното, комбинативната мисъл и дебнещият страх – това ще
са вашите спътници в приключението, защото праволинейността, позната при повечето 3D шутъри, е вече минало! Свободата на придвижване се ограничава
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противник? А какво ще кажете
да замразите своята жертва и
да я разбиете на хиляди малки и
жалки парченца със стоманения
гаечен ключ? Дали ще е забавно
да водите за носа цяла пасмина
от главорези право във воден басейн и след това да ги изпържите
с 1000 V? Струва ли ви се интересно да препрограмирате някой
от механичните роботи и да го
обърнете срещу вашите врагове? Всъщност, както вече споменах, BioShock предлага стотици
отговори на въпроса „Как да се
отърва от враговете си?“.
За целта богатият арсенал от
пушкала в играта ще намери приложение именно при търсенето
на отговора на споменатия въпрос. Наред със стандартните (и
не чак толкова нормални) оръжия
в BioShock ще се сблъскате и с
алтернативен източник на „забавление“. Става дума за т.нар. плазмиди (plasmids). Това са генетични
подобрения на организма на героя.
Те варират от съвсем кротката
телекинеза (с която впрочем може да местите враговете си), минават през наелектризиращата
светкавица и завършват с разрушителното възпламеняване. И като стана въпрос за биологичните
усъвършенствания, тук е моментът да отбележа, че в тази си
част продуктът има някои ролеви
елементи и по-точно – развитие
на героя. Реално вие придобивате
специални качества, като всички
тези благинки може да закупите
от съответните машини, за което заплащате с единици ADAM –
веществото се е превърнало от
ябълката на раздора в органична
валута. След това ползвате EVE,
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Мартин Димитров
за да зареждате новите си генетични дарби и веднъж щом вкусите от плодовете на покварената
градина, знайте, че връщане назад
няма!
Несъмнено обаче най-ефективният метод за нападение е винаги най-лесният. Не е необходимо
да се морите и потите, докато
едновременно обсипвате враговете си с олово и отбягвате
техните атаки. Така например
можете с лекота да извадите от
строя охранителните роботи, камерите и стражите просто като ги уцелите с електричество.
Така за няколко секунди те ще са
извън строя и вие бързичко може
да хакнете техните системи, без
да е необходимо да изразходвате боеприпаси или да проливате
собствената си кръв. Всъщност
това е едно наистина интересно
хрумване, защото по този начин
може да си създадете неограничено голяма армия от механизирани създания. Самият процес на
хакване представлява миниигра.
Нещо подобно на пъзелите при
приключенските игри, при които
си напрягате сивото вещество,
наречено мозък. Самите игри са
страшно разнообразни, интересни и вманиачаващи, а благодарение на тях BioShock се превръща
в предизвикателство не само за
шутър маниаците, но също и за
онези фенове, които обичат главоблъсканиците.
И като стана въпрос за противниците, редно е да споделя,
че тяхното разнообразие е голямо. Всъщност интересното е,
че всички те имат или са имали

досег с пристрастяващата субстанция ADAM. Така са се превърнали в разни изроди и изчадия,
макар и да са запазили своите човешки черти. Дори понякога ми е
мъчно за тях и се чудя кой болен
мозък е успял да сътвори толкова мрачни и тъжни обитатели на
Rapture?! Наред с хуманоидните
противници ще се сблъскате с
роботизираните единици. Не се
подлъгвайте от привидно крехкия

и на най-лесна трудност ще се
изпотите доста, докато успеете да се справите с тях. Големи
хитреци са!
BioShock предлага и други интересни неща, които заслужават
да бъдат открити, но тях ще оставя на вас. Все пак трябва и вие
да се позабавлявате!

ГРАФИКА И ЗВУК

или дори безобидния им външен
вид. Изкуственият интелект на
враговете ви е едно произведение на модерната софтуерна индустрия и, повярвайте ми, дори

Озвучаването на BioShock е
невероятно. Дори бих рекъл потресаващо реалистично! Играта е
изпълнена с невъобразимо много
естествени звуци – крясъците на
убитите жертви, тракането на
електронните машини, тътенът
от натиска на безразличния океан върху крехките стени на града,
шуртенето на кръвта, пулсът в
ушите и прочие. Атмосферата на
отчаяние се допълва и от приятната успокояваща музика, изпипана в ретро стил, плюс качествено
гласово озвучаване, достойно за
номиниране за Оскар.
Подобно на озвучаването, и визията на BioShock също е невероятна, но не само заради фините
детайли в пейзажа, невероятния
размах на интериора и отличните
окраски, но също и благодарение
на грабващите дъха светлинни и
визуални ефекти, както и уникалните потискащи декори на западналия подводен град Rapture.

