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Блейд шаси за малкия и среден бизнес

За да са конкурентни, средните, а за България и част
от големите предприятия, които разполагат с ограничен
бюджет и малък ИТ отдел с недостатъчен ресурс, трябва да
постигат високи резултати на по-ниска цена. Те се нуждаят
от специфични решения, различни от тези на корпоративния
бизнес. Новото блейд шаси HP BladeSystem c3000 и свързаните с него услуги, които Hewlett-Packard предлага, има характеристики, подпомагащи постигането именно на тази
цел – да се ускори растежът и да се намалят оперативните
разходи.
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КОМЕЛ СОФТ МУЛТИМЕДИЯ

През май NVIDIA обяви гама мобилни 80-нанометрови
видеоконтролери от осмо поколение, включваща пет модела
(GeForce 8400M G/GS/GT и 8600M GS/GT). Два месеца по-късно ги последва и високопроизводителният GeForce 8700M GT.
Дългоочакваните наследници на изключително успешната
серия GeForce 7 Go предлагат на потребителите на преносими компютри възможността да се насладят на повишена
производителност, която отговаря на изискванията на съвременните мултимедийни приложения и на най-новите игри
на пазара.

BitDefender Internet Security 2008

Новото определение за мрежова сигурност

и КОМЕЛ СОФТ СЕКЮРИТИ

66

НЕТ ИС

68

КОНТРАКС

Модели на Toshiba, Acer и Fujitsu Siemens
Computers с поддръжка на DirectX 10

90

Най-новите антивирусни мрежови и комплексни решения за сигурността от фамилията BitDefender са отговор на
растящата нужда от качествени и надеждни продукти, способни да се борят с нарастващия брой зловредни програмни
кодове. Сред тях е и антивирусният пакет за мрежова безопасност – BitDefender Internet Security 2008. Според фирмата
разработчик Softwin продуктът е извървял дълъг път, за да
предложи адекватна, модерна защита срещу новите кибер
заплахи. Нововъведенията са много, много са и удачните подобрения в отделните модули на пакета.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПАКТДИСКА
Здравейте приятели!
С многобройни интересни и полезни приложения и игри ви посреща ноемврийският брой на списание
Computer.
Както обикновено, започваме с рубриката System. Тук е и една от найважните актуализации за месец октомври – Office 2003 Service Pack 3.
Предоставен от Microsoft за обновяване на пакета от офис приложения
MS Office 2003, той включва множество подобрения, които са особено
важни за защитата и стабилността на приложенията от пакета, както и за подобряване на някои детайли в работата им като разширена
поддръжка на формати. Новата версия на безплатния CCleaner 2.01 също може да се нарече важна актуализация особено за почитателите на
Windows Vista. В новата си версия той значително подобрява работата
си по прочистване на паразитни файлове и записи и коригира някои съществени пропуски в съвместимостта с Internet Explorer 7. Специално
предложение за Vista ще получите и с новия TweakVista 1, който дава
достъп до десетки скрити настройки за персонализиране и оптимизиране на работната среда на Windows и организирането им в различни профили – за игри, за офис приложения и т.н. Допълнително
оптимизиране за файловата система предлага Auslogics Disk Defrag
1.4.9, който обещава значително ускорение на зареждане на оптимизираните програми. Безплатният Total Uninstall 4.26 е още един
страхотен инструмент за поддръжка на работната среда. С негова
помощ с лекота можете да деинсталирате приложения от вашата
система. Негов специалитет обаче е възможността за проследяване на инсталационните процеси с цел тотално премахване на
записите и файловете на новите програми. Рубриката приключва
с Absolute Shutdown 1.0 за ускорено рестартиране, изключване или
„приспиване“ на вашата машина.
Новата разширена надстройка на супер многофункционалния файлов мениджър Total Commander ви очаква в рубриката Tools. Неговата версия Ultima Prime 3.1 включва допълнително интегрирани модули като
Putty за отдалечена ssh козола, Free Download Manager за сваляне на файлове, Miranda IM за обмяна на съобщения и още много други. Без съмнение Total Commander осигурява една от най-широките поддръжки за различни компресирани формати, но ако се нуждаете от достъп до съдържанието на инсталационни пакети
или на CD/DVD архиви от различни формати, по-добре потърсете услугите на безплатния Universal Extractor
1.5. Тук са и актуализацията на един от най-добрите мениджъри за компресирани файлове PowerArchiver
2007 10.2, който подобрява и разширява поддръжката на TAR архивите и добавя нов интерфейс от типа на
Office 2007. Четенето на CD/DVD архиви може и да е по силите на Universal Extractor,
но ако искате да модифицирате, конвертирате и създавате копия, обърнете се към
специалисти като PowerISO 3.8, който освен всичко друго ще ви осигури директен
достъп до файловете, като инсталира виртуално DVD устройство, на което да четете вашите архиви. За да се възползвате обаче от пълните му възможности, ще
се наложи да си го закупите, защото иначе е ограничен до първите 300 Мбайта на
всеки диск. Архивирането на ценните CD и DVD дискове е добра идея, но в случай,
че сте пропуснали някое от тях и то вече е надраскано и не се чете, не губете надежда, опитайте със CDRoller 7.0.50. Това е една от най-добрите програми за извличане на информация от повредени носители с множество различни технологии за
четене и достъп на ниско ниво. Рубриката включва още два безплатни инструмента – ALPass 2.74 за защитено съхранение на пароли с възможност за инсталиране
на преносимо устройство и NetCon 4.02 за конфигуриране на мрежовите настройки
на системата и на Internet Explorer и автоматизираното им назначаване от избран
от потребителя профил. Неприятното на NetCon е, че инсталацията протича на
немски език, но интерфейсът позволява превключване и на английски.
Рубриката Authoring съдържа два страхотни графични редактора. Тук е 14-ата
версия на небезизвестния Saint Paint Studio, която добавя още няколко нови инструмента в своя арсенал
като настройка на цветови интензитет на обектите. GIMPshop 2.2.8 пък е олекотена версия на основния
GIMP, която допълнително изменя интерфейса така, че да наподобява този на Adobe Photoshop. Тук ще намерите и преносим вариант на моя любим мениджър за картинки Irfan View. Portable IrfanView 4.00 ще ви предостави безплатно всички възможности на редактора независимо на кой компютър сложите вашето USB
устройство. В помощ на графичните и уеб дизайнери е предвидено и едно малко безплатно бижу. Наречено
PicPick 1.7.2, то съдържа няколко малки инструмента, които са достъпни от общо меню в системната лента, като: изписване на кодовете на цвета от избрана точка, линия за измерване на разстояния на екрана
в пиксели, сваляне на екрани и бърза редакция на картинки и други. GConvert 5.0 е последното предложение
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за работа с картинки, което с красив и лесен интерфейс печели много почитатели. С негова помощ на няколко стъпки бързо ще получите красиви
и малки иконки от готови изображения, които впоследствие можете и да
„пипнете“ още малко, ако има нужда.
За уеб програмистите са новите версии на две страхотни приложения.
ASPMaker 6.0.2 за генериране на готови уеб решения за бази от данни с
осигуряване на достъп, представяне и изменение на данните и безплатният текстов редактор Notepad++ 4.3, който синтактично разпознава и оцветява над 40 езика, поддържа автоматично дописване на ключови думи,
мащабиране на прозорците и много други.
В рубриката Entertainment също са скрити няколко бисерчета, но първо
ще представим новата версия на един от най-добрите конвертори за аудио файлове Easy CD-DA Extractor 10.5.1. Освен конвертиране с него с
лекота ще сваляте музикални парчета и ще записвате аудио CD-та,
ще нормализирате нивото на звука и т.н. Славният All Media Fixer
8.4 – признатият „майстор“ на развалените аудио и видео парчета,
също излиза с нова версия. В нея е включена възможност за над 20
аудио и няколко графични формати като JPG, AVI, PSP и др. ZoomIt
1.71 е малко прекрасно приложенийце, което създава големи удобства. Разработено в помощ на лекторите за водене на демонстрации,
то има прост интерфейс и ви позволява с една клавишна комбинация да започнете да рисувате върху десктопа с избор от различни
цветове, а с друга – да увеличите екрана около позицията на мишката. WinAlarm 2.2.1 е следващото безплатно бижу, което ще ви
позволи да си инсталирате часовник с аларма и календар, а на него –
да настроите повтарящи се събития, за които да бъдете известявани със съобщения. В рубриката е и 3D защитният екран с множество светлинни ефекти Soft Shines 3D
2.02, програмата Mnemosyne 0.9.9 за самообучение и самооценка по различни теми, които можете сами да редактирате, както и няколко урока за грижи за лицето и прилагане на грим с Applying Mascara 1.0.
Новите версии на две популярни средства за сваляне на файлове ви посрещат в рубриката Internet. Моят любим мениджър Free Download Manager 2.5
позволява едновременно теглене от няколко сайта, автоматично търсене
на алтернативни сайтове, теглене с възстановяване при грешка, контрол
на скоростта на сваляне, прихващане и обработка на скрипт пренасочвания
и много други. А сега вече поддържа и надстройки, конвертиране на видео,
възможности за качване на файлове и отдалечено управление през Интернет. Безплатният FileZilla 3.0.1 няма толкова много функции, но като специалист в FTP комуникациите е идеален за поддръжка на уеб сайтове чрез
синхронизиране на директории. Той позволява изграждане
на криптирани сесии, работа през прокси и др. Заедно с
него в рубриката ще намерите и неговия партньор в FTP
трафика – безплатния FileZilla Server 0.9.23. Както може да
се очаква, той позволява възстановяване на прекъснати
тегления, сваляне на части и работа с различни потребители. Въпреки че всеки един от клиентите притежава
„скоростомер“ на генерирания трафик, Bitmeter II 3.5.5 определено ще ви е от полза, ако се опитвате да определите и
измерите обема и скоростта на трафика. Освен че представя текущите стойности, той автоматично дава статистика за часа, деня и месеца и пази тези данни няколко
месеца. Тук са още уеб базираният портал с управление на
потребителски профили WordPress 2.3 и Advanced Parental
Control 1.6 за контрол на посещаваните сайтове и на времето на
ползване.
Рубриката Antivirus и този път няма да ви подведе
и ще предложи ново приложение. Spyware Terminator 2
е ефективна защита от шпионски приложения и вируси с възможност за офлайн сканиране на файлове,
като не налага никакви ограничения за ползване. Тук,
разбира се, са и традиционните актуализации на поизвестните антивирусни пакети като Norton Antivirus, Trend Micro PCCillin, AVG Anti-Virus, F-Prot и Alwil
Avast, които се разпространяват свободно в Интернет.
Иван Гарнизов
Ноември 2007
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Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Стартира системата
за електронна здравна карта
ПИЛОТНИЯТ ПРОЕКТ В СЛИВНИЦА НАВЛЕЗЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА
В рамките на пилотния проект за въвеждане на електронни
здравни карти на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна
каса на 3 октомври в гр. Сливница
бе издадена първата електронна
рецепта в България. Официалният старт на системата в първия лекарски кабинет и първата
аптека, включени в проекта, бе
даден от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и министъра на държавната
администрация Николай Василев.
Обявено бе, че следващата значителна стъпка в реализирането
на стратегията за електронно
здравеопазване ще бъде стартирането на съвместна обществена поръчка на Министерството
на здравеопазването и на Министерството на държавната администрация за създаването на
Национален здравен портал и на
електронно здравно досие на всеки от 40-те хиляди държавни служители.
Д-р Валери Цеков, зам.-министър на здравеопазването, направи преглед на досегашните етапи
от развитието на проекта. Той
подчерта, че първата задача на
Министерството на здравеопазването е била да се идентифицират световните практики и да
се изберат елементите, които
са подходящи за нашата страна.
След това са потърсени партньори, които могат да се ангажират
с изпълнението на подобна сложна задача, която все още не е изпълнявана в този си вид никъде
в европейските страни. За да се
стигне накрая до деня, в който
може да се демонстрира цялостна
система за това как един пациент
може да отиде при своя личен лекар, да се представи с помощта
на своята електронна карта, да
бъде обслужен без губене на излишно време за писане, да получи
своята рецепта отново без излишно време за писане, да отиде
със своята карта в аптеката и да
получи своите лекарства отново,
за трети път, без да се губи време за писане. Система, която пести време на всички ангажирани в
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процеса. На лекаря – за проверка
на здравноосигурителния статус
на пациента, за въвеждане на данните му, за попълване (най-често
на ръка) на рецептата и за писане на отчет към Здравната каса
и пр., на фармацевта – отново за
проверка на здравноосигурителния статус на пациента, на статуса на лекаря, издал рецептата, на правилността на самата
рецепта (дали предписаните лекарства отговарят на поставената диагноза или диагнози), за
изготвяне на отчетните документи към Здравната каса и пр.,
а на пациента – за цялото чакане
това да стане. Това несъмнено ще
даде възможност на лекарите и
фармацевтите да се съсредоточат върху своите професионални
действия, а именно лекарите да