КРАЙ

В заключение ще споделя, че играта е едно наистина невероятно
преживяване, към което с лекота
можете да се пристрастите. Типичният 3D шутър е разнообразѓн
с тонове новости и глезотии, от
които обаче BioShock само печели!
Затова ви приканвам – намерете
си я и я изиграйте! Няма да съжалявате! Въпреки положителната
оценка и пристрастията ми към
BioShock, трябва да ви предупредя,
че продуктът не се препоръчва на
хора със слаби сърца, лабилна психика и дори на деца, защото повярвайте ми, несъмнено ще сънувате
кошмари!
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Оценки:

GIOANATAN IASIO
Героите на града

Добре дошли в BedTime City – мирно
и спокойно градче, в което съжителстват хора и хуманоидни мечки. За да може гражданите необезпокоявано да се
наслаждават на мързеливата си дрямка, за тях се грижи специален отряд
от четири бели полярни мечета. Нека
ви запозная:
Lucas – сапьорът на групата. Въпреки че се занимава с експлозиви, той
не е пироман: има много спокоен и отговорен характер.
Steve – мече снайперист с обица на
едното ухо – е пълната противоположност: винаги закъснява, никога не взима нещата на сериозно.
Kla – очилатото мече, е хакерче без
личен живот – занимава се с абстрактни, но жизненоважни неща по време
на мисия.
Ryoh – нинджа с два меча, проявяващ акробатичните си способности по
покривите. Нищо не го плаши, освен...
паяците.

Геймплеят

Представете си нещо средно между The Lost Vikings, Commandos, Hapland
и Maniac Mansion. Разбъркайте, добавете Flash и ще получите Warbears.
В играта управлявате и четиримата герои. Щракането с мишката върху
някой от тях извежда иконки с действията, които съответното мече може да извърши в момента (също като
глаголи от куест). За разлика от повечето куестове обаче, героите могат
да се провалят, да сбъркат, да умрат,
както и да свършат някои дреболии по

http://www.warbears.com/
малко по-различен начин (като за найефективния намерен път играта ви
награждава с точки).
В Warbears са намерили място всякакъв вид загадки: разговори с хора,
използване на предмети, измама и капани за враговете, и дори environmental
puzzles (ситуации, свързани с промяна
на пространството и околния свят).
В мисиите присъстват и малки
миниигри. Залагането на експлозив,
хакването на компютър, осигуряващ
достъп до охранителни камери, прицелването със снайпер, докато се криеш в короната на дърво, дуелите, използването на машина – всички тези
действия са представени като игричка в играта, която тества логиката,
паметта или реакциите.
Трябва да спомена, че Warbears има
и един съществен недостатък. Правилният начин да направите важните неща е само един и обикновено е комичен
и шантав, а не логичен и естествен. А
ако не сте извършили правилното според дизайнера действие, не можете да
продължите напред. (И това щеше да
е напълно приемливо, ако „правилното“
действие не беше толкова ирационално.) Като резултат причината мисията да бъде обявена за провалена понякога е доста малоумна („ти не събуди
катерицата“), а и невинаги има начин
да се досетите какво сте пропуснали.
Въпреки този недостатък искрено се забавлявах с Warbears. Досега
играта има 2 мисии. В първата трябва да предотвратите банков обир, да
спасите заложници и да преследвате
лошите под земята. Втората е трени-

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Macromedia Flash Player 7
ровъчна (всичко е макет), но това не я
прави по-малко сериозна: в нея трябва
да намерите скрит предмет и отново
да опазите „заложниците“ (и от другите, и от себе си).

Детайл

Както сами виждате, графиката
е реализирана чрез Flash и в нея (това вече не може да го видите добре)
са използвани немалко ефекти. Представете си например дърво, счупило
покрива на къща. През дупката влиза
сноп светлина, а падащите листа от
короната му хвърлят движещи се сенки. Вода наводнява някаква стая – при
отваряне на прозорец или врата тя се
излива по убедителен начин. По тапетите има мръсни петна. Особено много впечатлява напречният разрез на
сградите – играта променя показвания
слой в зависимост от това дали сте
вътре в сграда, или извън нея. Това на
свой ред придава пространствена дълбочина на геймплея дори в 2D. Анимацията е пестелива откъм кадри (нормално за Flash), но това не пречи на мечетата да се катерят едно по друго, за
да стигнат някой прозорец, или да ни
разсмиват.
Музиката също е добра. Всяко отделно мече (от мисия 2 нататък) има
своя собствена музикална тема. Накратко, играта е изпипана и си струва
да я изиграете въпреки нелогичния на
моменти геймплей.
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(Custom Car Modification)
Оценки:
Минимални изисквания:

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Процесор:
Pentium IV на 1,4 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
32 Мбайта
Дисково пространство:
1 Гбайт

ARUTEC / ELECTRONIC ARTS
За мен Need For Speed: Most Wanted
ще си остане настолно заглавие, което
дълго време ще играя и няма да мога да
му се насладя. Малко са игрите, които
са успели да ме пленят така, че да ги
запазя на твърдия си диск и да не ги изтривам. Друга е Need For Speed: Carbon,
която макар графично да е по-красива
от Most Wanted, є липсва тръпката от
дивите полицейски преследвания, които
бяха в основата на предшественика
є. Онези от вас, които са играли Most
Wanted, няма как да не признаят какъв
купон беше последното преследване, докато бяхте в кокпита на BMW M3, а целият полицейски участък, начело с Крос,
ви дишаше във врата. Само заради това удоволствие си заслужава играта да
бъде преиграна отново и отново. Most
Wanted Mod Loader е некомерсиален
продукт, разработен от фенове на заглавието, решили да дадат възможност
на останалите играчи да модифицират
и да сменят целия автопарк от 32 коли
с нови такива.
Програмата е малка и компактна и може да я свалите безплатно от
http://www.nfscars.net – там ще я откриете под наименованието 360 Spider.
Заема по-малко от 1 Мбайт памет, но
за да може да я ползвате, е нужно да
имате на компютъра си инсталиран
Need For Speed: Most Wanted версия 1.3
(при по-старите няма да тръгне). Така

че може да ви се наложи първо да свалите съответния patch, да обновите играта и чак тогава да пускате mod-а.
Когато инсталирате програмата,
тя създава поддиректория в основната
директория на Most Wanted, наречена
ADDONS. В нея има две поддиректории –
CARS_REPLACE и FRONTEND. Първата
от тях служи за съхраняване на новите
автомобили, до които получавате достъп с помощта на mod-а. Самата програма е отделен продукт, който реално
не инсталира на компютъра ви нови автомобили. Тя ползва две бази данни – на
оригиналната игра и тази в директория
CARS_REPLACE, като втората е с преимущество.
Нови автомобили може да свалите
от http://www.nfscars.net или да потърсите в мрежата. Те се намират в
директории, съответстващи на коли
от самата игра. Например Honda S2000
се инсталира в директория с името на
тази, използвана от Reno Clio, която е
CLIO. Така че, за да инсталирате нов
„бонус“ автомобил, просто копирате
директорията, която съдържа неговите файлове, в CARS_REPLACE. Поради
нарасналия обем от нови коли, някои от
тях ползват една и съща директория
и затова трябва да си изберете една
от тях, защото не е възможно да имате едновременно достъп и до двете.
Типичен пример е Nissan Skyline и Dacia