прегледат пациента, да поговорят с него, да разберат какво е
състоянието му и от какво има
нужда, а фармацевтите да прегледат внимателно лекарствата,
които му дават, и да проверят
дали някъде няма някаква грешка,
за да са сигурни, че пациентът получава точно това, което е нужно
за неговото здраве.
Представители на изпълнителите: Йордан Йорданов, управител на „Контракс“, Петър Иванов,
управляващ директор на Cisco
България, и Питър Ройшел, изпълнителен директор на ICW, изложиха своето участие в проекта:
 „Контракс“ – изготвяне, програмиране и производство на
карти, както и интегрирането на централната система с
потребителския софтуер.

Фиг. 1. Инфраструктура на системата за работа
с електронните здравни карти
Ноември 2007

Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
общопрактикуващите лекари
(„Хипократ“ на „Контракс“) и
фармацевтитe („Аптека Експерт 2“ на „Либра“ и „Фарма
Стар“ на AS Systems).

Пилотният проект

Фиг. 2. Електронни здравни карти
 Cisco България – изработка на

специален комутатор, осигуряващ надеждна връзка между общопрактикуващите лекари и фармацевтите, от една
страна, и Здравната каса, от
друга.
 ICW (международна компания,
специализирана в електронното здравеопазване и основен

Ноември 2007

системен интегратор в проекта) адаптира своите софтуерни компоненти и решения
към спецификата на здравната ни система. Разработеният от нея набор от развойни програмни средства дава
възможност за интеграция
между системата и приложните програми, използвани от

за въвеждане на електронни
здравни карти стартира на 21
февруари и е част от изпълнението на предвидените действия и
мерки в Националната стратегия за внедряване на електронно
здравеопазване, която бе приета от правителството в края на
декември 2006 г. Той обхваща две
населени места – гр. Сливница и
с. Алдомировци, 7 общопрактикуващи лекари, 4 аптеки и 1000 пациенти с хронични заболявания в
гр. Сливница, които са предложени за участие от техните лични
лекари, включени в проекта.

Компонентите на
системата

на ниво клиент (при общопрактикуващия лекар и фармацевта)
са четец на карти и специален
комутатор, снабден със софтуер
за обработване и криптиране на
информацията, чрез който се поддържа връзката с центъра на Националната здравноосигурителна
каса (фиг. 1).
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Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Електронните
здравни карти

са три вида – две професионални (за общопрактикуващи лекари
и фармацевти) и трета – за пациентите (фиг. 2). Това са четвърто
поколение карти (смарт карти),
които осигуряват най-високото
възможно ниво на сигурност на
информацията, по-високо от това и на банковите карти.
На картата на пациента са
записани паспортните му данни,
издателят, номерът на картата
и сертификат за сигурност по
подобие на електронния подпис.
Чрез тях автоматично се проверява здравноосигурителният
статус и принадлежността на
пациента към списъка на лекуващия лекар. Допълнително ще се
записва и информация за електронни рецепти, с които ще се
предписват лекарствата, заплащани напълно или частично от
здравната каса.
Зам.-министър Цеков потвърди, че на картата на пациента
може да бъде записана различна
информация, в това число и медицински данни за пациента. Това
обаче би могло да стане едва след
изграждането на националната
електронна здравна система, така че засега тези карти ще съдържат единствено административна информация.

Процедурата

В началото на работния ден
общопрактикуващият лекар поставя своята карта в четеца и се
идентифицира със своя ПИН код,
при което системата проверява
дали той има договор с Касата.

Фиг. 4. Електронна рецепта
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Преди началото на прегледа картата на пациента се поставя във
втори слот на четеца (фиг. 3),
системата проверява здравноосигурителния му статус, както
и това дали той е в списъка с пациенти на съответния общопрактикуващ лекар и извежда амбулаторен лист с всичките му административни данни, включително
и с диагнозата му, когато той е
диспансеризиран.
След като лекарят потвърди,
че ще изготвя рецепта, автоматично излиза формуляр с попълнени данни за пациента. Ако пациентът вече е взимал съответните
лекарства, лекарят може само да
му поднови рецептата, без да
попълва нищо допълнително. Ако
трябва да се правят промени, лекарят ги прави, подписва готовата рецепта (фиг. 4) с електронния си подпис и тя се изпраща в
централния сървър на Районната
здравноосигурителна каса.
„Тази система много ни облекчава и намалява значително административната ни работа. Електронната рецепта се издава за
по-малко от 2 минути, четлива е
и няма грешки, а ние имаме достатъчно време за преглед на пациентите“, заяви д-р Елеонора Попова,
първият общопрактикуващ лекар,
интегриран в системата.
Ползите от системата са
очевидни. Тя значително облекчава общопрактикуващите лекари – пести се време от рутинни
дейности, избягват се грешки,
автоматично се генерират отчети. Когато на следващ етап
от развитието на здравната
система се премине към изцяло
електронно отчитане, тя ще помогне да се премахне цялата хартиена документация, която сега
са задължени да попълват партньорите на Касата. И това не е
всичко. С подходящ софтуер ще
стане възможно да се проверява
дали предписаните лекарства не
неутрализират действието си,
или още по-лошо – не са несъвместими.
Издадената рецепта се съхранява на предназначен за целта
сървър в НЗОК, а информацията
за нея – на електронната карта
на пациента. Данните се изпращат на сървъра през специалния
комутатор, който е снабден със
софтуер за обработване и криптиране/декриптиране на информацията.
При посещение на пациента в
аптеката той представя своята
електронна здравна карта и чрез

Фиг. 3. Четец на
електронни здравни карти

аналогичното четящо устройство, инсталирано в аптеката, тя
се отваря автоматично. След като системата направи проверки за грешно попълнени полета,
грешно въведен код и пр., аптекарят се идентифицира със своя
ПИН код и удостоверява в системата отпускането на съответното лекарство.

Продължението

Използването на системата
стартира и в останалите 6 лекарски практики и 3 аптеки в Сливница, които са включени в проекта. През следващите три месеца всички 1000 пациенти, които
участват в проекта, ще представят при преглед и в аптеката електронната си карта, върху
която се записва информация за
електронната рецепта. През този период ще бъде направен и мониторинг, който ще покаже в каква насока и с какви темпове може
да се премине към въвеждане на
електронната карта за всички
български граждани.
Системата на трите компании, които технически реализират проекта – ICW, Cisco и „Контракс“, е изработена съгласно спецификата и изискванията на българското здравеопазване и може
лесно да се разшири и приложи на
национално ниво. Според министър Гайдарски това едва ли би
било възможно преди края на 2009
г. Той напомни, че един от основните приоритети на готвената здравна стратегия е именно
въвеждането на електронното
здравеопазване в България. Целта е да се изгради по-достъпна
здравна система, да се предлагат повече и по-качествени услуги.

Ноември 2007

КОЙ КОЙ Е

IBM
РАЗШИРЯВА ДЕЙНОСТТА СИ В БЪЛГАРИЯ
IBM обяви, че ще разшири дейността си в България и ще открие
„Център за обслужване и управление на бизнес процеси“ (Managed
Business Process Services – MBPS), като част от мрежата от 80
глобални центъра, които обслужват клиентите на компанията по
света. Подобни центрове за управление на бизнес процеси оперират в Аржентина, Китай, Унгария, Индия и САЩ и са ключов компонент в стратегията на IBM за глобално интегриране на производствени, изследователски, финансови и най-важното, на човешки
ресурси, чиято цел е да се даде възможност и на компанията, и на
нейните клиенти да печелят и извличат ползи от глобалния пул от
таланти.
MBPS центърът на IBM ще се намира в София и ще има няколкостотин служители. Ще се обслужват клиенти на няколко езика, сред
които немски, италиански, португалски, испански, френски, холандски и някои скандинавски езици. От услугите му ще се ползват компании, които аутсорсват своите дейности в сферата на доставките, финансите и счетоводството, с цел да оптимизират своя
бизнес и да реализират растеж. Така те ще имат възможност да се
фокусират върху своята основна дейност, ще спестяват разходи и
ще оптимизират своите технологии за постигане на растеж.
„Инвестицията в глобалния център в България е ключова част
от стратегията на IBM да бъде глобално интегрирана корпорация, –
заяви Георги Ранделов, генерален директор на IBM България. –
Като работим в международен мащаб, ние можем да разчитаме
на най-добрите таланти по света, за да създаваме иновации и да
обслужваме нашите глобални клиенти. Нашият център в София е
пример за интеграция, предоставяне на възможности за ключови
услуги чрез комбиниране на уникални умения с върхови технологии,
инструменти и стандартизирани процеси.“
Разширявайки дейността си в сферата на услугите, IBM улеснява разрастването на българската ИТ индустрия чрез комбиниране
на усъвършенствана методология и най-добри практики и подкрепя
развитието на местните таланти да предоставят тези услуги.
Като част от тази подкрепа през септември IBM обяви две важни
инициативи.
Едната, наречена Great Minds Initiative, бе анонсирана по време на
посветения на най-новите ИТ и бизнес решения в сферата на услугите форум на компанията „Какво ви прави специални?“. Тя предлага
възможност на студенти от Централна и Източна Европа да стажуват в Изследователската лаборатория на IBM в Цюрих.
Втората има пряко отношение към модернизирането на висшето образование в България. Тя предвижда инвестиция от 40 000 USD
в създаването на IBM технологичен център, който ще предоставя
съвременни хардуерни и софтуерни технологии и образователни
материали на студентите по информационни технологии. Центърът ще бъде създаден в сътрудничество с академичната общност
като част от академичната инициатива на IBM „Да изградим заедно уменията, необходими в XXI век!“
IBM стартира и стажантска програма за български студенти
по информационни технологии, в чиито рамки те ще работят в
продължение на 3 месеца заедно с ментор от IBM по реални бизнес
проекти, без да се налага да прекъсват образованието си. Целта е
бъдещите ИТ специалисти освен теоретичните знания, получавани в университета, да придобият и практически опит и умения, така че да са по-добре подготвени за работа в реална бизнес среда.
IBM ще предостави на Софийския университет и Техническия
университет в София 60 ключови издания, които ще подпомогнат
преподавателите и студентите да се подготвят теоретично по
най-актуалните технологични теми.
Паралелно с всичко това IBM България продължава своята успешна програма Faculty Awards, която дава на професори и университети възможността да задълбочат своите ИТ познания. От тази
програма вече са се възползвали редица преподаватели от български университети.
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Индекс-България навърши 10 години
В средата на септември т.г. фирма „Индекс-България“ отпразнува сред партньори и приятели своята десета годишнина. В годината, в която България
бе приобщена към Европейския съюз, въпросът, който
стои пред всяка фирма от ИКТ бранша, е не как да
оцелява в бъдеще, а как още по-успешно да се развива
в условията на голямото и силно конкурентно европейско семейство. Въпросът е стратегически и всеки търси най-удобната за себе си пазарна ниша, своя
оптимален път на развитие, на чиято указателна
табела със сигурност пише „продукти със собствена
принадена стойност“. Опитът и философията, направляваща политиката на „Индекс-България“, в голяма степен са търсеният отговор.
„Индекс-България“ развива и умело балансира две
силно различаващи се, но и допълващи се дейности.
Създадена като фирма със специализация в разработването и внедряването на информационни и управленски системи и технологии, тя е измежду малкото
в България, които имат кадровия потенциал и притежават собствено ноу-хау за тяхното разработване.
От самото начало нейните основатели са избрали
пътя на създаване на оригинални продукти, а не на
адаптация на чужди, път, който за „Индекс-България“ е доказано успешен. Най-важното е, че създадените от фирмата продукти и системи са едни от
най-успешните – там, където са внедрени, работят
безпогрешно. При това става дума за мощни системи с национално покритие като Автоматизирана информационна система „Български документи за самоличност“; Информационна система „Бюра съдимост“,
Национална информационна система „КАТ“, Специализирана автоматизирана информационна технология
за издирвани моторни превозни средства (МПС), Мобилна полицейска система, Информационна система
„Национален план за регионално развитие“, Информационни системи на Националния статистически институт („Статистическа класификация“, Планиране
и проектиране на статистически изследвания“) и др.
Не по-къс е и списъкът с приложни програмни продукти, изцяло разработени от „Индекс-България“. Това
са: системите „е-документооборот“, „Документооборот“, „Класифицирана информация“, „Персонална и
индустриална сигурност“, „Контрол на посещенията“,
„Медия“ (автоматизирана система за мониторинг и