да победите съответния претендент от черния списък, който ви
дава достъп до тях.
Проблемите в mod-а не са
сериозни, но са дразнещи и се
надявам да бъдат отстранени в
бъдещите ревизии на продукта.
На първо място е бъг с клавиатурата в менюто в режим free roam
или състезание. Когато натиснете Esc и го извикате на екрана,
се оказва, че може да боравите
с него само с помощта на мишката (включително да излезете
от него). Проблемът е неприятен при появата на tutorial-ите
в началото на играта, когато
просто няма как да излезете от
тях, и затова ви съветвам да ги
„излъжете“, като си пуснете нормалната игра, а щом веднъж преминете през съответния екран
(той повече няма да се появи, за
да ви даде съответните обяснения), да запомните играта и отново да пуснете mod-а.
Някои автомобили не позволяват да бъде модифицирано купето им или модификациите са
по-малко от тези на истинската
кола. Тогава, по време на състезание, управляваните от компютъра противници често шофират автомобили без гуми или
купе. Това реално не пречи в играта, но изглежда абсурдно да настигнеш или да те изпревари кола,
състояща се от окачване с гуми.
Също така при някои автомобили
се получава разминаване между
местоположението на калниците и гумите (като последните
се изместват и изглежда сякаш
няма гуми).
Неприятен е проблемът със
скривалищата, при които независимо от това, че сте застанали
върху тях, когато ви приближи
полиция, ченгетата ви виждат и
преследването продължава. Това
е доста дразнещо при последните опоненти от blacklist-а, когато сте успели да се измъкнете
с триста зора след дълго и напрегнато преследване, и независимо че сте се скрили някъде,
блюстителите на реда ви откриват, за да ви подгонят отново.
Освен това, когато сте в скривалище, лентата за „охлаждане“
(cooldown) расте с нормални темпове вместо бързо и това допълнително може да ви изтормози.
Независимо от бъговете
Most Wanted Mod Loader е една
страхотна програма, която ви
дава възможност да модифицирате по собствен вкус автопарка
в играта и да я изиграете отново, като изпитате тръпката
от това да изследвате новите
автомобили. Така че, докато чакате появата на Need For Speed:
Pro Street – това е алтернативата да прекарате пред монитора
приятни мигове, шофирайки нови
и интересни спортни коли.
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Logan, които заменят Mazda RX-7.
Не е задължително да замените
всички автомобили от оригиналната игра, защото, както казах,
mod-ът чете и от двете бази, т.е. когато в CARS_REPLACE
липсва дадена кола, той я прочита от директория CARS на Most
Wanted.
Някои от новите автомобили, на които може да се повозите, са – Buick Roadmaster, BMW
750i, BMW Z8, Honda S2000, Shelby
Eleanore, Nissan Skyline, MercedesBenz 560sec, Nissan 350z, Lada
2106, Honda Civic, Dacia Logan,
Hummer H3 и други. По-специално внимание заслужава Audi RSQ
Concept, прототип от бъдещето,
който Уил Смит шофираше във
филма „Аз, роботът“. Всеки един
от тях заема определен обем от
твърдия диск, който варира от
няколко до десетина мегабайта
(според това колко детайлно е
направен). Поради това големината на модификацията, която може да направите на Most Wanted,
зависи от броя и вида на добавените от вас автомобили, като
не би трябвало да надвишава 320
Мбайта, ако сте инсталирали по
една кола за всяка такава от заглавието.
Модификацията не променя
начина на игра, нито нанася корекции в историята. Започвате,
като губите собствения си автомобил BMW M3 и бивате арестуван от Крос. После сте освободени под гаранция от Мия,
която ви дава малко пари, за да
си купите някаква кола, и се впускате в шеметна надпревара с
петнайсетте опоненти от черния списък. Целта е ясна – да
биете всички, да стигнете до
Бръснача (Razor) и да си върнете BMW-то, което ви е отнел с
измама. Единствената промяна
е свързана с новия автопарк (по
ваше усмотрение и модификация),
който вдъхва нов живот на това
страхотно заглавие. Разбира се,
не само вие, а и опонентите ви
ще шофират нови коли.
От графична гледна точка
повечето нови автомобили изглеждат доста добре като за
проектирани от ентусиасти, фенове на Need For Speed, и се конкурират с оригиналните модели
от заглавието. Различните коли
не само се отличават по външен
вид, но имат и специфични характеристики (ускорение, скорост и
стабилност). Повечето вървят с
по няколко body kit-а и могат да
бъдат тунинговани според вашите предпочитания към външния
им вид, макар някои да не позволяват подобна промяна (например
Lada 2106). Както в Most Wanted,
така и тук, за да отключите
някой от по-усъвършенстваните
автомобили с по-високи технически параметри, първо трябва

TG

Иван Димитров

16
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Апостол Апостолов
http://www.fatebynumbers.com/
Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium на 2,4 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
32 Мбайта
Дисково пространство:
2 Гбайта

НОСТАЛГИЧНО КУЕСТ
ПРЕЖИВЯВАНЕ В ЧЕРНО И БЯЛО

REVIVAL ENTERTAINMENT
Преди 13 години компанията Access
Software първа въведе снимани персонажи в
куест жанра с играта Under a Killing Moon,
оригинална смесица от фантастика и пропито от духа на 50-те криминале. Макар че
играта постигна огромен успех за времето
си и превърна главния герой Текс Мърфи за
кратко в гейм икона, сред родните геймъри
жанрът „филмов куест“ остана запомнен
най-вече с игрите Phantasmagoria и Gabriel
Knight 2 на Sierra. Група холандски студенти обаче са решени да ни покажат откъде
започна всичко с играта Fate by Numbers.
С бюджет от 1500 евро и над 20 актьори,
3D дизайнери и програмисти в екипа си и
краен размер от над 1,8 гигабайта, Fate by
Numbers е може би най-амбициозният безплатен куест проект от дълги години насам,
създаден като дипломна работа на студенти от холандския Университет по комуникации и мултимедия в гр. Бреда. Авторите
признават, че Fate by Numbers е поклон пред
паметта на любимата им Under The Killing
Moon – игрите са изключително сходни като вселена, а героинята Алис Сангър направо е одрала кожата на детектива Текс Мърфи. Това, което най-силно отличава играта
на Revival, е, че тук няма и помен от цвят.
Е, не е Sin City, но създава уникално усещане
за филм, сниман преди половин век.
Fate by Numbers е първи епизод от заплануван куест сериал. Играта ни пренася
в алтернативна вселена, родена във въображението на фантастите от средата
на миналия век – с пронизващи небесата
метрополиси, „летящи“ трабанти, навъсени
мъже в шлифери и вратовръзки и усмихнати лелки с ретро прически и консервативно
дълги поли. Толкова нерадостно бъдеще ще
наблюдавате през погледа на напористата
Алис Сангър, бивше ченге, изгубило значката поради безкомпромисното отношение
към закона и избрало призванието на частния детектив. Делникът є преминава в
преследване на неверни съпрузи до мига,
когато се появява анонимен клиент, който
иска да си върне куфарчето. Това се оказва
опасна задача, а пътят към него и тайната, която пази, води към най-пропадналите
квартали на града и е осеян от трупове.

И макар за Алис това да са рисковете на
професията, тя едва ли предполага, че ще
се изправи срещу своя почти бивш съпруг
и партньор в миналото, който сега тайно
работи за най-могъщата частна армия в
града. Сюжетът на играта е леко муден и
заплетен около личния живот на Алис, и може да се стори блудкав за любителите на
по-екшънориентираните игри, но куест маниаците ще получат доволно заплетена история, достойна за телевизионна кримка.
Един аматьорски проект на Fate by
Numbers не може да мине без редица недостатъци. Колкото и амбицирани да са били
десетките актьори, участвали в създаването на играта, фактът, че това е първата им роля където и да е било, ги кара да
преиграват ролите си по начин, който единствено буди снизходителни усмивки. В това се крие особеният чар на играта, който
няма да откриете в холивудските полирани
продукти. Освен актьорите, разочароващи са и декорите. Повечето са толкова
набързо скалъпени и бедни на детайли, че
единствено акцентът върху персонажите
и тежките сенки на „ноар“ атмосферата
ги спасява от това да бъдат разобличени.
Историята на играта е изключително интересна, но няма да ви задържи повече от
час-два пред монитора, понеже загадките
са сравнително лесни и свързани най-вече
със разговори с множество персонажи, а
пъзелите, изискващи блъскане на глава в
клавиатурата, са сведени до минимум. Така
играта свършва точно когато става найинтересна, за което спомага и фактът, че
е първи епизод от цял сериал и целта му
е да ви остави нетърпеливо да очаквате
следващия – който, както се говори по форумите на Revival, ще бъде платен, но далеч
по-изпипан и дълъг.
Приключенският жанр от години насам
е във възход както на комерсиалния пазар,
така и в ъндърграунд средите. Но друга игра като Fate by Numbers едва ли скоро ще
бъде създадена – амбициозна, огромна (по
обем) и пълна с живот. Заслужава си да я
видите само за да си припомните времето,
когато куест авторите си точеха зъбите
да превземат Холивуд.

ИНФОРМАТИКА

Балканска и Международна олимпиада
БЪЛГАРСКИЯТ ОТБОР ИЗЛЪЧИ ИНДИВИДУАЛНИЯ ШАМПИОН НА БАЛКАНИТЕ
И ЗАЕ ШЕСТО МЯСТО В СВЕТА
От 7 до 13 юли 2007 г. в гр. Кишинев, Молдова
се проведе XV балканска олимпиада по информатика. Българският отбор, подбран след Националната
олимпиада и последвалите я контролни състезания,
бе в състав: Ростислав Руменов, ученик от ПМГ
Шумен, Искрен Чернев, ученик от СМГ София, Емил
Ибришимов, ученик от ПМГ Ст. Загора, и Свилен
Марчев, ученик от 12 СОУ София. Ръководители на
отбора бяха Стоян Капралов и Емил Келеведжиев.
Ростислав Руменов завоюва званието балкански
шампион и златен медал с най-много получени точки – 345 от 600 възможни. Всички български състезатели се върнаха с медали: Свилен Марчев и Искрен
Чернев – сребърни и Емил Ибришимов – бронзов.
В неофициалното отборно класиране по медали
отборът ни заема второ място след Румъния.
В същия състав българският отбор участва и
в XIX международна олимпиада по информатика,
която се проведе от 15 до 22 август в гр. Загреб,
Хърватска. Там конкуренцията беше значително
по-голяма, защото броят на страните беше 77
срещу 8 държави на Балканиадата.
Нашите състезатели се представиха изключително достойно и с два златни медала за Искрен
Чернев и Ростислав Руменов и един сребърен за
Емил Ибришимов заеха 6 място в неофициалното