Управителите на „Индекс-България” г-жа Димитринка
Илиева и г-н Любомир Атанасов посрещат гостите си на
тържеството по случай юбилея
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г-н Любомир Атанасов, съуправител
на „Индекс-България“
извличане на информация по публикации в медиите),
„Библиотека“ и др.
Тази палитра от системи и продукти обяснява
присъствието на юбилейното тържество на представители на различни министерства, включително
и силовите, на различни звена на правосъдието, висши служители в държавната администрация и президентството. На управителите на „Индекс-България“
г-жа Димитринка Илиева и г-н Любомир Атанасов бяха връчени грамоти и поздравителни адреси от ръководствата на тези министерства.
Второто, също много успешно направление в дейността на „Индекс-България“ е партньорството Ӝ
с Dell Computers Corp. Фирмата е партньор на този
компютърен гигант от 10 години. „Индекс-България“
има безспорно големи заслуги за успешното налагане
на тази марка у нас, довело и до откриването на офиса на Dell Computers Corp. в началото на годината в
София. Партньорството на „Индекс-България“ с Dell и
още в по-голяма степен синхронната им работа с групата фирми „Лирекс БГ“ откриват широки възможности за изява и в сферата на системната интеграция.
По повод на юбилея и с нагласа да откроим това,
което е извело „Индекс-България“ до днешните му позиции, представител на редакцията разговаря с г-н
Любомир Атанасов, съуправител на фирмата.
Computer: При юбилей като този първият въпрос
води към началото на пътя.
Любомир Атанасов: Както понякога се случва,
съдбата неочаквано се намесва и животът на човек
тръгва в нова посока. Така един ден по време на представянето на нов продукт на Informix през 1996 година
за пръв път се срещнах и запознах с Манол Илиев, управител на „Лирекс“, и от дума на дума стигнахме до
единомислие, че разработването и внедряването на
приложни български информационни системи и особено
на големи интегрирани системи, е много важно и перспективно в следващите години. Бях впечатлен от личноста на Манол Илиев и заедно стигнахме до извода,
че можем да работим съвместно. Въпреки това, за мен
бе трудно да напусна Института по информационни
технологии на МВР, на който бях ръководител. След
7–8 месеца, обаче, ми „помогнаха“ да взема това решение и започнах работа в новосъздадената фирма „Индекс-България“ дъщерна фирма на „Лирекс“. Независимо
от възможностите и предложението за материална
подкрепа от „Лирекс“, избрахме пътя на естествено,
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постепенно развитие стъпка по стъпка, започвайки
от нулата. Затова въпреки че постигнатите резултати са сравнително скромни, за нас, работещите
в „Индекс-България“, те са много ценни, тъй като са
постигнати с много труд и преодоляване на не малко
трудности. Постепенно привлякохме и други служители, не малка част от ИКТ-МВР и нещата потръгнаха
добре. Само шест месеца след учредяване на фирмата
месечният ни оборот надхвърляше 150 000 лева.
В края на 1997 г. съдбата отново благосклонно се
намеси и получихме предложение „Индекс-България“
да стане дистрибутор на Dell – един от водещите
световни производители на компютри. Намесвам
отново пръста на съдбата, защото познавах добре
качествата на тази техника и възможностите на
компанията, чийто продукти и бизнес модел харесвах
много. Може да се каже, че Dell, е компанията, която
най-много харесвах. Така, че възможностите да предлагаме и продаваме Dell, за мен е сбъдната мечта. Като говорим за мечти, трябва да спомена, че когато
напусках ИКТ-МВР, имах силното желание да създадем
частна компания с аналогични възможности в разработката на информационни технологиии. Мисля, че
днес това вече е факт и реалност.
Computer: Кои са първите големи продукти и проекти, с които се наложихте в една толкова специфична и сложна сфера?
Л.А.: Първият разработен от нас приложен програмен продукт бе Информационна система „Медия“.
До средата на 1998 година разработихме и първата
версия на система „Документооборот“, а в началото
на 1999 година приключихме и Информационна система „Бюра съдимост“. Особено значение обаче за
развитието на „Индекс-България“ има разработката
на националната информационна система „Български
документи за самоличност“. Това е системата, която
издава документите на всеки български гражданин.
Система, която бе разработена и внедрена в много
кратки срокове, съвместно с ИКТ-МВР.
Постепенно работата влезе в по-нормално русло,
успяхме да привлечем все повече специалисти и формирахме немалък за българска софтуерна фирма екип.
Пристъпихме към последователното разработване на
редица големи интегрирани системи и приложен софтуер. Характерно за „Индекс-България“ в това направление е: (1) имаме доказан опит в разработка на големи интегрирани системи; (2) до момента нямаме неуспешен проект – всичките ни внедрени информационни
системи ефективно работят и (3) нашите рабработки са с предмет, свързан с укрепване на държавността в България, което за нас е изключително важно.
Списъкът от клиенти, които за нас са преди всичко
партньори, е значителен и на практика включва всички министерства, повечето държавни агенции, найразлични големи организации, ведомства и фирми.
Постепенно постигнахме и добри резултати в
партньорството с Dell. За 2005 г. имаме ръст в продажбите около 50%, през 2006 г. той е вече около
80%, за тази година очакваме около 55%, спрямо съответната предходна година. Това са темпове, които надхвърлят развитието на ИТ пазара в България.
Притежаваме всички възможни сертификати, както
и квалификации, необходими за работа с продуктите
на Dell. Възходящо развитие има и нашето партньорство с Oracle и други световни производители.
Computer: Продажбите на Dell се свързват основно с държавната администрация, големите ведомства, организации и фирми.
Л.А.: Да, това и е така, и не съвсем. Досега наистина продавахме изключително на големи клиенти.
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От тази година обаче сме си поставили задачата
значително да разширим обхвата, като привлечем за
наши клиенти малкия и средния бизнес. Вече постигаме много сериозен успех, защото този пазарен сектор съставлява 30–35% от всичките ни продажби, а
тенденцията е към по-нататъшно разширение. Сами
разбирате, че това ни дава значително по-голяма сигурност и прогнозируемост на резултатите, защото
големите поръчки са нещо инцидентно и най-вече с
трудно предвидим краен резултат, защото премного
силен е личностният фактор. Много усилия полагаме
и за развитието на дилърската ни мрежа.
Computer: Не се ли получава вътрешна конкуренция между, да го наречем, софтуерното направление
и дистрибуторското звено на хардуер? Примерно
търговията с компютри да издържа в известна степен програмистите?
Л.А.: Няма такова нещо, а колкото до това кой кого финансово би могъл да подпомага, нещата стоят
точно обратното. Разработката и внедряването на
информационни системи и приложен софтуер е значително по-доходоносна дейност, отколкото търговията с хардуер. Ние буквално сме затрупани с поръчки за
софтуерни разработки. Една част от дейността ни е
в изпълнение на конкретни поръчки, за точно определен клиент. Друга е посветена на приложни програмни продукти с по-универсален характер, които обаче
подбираме според тяхната специфика и нашата специализация. С наши продукти се работи общо на над
8000 работни места. Най-важното обаче е, че всичките ни системи и продукти работят напълно успешно.
Computer: Кои са актуалните проекти, по които в
момента работите?
Л.А.: Списъкът е доста дълъг и за да не ви отегча,
ще спомена само няколко от тях:
 Интегрирана информационна система на Народното събрание
 e-правосъдие – завършен и в момента се провежда
независим одит за неговата работоспособност.
 e-услуги на МВР – вече приключен в процес пилотно внедряване.
 e-услуги на Националната агенция по приходите.
 Събиране на данни и изграждане на първичен регистър на микроданните на НСИ.
Computer: Три от споменатите проекти за електронни услуги не са ли свързани по някакъв начин с
проекта за електронното правителство, който има
свойството да се проточва неопределено дълго във
времето?
Л.А.: Да, свързани са пряко. Съгласно двайсетте
индикативни услуги, приети от Европейския съюз
като определящи нивото на електронните услуги и
степента на изграждане на електронно правителство в дадена страна, МВР има задължението да изгради три такива системи, т.е. да въведе три такива услуги. Първата е свързана с документите за самоличност, втората с регистрацията на автомобилите и
третата е за обработка на постъпилите заявления
от гражданите. Проектите, които разработихме, са
на база най-съвременни технологични решения – портали на световни производители като Oracle и Bea
например. Това ни позволи да натрупаме в голяма степен уникален за страната опит.
Computer: Понеже става дума за решения в областта на електронното правителство, а там нещата от години циклят на място или поне не се развиват с очакваните и планирани темпове, с какво
опитът ви като водеща в тази сфера фирма може да
подпомогне изпълнението на този проект?
Л.А.: Досега посочвах само най-големите от национално значение проекти, изпълнени от нас. В об-
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ластта на електронното правителство също имаме няколко, при това отлично работещи решения на
ниво община. Такъв например е пилотният проект на
правителството в община Стара Загора, пуснат
през 2004 г., който обхваща пълния набор от над 80
такива услуги за една община, същото сме направили в редица районни полицейски управления и т.н. За
проекта в Стара Загора дори бяхме и наградени от
правителството.
Computer: Тук нещо не разбирам. Излиза, че всяка
община сама за себе си решава задачата с електронните услуги. Логиката подсказва, че когато едно решение е работещо и успешно премине изпитанията
в практиката, е по-добре да се приложи и във всички
останали, а не всеки да започва от нулата.
Л.А.: Въпросът ви е логичен. Решаването на проблема за оперативната съвместимост на системите и
базите от данни е от изключителна важност.
Все още електронните услуги в България са в една
начална фаза. Проектът електронно правителство у
нас се развива по различни линии. Това многообразие
за тази начална фаза може да се счита и като положително явление, в смисъл, че в конкуретна среда
се търсят най-добрите решения. Знаете, че миналата година големите търгове за електронни услуги
на МДААР, бяха широко коментирани и за някои от
тях бяха заведени съдебни дела. Ако трябва да Ви кажа личното си мнение, считам че „Индекс-България“
би могъл да има още по-значима роля в проектите
на електронно правителство. Считам, че някои от
търговете са спечелени от компании с по-малки възможности в тази област и може би не са най-подходящите. Но, ние нямаме намерение да се оплакваме
от това. Съобразявайки се с действителността, ще
работим с още по-големи усилия и ще се доказваме с
постигнати резултати. Това, което не бихме допуснали, е с наши резултати други да отчитат техни
задължения, за които им е платено.
Computer: В крайна сметка ще има ли България
електронно правителство и кога?
Л.А.: Да, безспорно ще има, но това няма да стане нито скоро, нито лесно. Убеден съм, че животът в
крайна сметка ще отсее добрите от недотам добрите решения. Просто за това ще бъде необходимо повече време. Пък и работата никак не е лесна. Да вземем
за пример системата на правосъдието, където има
най-различни информационни системи, правени по различно време, с различен софтуер. Значителни са проблемите за постигане на съвместимост помежду им.
Повечето организации нямат интегрирани системи,
други дори не разполагат с инфраструктура да поддържат такива системи. Често се налага да извършваме огромно количество работа, която не влиза в нашите задължения, за собствена сметка, само и само системите да могат да функционират. Такъв е случаят с
АИС „Бюра съдимост“, където за близо две години, за
да осигурим непрекъсната работа на системата в 113
районни съда в отсъствието на системен интегратор
и системни администратори, сме похарчили значителни средства. Изводът е, че за да има електронни услуги, трябва да има съвременни интегрирани информационни системи, поддържащи централизирани бази от
данни, и работеща инфраструктура. Тези условия на
повечето места не са осигурени. Тук само ще спомена,
че свързаността ни с фирма „Лирекс“ изключително
разширява възможностите ни за цялостни решения –
чрез оптимално интегриране на базов и приложен софтуер, комуникационна и компютърна техника.
Computer: Вие очевидно сте се насочили единствено към създаване на оригинални, собствени продук-
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Г-н Емил Илиев поднася приветствието от администрацията на Президента на Република България
ти. Не би ли било по-лесно да се адаптират чуждестранни?
Л.А.: Макар че може да прозвучи не съвсем приемливо за някои, отдавна сме установили, че за местните условия, за българските организации и фирми, найдоброто решение са системи и приложен софтуер „по
поръчка“. Адаптацията на чужд софтуер не винаги е
напълно успешна, нашата законова уредба също е доста променлива във времето, така че в крайна сметка
опитът да се адаптира чужд приложен софтуер и интегрирани системи излиза по-скъпо. Успешните опити в това отношение са малко. Следва да се отчита,
че и адаптацията, и внедряването на чужд приложен
софтуер, както и при разработката на оригинален
продукт, са свързани с много задълбочено познаване
на съответните бизнес процеси.
Computer: При този широк обхват на дейност как
се справяте с проблема за набиране и задържане на
специалистите?
Л.А.: Тези дни направих малка сметка – в двете
свързани фирми „Лирекс“ и „Индекс“ към момента работят 388 служители на постоянен трудов договор, повечето, разбира се, в „Лирекс“. Общовалидна рецепта
за решаване на все по-острия проблем с недостига на
квалифицирани кадри няма. За намаляване текучеството и задържане и привличане на добри специалисти
се стремим да осигурим високо заплащане, условия за
професионална реализация и развитие, повишаване на
квалификацията и добри условия на работа. Важно значение има и обективната оценка на приноса и резултатите на всеки служител и свързаните с това стимули.
За нас поддържането и развитието на кадровия потенциал на компанията има стратегическо значение.
Computer: Как гледате към следващите 10 години?
Л.А.: По същия начин, както и досега – с оптимизъм. Непрестанно разширяване по количество и сложност на проектите, които разработваме, привличане
на повече млади специалисти за осъществяване на
нормален преход между поколенията. Разширяване на
дейността ни и зад граница, на първо време в Македония, където обмисляме възможността да открием
собствен офис. Желанието и намеренията ни са „Индекс-България“ да продължи своето развитие.
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Мост Компютърс
ДИЛЪРСКА СРЕЩА С ASUS И INTEL