От ляво на дясно: Стоян Капралов, Свилен Марчев, Искрен
Чернев, Емил Ибришимов, Ростислав Руменов, Емил Келеведжиев

класиране по медали. Този път сме преди Румъния,
която не успя да спечели златен медал.
Подготовката и участието в Балканиадата и
в Международната олимпиада бяха финансирани
от Министерството на образованието и науката
и Американската фондация за България. Подробна информация за двете състезания, включително дадените задачи и техните решения, можете
да намерите на сайтовете на двете олимпиади –
http://boi2007.edu.md и http://ioi2007.hsin.hr, както и
на българския сайт http://infoman.musala.com.

Разпределение на медалите на XV балканска олимпиада по информатика

Място
1
2
3
4
5–6
5–6
7
8

Страна
Румъния
БЪЛГАРИЯ
Сърбия
Гърция
Турция
Молдова
Босна и Херцеговина
Кипър

Златни
2
1
–
–
–
–
–
–

Сребърни
1
2
2
1
–
–
–
–

Бронзови
1
1
1
–
2
2
1
–

Страни със златни медали на XIX международна олимпиада по информатика

Място
1
2
3–5
3–5
3–5
6
7
8–9
8–9
10
11–13
11–13
11–13
14
15
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Страна
Китай
Русия
Казахстан
САЩ
Тайван
БЪЛГАРИЯ
Полша
Иран
Тайланд
Беларус
Австралия
Хърватска
Украйна
Япония
Германия

Златни
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Сребърни
–
1
1
1
1
1
–
3
3
2
1
1
1
–
–

Бронзови
–
1
1
1
1
–

2
–
–
1
2
2
2
1
–
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PC Tools AntiVirus Free Edition 3.5
БЕЗПЛАТЕН АНТИВИРУСЕН ПАКЕТ
ИВАН ДИМИТРОВ
Един от големите плюсове на Windows Vista
несъмнено са сериозните иновации в сферата на
кибер сигурността. И въпреки това сърфирането
в Интернет крие редица опасности за сигурността на вашата система. Ето защо е препоръчително да се ползва и антивирусен пакет на трети производител, а не да се разчита единствено
на вградените функции на Windows Vista.
Ще ви запознаем с безплатния вариант на
популярната антивирусна програма PC Tools
AntiVirus – PC Tools AntiVirus Free Edition (версия
3.5), който е съвместим с Windows Vista и е предназначен за домашни и некомерсиални потребители.
Фиг. 2. Възможните настройки при защита в реално време

Интерфейс
PC Tools AntiVirus Free Edition предлага приятен
и добре подреден потребителски интерфейс. Работният прозорец е разделен на две части. Вляво
са разположени бутоните, от които се зареждат
основните функции, а вдясно е екранът, в който
се извършват съответните действия и настройки (фиг. 1).
Работно поле

Сканиране
Както всяка друга антивирусна програма, така и PC Tools AntiVirus Free Edition предлага опцията за сканиране на системата за зловредни кодове. Възможностите са:
 Full scan – извършва се пълна проверка на системата, включително на заредените в паметта програми и на твърдия диск или неговите
дялове.
 Custom scan – по подразбиране (фабрични настройки) този тип сканиране е конфгуриран
като пълна проверка, но потребителят може
да настрои програмата да проверява само определени обекти или да извършва т.нар. селективно сканиране (фиг.3).

Бутони за основните функции на софтуера

Фиг. 1. Потребителският интерфейс на PC Tools AntiVirus
Free Edition

Защита в реално време
Макар и безплатен, PC Tools AntiVirus Free
Edition разполага с функция за защита в реално
време на системата. Наречена OnGuard, тя може
да се активира от няколко различни менюта на
програмата. При откриване на заразени или подозрителни обекти тя може да ги карантинира
или изтрие, а може и да запита потребителя какви мерки да предприеме (фиг. 2).
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Фиг. 3. От дървовидната структура на съдържанието на
системата можете да изключвате или добавяте обекти,
които да бъдат проверени

Настройка
Преди да сканирате системата за пръв път,
е добре да настроите продукта по свой вкус. За
Октомври 2007
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целта натиснете бутона Settings и в частта
Scan settings извършете необходимите конфигурации. От значение е да зададете метода на сканиране, както и действията, които програмата
следва да предприеме, в случай че открие зловреден или подозрителен код.
Методите са:
 Fast – бърза проверка, не е за предпочитане.
 Detailed – подробно сканиране.
 Full – пълна проверка, която изисква много време.
Ако желаете определени обекти да не бъдат
подложени на проверка, е достатъчно в Scan
Settings да изберете опцията Scan Exclusions и
след това да маркирате съответните файлове,
папки и обекти (фиг. 4).