На 29 септември т.г. „Мост Компютърс“ в съдружие с ASUSTek и Intel организира поредния семинар за
своите дилъри. Събитието е второто от общо трите
прояви от този мащаб за годината, а компютърната
общност и специализираните медии дотолкова привикнаха с тези провеждани по няколко пъти годишно и от
доста години вече семинари, че и ние им изпуснахме
хронологията. Ръководителите на „Мост Компютърс“
очевидно са преценили, че този вид срещи на основните им партньори и доставчици на техника с над
300-те местни фирми, за които „Мост Компютърс“ се
явява дистрибутор, са ефективно средство за успешното развитие на общия им бизнес. Затова от години
вече не променят формата на проявите, а той предвижда луксозен хотел в престижен курорт, най-често
Слънчев бряг, делова програма, комбинирана с атрактивна развлекателна, силно присъствие на представители на чуждестранните компании и средно 300–350
участници от българска страна. Така бе и тази година,
като не може да не отбележим масираното участие
на представителите на ASUS – общо шест души, нещо, което, по думите на г-н Емил Кирилов, досега не се
е случвало в друга държава от Източна Европа. Това
присъствие, разбира се, има своето логично обяснение.
То е несъмнен жест на внимание и подкрепа към „Мост
Компютърс“ за успешното налагане на продуктите на
ASUS на нашия пазар, показва желание за развитие на
постигнатите досега успехи и, не на последно място,
се свързва с очакваното много добро представяне на
марката на току-що проведените поредни търгове за
доставка на настолни и мобилни компютри за системата на образованието.