Фиг. 6. Допълнителните възможности при сканиране

Плюс на PC Tools AntiVirus Free Edition е възможността да се сканират не само изпълнимите кодове, но и архивите (Scan archives) и електронните съобщения (Scan emails), както и за
премахване на макросите във файловете с данни (Remove all macros). Освен това програмата
предлага и евристично сканиране, което дава
възможност за откриване на нови и непознати
вируси – фиг. 6.

График за сканирането

Фиг. 4. Определяне на обектите, които да бъдат изключени от сканиране и проверка за кибер зарази

Действията, които програмата може да предприеме, са:
 Quarantine – поставя под карантина съответните обекти. Те са достъпни за преглед
(или възстановяване) чрез опцията Restore
Infections from Quarantine, която се зарежда
през работния прозорец на Status (фиг. 5).

Подобно на повечето антивирусни програми
и PC Tools AntiVirus Free Edition има възможност
за създаване на график, по който да се извършва
сканирането. Тази опция се настройва в Settings/
Scheduler Settings. Достатъчно е да посочите Full
Scan и да сложите отметка в кутийката срещу
Activate Scheduled Full Scan, за да започне конфигурирането на функцията (фиг. 7). След това избирате в колко часа и през какъв период от време
да стартира сканирането – всеки ден (Daily), седмично (Weekly) или месечно (Monthly).

Фиг. 7. Създаване на график за сканиране
Фиг. 5. Възстановяване на карантинираните обекти.

Remove – зловредният и подозрителният код
се изтрива без възможност за по-късно възстановяване.
 Prompt me – при намиране на зловреден или подозрителен код програмата запитва потребителя как да постъпи с него.
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Вместо заключение

Като цяло PC Tools AntiVirus Free Edition е добро попадение, което несъмнено ще подобри сигурността на вашата система, независимо дали работите под Windows Vista, или под Windows 2000/
XP. Програмата може да бъде изтеглена от адрес
www.pctools.com.
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GOOGLE EARTH 4.2
С ПОГЛЕД, ОТПРАВЕН КЪМ ЗВЕЗДИТЕ
С всеки изминал ден технологиите се опитват
да ни убедят, че живеем в един малък свят, в който всичко е на една връзка разстояние, а земното
кълбо се побира в една човешка длан. Google Earth е
поредното доказателство за това и една от найценните програми за всеки, който желае да посети
всяко едно кътче от родната ни планета, а отскоро и отвъд пределите на познатия ни свят, в космическото пространство.
През 2004 година Интернет гигантът Google
придоби компанията Keyhole Inc. и прекръсти популярния виртуален глобус Earth Viewer в Google
Earth, който вече две години се предлага напълно
безплатно и изцяло интегриран с базите от данни
на Google. Достатъчно е да инсталирате програмата, за да се сдобиете с най-детайлния глобус,
създаван някога – висококачествени сателитни
снимки позволяват да хвърлим птичи поглед над
всеки град по земното кълбо от 15 метра височина, а за важни локации са налични и фотографии от
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сайта panoramio.com. Googlе Earth дължи богатата
си база от данни на своите потребители – всеки може да създаде своя библиотека с географски
данни (локации, маршрути и т.н.) в специален KML
файл и да ги сподели с приятел или Google Earth обществото. Това могат да бъдат маршрутът на ваканцията, списъци с хотелите в родния град, автобусните маршрути в София, задръстванията по
магистралите, получавани в реално време, или курсът на ралито Париж–Дакар и много други. Google
3D Warehouse е сайт, пълен с модели на сгради, дело на потребители, които преобразяват плоската
карта в истински тримерни модели и градове като
Ню Йорк, Чикаго и Денвър са изцяло пресъздадени
в 3D. Версия 4.0 „неофициално“ добавя и режим на
опростен самолетен симулатор, скрит в опциите
на програмата. Имате избор между два модела на
частни самолети, с които можете да обиколите
света, но за съжаление управлението е твърде
опростено, без възможност за основни неща като
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приземяване и като цяло далеч от стандарта, наложен с MS Flight Simulator.
Но за Google Земята е само началото – в края
на миналия месец компанията пусна нова версия
на Google Earth, с която цели да зарадва астрономите и всички, които нощем отправят поглед
към небосклона. Новият режим Sky позволява да
наблюдавате с невиждани досега подробности
космическото пространство, заснето от телескопа Хъбъл. Подобно на наземната карта Google
Earth дава пълна свобода на движение и в космоса,
като познатите ни съзвездия са обозначени като ориентир върху картата, а за ключови места
са налични и фотографски снимки, макар малко на
брой. Движението на планетите от избрана точка
следва точни данни и е напълно достоверно – може
да наблюдавате планетите в реалния момент или
да изчислите кога ще е следващото слънчево затъмнение. С режима можете да проследите прак-

тически всеки известен на астрономите небесен
обект, от най-дребното джудже до движението на
комети. За всеки от тях е налична информация, извлечена от HubbleSite и Wikipedia, а от Google дори
са подготвили обширен курс по астрономия, който
ще запознае лаиците с видовете галактики и категории звезди, разхождайки ни из космическото
пространство.
Докато земният глобус е незаменимо помагало в дневния живот на всеки пътуващ човек, Sky
режимът е по-скоро нагледен курс по астрономия,
при това толкова забавен и богат на информация,
че няма да усетите кога сте попълнили общата си
култура по астрономия с много полезни познания.
Но Google обичат да се застраховат за бъдещето –
кой знае кога и обикновеният потребител ще се
отправи към Юпитер за лятната си ваканция и когато това стане реалност, Google Earth ще е готов да помогне.

Само до 15 ноември абонамент с 15% отстъпка
За една година – 29 лв. (редовна цена 33 лв.)
Преведох сумата за абонамента чрез:
 Преводно нареждане за ................................................. лв. от .............................. 2007 г.
по банкова сметка (IBAN): BG79UNCR96601034269809,
банков код BIC: UNCRBGSF в УниКредит Булбанк АД, клон Витоша, София
 Пощенски запис № ................................. от ........................... 2007 г. за ...................... лв.
София 1527, ул. Панайот Волов 11, ет. 1, Ню Текник Пъблишинг ООД
за Кирил Иванов Кирилов
Този талон заедно с копие от платежния документ изпращайте на адреса на редакцията.

Дата ...................... 2007 г.
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ФОРУМ

КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНИ ТАПЕТИ
„ОЧАРОВАНИЕТО НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“

Prestigio е превърнало в традиция провеждането на ежегодни
художествени конкурси, насочени
към откриването и насърчаването на талантливи художници,
фотографи и дизайнери от целия
свят. В международните конкурси по художествена фотография,
карикатури и компютърни тапети, провеждащи се под надслова Prestigio Collections, участват
творци от повече от 30 стра-

ни от целия свят. Тазгодишният
конкурс за създаване на компютърни тапети под надслов „Очарованието на високите технологии“ е отворен за дизайнери от
цял свят, независимо от образование, възраст и ниво на опит.
Журито ще одобрява за участие
само творбите, изпълнени на високо артистично и техническо
ниво и отнасящи се към тематиката на конкурса. Предоста-

вените творби трябва да попадат в една от трите категории: рисувани, снимани и 3D, и да
представят поглед към света на
високите технологии през призмата на съвременния привлекателен начин на живот. От състезателите се очаква да отразят
модерната и бляскава страна на
новите технологии. Подробните
правила са публикувани в официалната международна страница
на конкурса http://art.prestigio.com.
Там, във виртуалната галерия на
Prestigio, са показани и допуснатите до конкурса работи. Крайният
срок за изпращане на творбите е
28 октомври 2007 г.
Голямата награда ще бъде връчена на участника, който събере
най-много точки от гласуването
на журито на Prestigio, което е
съставено от 21 фирмени директори на корпоративни офиси
в Кипър, Чехия, Русия, Украйна,
Беларус и Холандия. Следващите
двама в класирането ще получат
съответно Златна и Сребърна
награда. Специалната награда на
сайта на Prestigio ще бъде връчена на участника, който събере
максимума гласове в независимо
гласуване в сайта на конкурса
http://art.prestigio.com.

 Адрес за получаване
Пощенски код ................. Селище ...................................................... Област ..........................................
ж.к./ул. .............................................................................. № .......... бл. ........... вх. ........ ет. ....... ап. ............
ПК ............... тел. .................................. GSM ................................ е-mail .....................................................
Име ..................................... Презиме ............................................ Фамилия ..............................................

 Данни за фактура
Име на фирмата .............................................................................................................................................
Град/село ..........................................................................................................................................................
ж.к./ул. ................................................................. № ............ бл. ............... вх. ........... ет. .......... ап. ............
ИН по ЗДДС ....................................................................................................................................................
ИН/ЕГН ............................................................................................................................................................
МОЛ ..................................................................................................................................................................
Име на получателя ........................................................................................................................................
тел./факс ......................................... / ........................................... GSM ........................................................
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