мениджър за развитие на нови пазари. Той посочи, че
ASUS и Intel са партньори от изключителна важност,
поради което фирмата полага много големи усилия за
налагане на техните продукти на българския пазар.
Конкретните цифри показват, че над 80% от продажбите на ASUS в България са осъществени през
„Мост Компютърс“. Освен дистрибутор, фирмата е и
оторизиран сервиз на ASUS за дънни платки и преносими компютри, а съчетаването на дистрибуцията с
добър сервиз е практика, която дава своите позитивни резултати.
Началото на активната съвместна работа между
ASUS и „Мост Компютърс“ е поставено през май 2002 г.,
когато фирмата става оторизиран дистрибутор на
тайванския гигант. Следващата година е посветена на популяризиране и утвърждаване на марката, а
през 2004 г. ASUS вече е в първата тройка по продажба на дънни платки. Следващите две години тя държи
второто място, а през тази година, макар и по прогнозни данни, тя ще бъде №1 в този сегмент у нас. Основание за това твърдение е фактът, че за първите
три тримесечия на 2007 г. продажбите са се израв-

Пазарни позиции

По традиция преглед на състоянието на пазара и
успехите, постигнати от „Мост Компютърс“ с продуктите на неговите партньори, направи Емил Кирилов,
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нили с постигнатото през всяка от предходните две
години. Това е забележително постижение и поради
това, че продажбите през 2005 г. включват и 20-те
хиляди дънни платки, с които са произведени настолните компютри по известния търг на МОН.
„Мост Компютърс“ поема активно продажбата на
преносими компютри на ASUS в края на 2006 г. Предложена е широка гама модели с високо качество и атрактивни цени. В края на първото тримесечие на 2007 г.
марката вече има 4,7% пазарен дял, а през следващото този дял вече възлиза на 10,2%. Общо за първите
три тримесечия на тази година продажбите са се
увеличили близо три пъти спрямо цялата 2006 г. Без
съмнение това е най-динамично развиващата се марка в сегмента, което дава увереност, че през 2008 г.
ASUS ще влезе в тройката на най-продаваните преносими компютри на българския пазар. Любопитно е да
се отбележи, че макар името на ASUS най-вече да се
свързва с производството на дънни и графични платки, в действителност най-голям дял от приходите на
компанията (29%) идват от преносимите компютри,
докато на дънните платки се падат едва 16%.
От началото на тази година „Мост Компютърс“
започна усилена продажба и на монитори, един досега
малко познат у нас продукт на ASUS. Резултатите
са повече от впечатляващи. Броят на продадените
за първите девет месеца на годината монитори вече
надхвърля трийсеткратно продажбите през 2006 г., а
компанията вече е на първо място по продажба на широкоформатни 19-инчови LCD монитори. Всичко това
дава основание да се прогнозира, че идната 2008 ще
бъде годината, когато мониторите на ASUS ще влязат в първата четворка пазарни лидери в България.
Подобен е и ръстът при джобните компютри (PDA/
PDM устройства). Тяхната по-мащабна продажба започва в края на 2006 г., а за първите три тримесечия
на тази година броят на продадените устройства е
близо четири пъти по-голям.
По продажба на продуктите на Intel в България
„Мост Компютърс“ отново е на първото място. Темповете на нарастване и в трите продуктови линии –
дънни платки, процесори и графични карти, са устойчиви, макар продажбите да не се изменят толкова
стремглаво. Както може и да се очаква, най-висок
е ръстът при процесорите Intel P4/Dual Core/Core2
Duo, като продадените количества през първите
три тримесечия на годината надхвърлят с около 35%
постигнатото за цялата 2006 г. Това се приема като
доказателство за добре разработен пазар, защото
освен в традиционните за процесорите на Intel сектори, каквито са големите клиенти, към тях все повече се ориентира и пазарът на компютри за дома и
домашния офис.
Г-н Кирилов специално подчерта досегашния опит
и успехи на „Мост Компютърс“ при големите търгове
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Г-н Емил Кирилов, мениджър за развитието на нови пазари
за обществени поръчки, където фирмата доказа още
преди две години, че е в състояние за броени дни да
сглоби 20 000 настолни компютъра.

ASUS

На срещата бяха представени основните групи
продукти на компанията – дънни и графични платки,
при които тя е №1 в света, както и преносими компютри, монитори, джобни компютри и смартфони,
мрежови устройства. Преди всичко ASUS е световен
технологичен лидер. Доказателство за това е, че по
правило първата пазарна реализация на дънни платки
за поредния нов процесор или схемен набор на Intel е
нейно дело. Тя първа пусна на пазара преносими компютри с платформата на Intel Santa Rosa, първа въведе най-съвременни карбонови материали за кутиите
на своите преносими компютри и т.н.
На световния пазар на преносими компютри ASUS
все още се намира непосредствено след челната шестица. Това положение обаче едва ли ще се задържи
дълго, след като през 2007 г. продажбите на мобилни
компютри на компанията са се увеличили със 76%.
За последните три години пазарният Ӝ дял в Европа
е нараснал от 3,8% през 2005 г. до очакваните през
тази година 9,1%. Още по-стабилни са позициите на
компанията в страните от Централна и Източна
Европа, където тя е на второ място по пазарен дял.
Освен на качеството, това се дължи и на предлаганата обширна гама, която с успех задоволява най-широк
кръг изисквания.
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Алекс Хуонг представи продуктовата линия при преносимите компютри

Г-н Иринел Бурлою описа настоящето и очерта бъдещето
в развитието на процесорите на Intel

При представянето на преносимите компютри г-н
Алекс Хуонг се спря по-подробно на няколко от сериите. Посочено бе, че серията F8 са мултимедийни, а
F5 – универсални компютри, съчетаващи добри технически характеристики със сензационно ниска цена.
Серията U3 включва елегантни модели, носители на
iF Design Award, G1 – геймърски, които също са отличени с награда за дизайн, а ASUS Lamborghini VX2S е
„компютърният аналог“ на прочутата марка автомобили.
Темата за джобните компютри (PDA) и станалите
вече свръх „интелигентни“ мобилни телефони става
все по-необхватна. Особен интерес в презeнтацията
на Мартин Лин предизвика пътната карта за развитие на тази техника. Посочено бе, че вградената
камера с разделителна способност 2 Мпиксела и GPS
приемникът вече са стандартни за повечето модели,
както и че 2007 г. очевидно ще премине под знака на
телефоните със система за високоскоростно предаване на данни (HSDPA). Акцентът бе на отличения с
награда за дизайн и актуален за момента комуникатор от среден клас P526, който е съчетание между
телефон, джобен компютър и GPS и поддържа технологията EDGE (Enhanced Data for Global Evolution).
Още през първото тримесечие на 2008 г. обаче ще се
появят три нови модела – M930 (HSDPA) във високия
клас, P527 (EDGE) в средния и P750 (HSDPA), който се
позиционира между тях.
И в презентацията на г-н Брус Ву за дънните
платки най-интересна за присъстващите дилъри
бе пътната карта, показваща кои от съществуващите модели ще бъдат снети от производство,
кои ще се задържат на пазара и през първите едно-две тримесечия на идната година, производството на кои ще продължи и по-нататък. По-голямо
внимание бе отделено на дънните платки от висок
клас Maximus Extreme, Maximus Formula (включително Special Edition), както и на моделите от серии
P5E3 WS PRO, P5E WS PRO, P5WDG2 WS, P5W64 WS,
P5K64 WS и др. Maximus Extreme/Formula в частност
е дънна платка със схемен набор Intel X38, в която са
реализирани редица иновационни технологии, в това
число и такива за форсиране. Платката е идеалното

решение за геймъри и потребители, които искат и
могат да изстискат максимума от своя компютър.
За това спомага и технологията ASUS Fusion Block
System (топлоотвеждаща тръба и специално разработена конструкция на радиатора), която позволява използването на водно охлаждане без смяна на
радиатора на процесора. Освен процесора, системата охлажда мощните транзистори и северния и
южния мост, така че не е проблем да се постигне
максимално високата производителност. Уникални
функции още са:
 CPU Level Up, която позволява и на неспециалисти
да увеличават тактовата честота на процесора.
Единственото, което се изисква, е да се посочи
желаната стойност, а останалото го върши самата платка.
 Extreme Tweaker, която дава възможност на специалистите по форсиране стъпка по стъпка да получат възможно най-високата изчислителна мощност.
Благодарение на технологията ASUS CrossLinx,
създадената специално за геймъри дънна платка може да поддържа няколко графични карти. Специален
контролер разпределя каналите на PCI Express шината, така че всеки от слотовете може да работи
в режим х8.
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Intel

Г-н Иринел Бурлою акцентира върху скорошното
преминаване към 45-нанометров производствен процес и появата на първите процесори от този вид
(Penryn), което е предвидено за 12 ноември т.г. Според плановете на Intel (рекламираната стратегия
„Тик-Так“, която предвижда на всеки две години алтернативно да се разработва нов производствен процес
и нова архитектура) ще последват:
 2008 г. – процесори Nehalem, 45 nm и нова архитектура.
 2009 г. – процесори Westmere, 32 nm и архитектурата на Nehalem.
 2010 г. – процесори Sandy Bridge, 32 nm и нова архитектура.
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Toshiba
БЪЛГАРСКИЯТ СЕРВИЗ ЗА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ НА КОМПАНИЯТА
НАЙ-ДОБЪР В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
На пресконференция в София регионалният
директор на Toshiba Сандор ван дер Хам направи
преглед на позициите на компанията на пазара на
персонални компютри в България, като подчерта,
че пазарният дял на марката у нас е най-голям в
сравнение с останалите страни в региона: Чехия,
Словения, Полша, Унгария, Румъния, Сърбия и Хърватска. Нещо повече, според данни на IDC преносимите компютри на Toshiba са с най-голям дял на
нашия пазар четири последователни тримесечия
(фиг. 1).
„България е единствената страна в Европа с
такива показатели и за нас тя е модел за подражание, който ползваме в региона“, каза още Сандор ван дер Хам и изтъквайки заслугите на местния си партньор „ТехноПро“, поясни: „Клиентите на

Toshiba в България оцениха качеството на услугите в сервиза с 4,8 по петобалната система, което
е най-високият резултат в ЕМЕА.“
Представителят на Toshiba акцентира на стремежа на Toshiba да бъде лидер не само по отношение на продажбите, но по отношение на задоволството и удовлетвореността на клиентите. В
тази връзка той обяви нови и наистина уникални
сервизни услуги на компанията:
 Pick-up and Return Service (вземи и върни) – ако
преносимият ви компютър се повреди, от сервиза ще дойдат на място да го вземат и след
поправката ще ви го върнат обратно. Услугата
е валидна за цялата страна.
 Pixel-free (екрани без изгорели пиксели). Валидна за високите класове машини, тази политика

Фиг. 1. Пазарен дял на преносимите компютри на Toshiba
на българския пазар за последната година и половина (данните за третото тримесечие на 2007 г. са по разчети на
Toshiba. Данните за Q4 ’07 и Q1 ’08 са прогнозни)

Николай Николов, изпълнителен директор на „Прима“
АД, и Сандор ван дер Хам, регионален генерален мениджър
за Югоизточна Европа, Турция и Израел в Toshiba Europe
GmbH
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предполага замяната на преносимия компютър,
ако през първите 30 дни изгори дори един пиксел
или субпиксел.
 On-site Service (ремонт на място) – абонаментна услуга, при която сервизните техници извършват ремонта на място при клиента.
 New Commercial Return Policy (нова политика
за връщане на дефектирали компютри) – при трета повреда на
преносим компютър от сериите
Portӛgӛ, Qosmio и Satellite X200 и при
четвърта повреда на компютър
от останалите серии, той се заменя с нов, ако все още е в гаранционен
срок; при възникване на техническа повреда в рамките на 14 дни от закупуването на
какъвто и да е модел преносим компютър той
също се заменя с нов.
Демонстрацията на актуалните модели на
Toshiba включваше: най-лекия преносим компютър
в света – Portӛgӛ R500; първия в света преносим
компютър, който може да информира в реално време през 3G мрежа за настъпили събития, при получаване на нова електронна поща или при промени
в календара – Portӛgӛ R400; впечатляващия Cosmio
G40 с неговия 17-инчов екран, съраунд звук и модерни интерфейси, който прилича повече на система за домашно кино; Satelitte Х200 и по-достъпния в ценово отношение Satelitte А200.

Portӛgӛ R500

Фиг. 2. DVD SuperMulti Drive е с дебелина само 7 mm

ята да се премахнат механичните устройства в
компютрите, които като цяло са значително поненадеждни и по-бавни от електронните, е изключително привлекателна. Проблемът винаги е бил,
че и като капацитет, и като цена магнитната памет винаги е била икономически много, много по-изгодна от полупроводниковата. Бързото развитие
на флаш паметите през последните години скъси
дистанцията, но не може да се каже, че я преодоля. И макар Samsung да представи първия комерсиален твърдотелен диск още през пролетта на тази година, този тип устройства остават скъпи и
поне през следващите 2–3 години ще са атрибут
единствено на системите от много висок клас. Това засега е основната причина SSD дискът да е опция, а не стандартен елемент в конфигурацията
на Portӛgӛ R500. Явно в компанията са преценили,
че неоспоримите му предимства по отношение на
надеждност, латентност и бързодействие, консумация и отделяна топлина, шум и не на последно
място възможността за подобряване на цялостното бързодействие на системата под Windows Vista
все още не са достатъчни да оправдаят цената му
пред основния кръг потребители.

е нагледна демонстрация на високото качество
и изключителен дизайн на преносимите компютри
на Toshiba. Той е най-лекият (779 g) и един от найтънките (19,5 mm) компютри на пазара и първият,
който ползва новите изключително тънки оптични дискове с дебелина едва 7 mm (фиг. 2). Това обаче
далеч не е всичко. Моделът се отличава с изключително дълъг живот на батерията (12,5 часа), за
което допринасят както уникалният трансрефлективен 12,1-инчов LED дисплей, така и 64-Гбайтовият твърдотелен диск.
Главната особеност на трансрефлективния дисплей (фиг. 3) е, че използва не само собствената
(от светодиодите за задно осветяване), но и външната светлина за формиране на изображението.
При това околната светлина се използва толкова
ефективно, че когато дисплеят е изложен на директна слънчева светлина, задното осветяване
може да се изключи напълно, за да се пести батерията. Това става със специален бутон, разположен в
горния десен ъгъл на клавиатурата (фиг. 4).
Твърдотелните дискове (SSD – Solid State Drive)
са отколешна мечта на ИТ специалистите. Иде-

е разработен в тясно сътрудничество с Microsoft
за работа под Windows Vista Ultimate. Като ползва
технологията Microsoft Active Notifications, той автоматично проверява и изтегля новопристигналата поща заедно с прикачените към нея файлове и
проверява, нанася промените и синхронизира данните в календара дори когато е затворен и операционната система е в режим Suspend. За целта се
използва втори OLED дисплей – т.нар. Edge Display

Фиг. 3. Схема на трансрефлективния дисплей на Portégé
R500

Фиг. 4. Бутон за включване и изключване на задното осветяване на дисплея на Portégé R500
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Portégé R400

Фиг. 5. ConfigFree

или Personal Information Assistant, който е разположен
на предния ръб на компютъра. Този дисплей дава възможност на потребителя и при изключен компютър
да види дали има поща, да прегледа тази поща, да
получи съобщение за настъпващи събития в своя
календар, да си припомни графика за деня, да провери състоянието на батериите и пр.
Компютърът се доставя с фирмената програма ConfigFree ((фиг. 5), чиито модули Wireless Radar,
Connectivity Doctor и Profile Settings позволяват данните да се получават и изпращат по най-бързия
канал. С нейна помощ потребителят има възможност да създава различни профили на жични и безжични мрежови връзки и превключвайки бързо между тях, да избира най-подходящите и достъпни в
момента мрежи.
Достойнствата на Portӛgӛ R400 не се изчерпват единствено със системата Microsoft Active
Notifications и с хардуера и софтуера за нейната поддръжка. Изпълнен в строга чернобяла гама, той е с елегантен, изчистен
и функционален дизайн. 12,1-инчовият
LCD дисплей е със задно осветяване,
висока яркост и широк ъгъл на видимост.
Използваната технология успешно се съчетава
с интерфейса Microsoft Windows Aero, което осигурява отлично визуално възприятие на информацията. За удобството на работа с дисплея спомага и
патентованата от Toshiba уникална u1096 шарнирна връзка.
Portӛgӛ R400 е замислен като машина за професионалисти. Ето защо е обърнато много голямо
внимание не само на средствата за установяване
на връзка с различни типове безжични и жични мрежи, но и са взети всички възможни мерки за защитата на информацията. Фирмената технология
на Toshiba – EasyGuard, която съчетава няколко
различни метода за осигуряване на безопасността на данните, в това число защита от несанкциониран достъп, защита от копиране на данни,
защита от хакерски атаки. При изпускане вграденият 3D Accelometer заключва главите на твърдия
диск в безопасна позиция и предпазва записаните
на диска данни.
Използването на технологията Trusted Platform
Module в съчетание със скенера за пръстови отпечатъци и таймера за защита от кражби Toshiba
Anti-theft Protection Timer (фиг. 6), който предотвратява достъпа до ноутбука след изтичането на
определено време, дават на потребителя необходимата увереност, че неговият компютър е добре защитен. Естествено, всички хардуерни системи са подкрепени със съответното програмно
осигуряване. Тук са приложните програми Toshiba
Security Assist, Toshiba Device Access Control (опция),
програмата за работа с пароли, програмата за архивиране на данните и пр.

Qosmio G40

Фиг. 6. Toshiba Anti-theft Protection Timer в действие
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Най-краткото определение, което ми идва наум
за Qosmio G40, е „домашният компютър мечта“.
Сигурно не съм прав и едва ли това е единственото му приложение. Но вижте сами:
 Qosmio G40 е виртуална система за съраунд
звук с 5-канален звук и високоговорители на
Harman Kardon, еднобитов цифров усилвател,
осигуряващ висококачествен звук, S/PDIF или
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Фиг. 7. Регулиране на усилването на звука

Qosmio G40

HDMI 5.1 интерфейс за връзка с домашната
аудио уредба и True Dolby Home Theater сърауд
звук (фиг. 7).
 Qosmio G40 е аудио/видео контролер, който
поддържа функционалността, необходима за навигация в главното меню и цифровото съдържание (фиг. 8).
 Qosmio G40 е 17-инчов LCD телевизор с вграден
хибриден TV тунер. Нещо повече, благодарение
на вградения HDMI интерфейс той може да се
свърже и към други аудио и видео устройства,
като на него може да се гледа и Full HD видео.

Ноември 2007

Фиг. 8. Qosmio G40 AV Controller
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Brother
ДИЛЪРСКА СРЕЩА
На 21 септември 2007 г. представителството
на Brother у нас проведе мащабна по броя на участниците и впечатляваща по количеството на представените нови модели дилърска среща. В добавка
бе организирана и запомняща се развлекателна
програма, издържана изцяло в японски стил – демонстрации на икебана и ошибана, както и схватки на живо в борба сумо.
Гости на срещата бяха г-н Масаказу Гото, изпълнителен директор за Източна Европа, и г-н
Шинго Коизуми, мениджър продуктово планиране.
Г-н Гото представи развитието на Brother в световен план, а г-н Иво Апостолов – позициите на
японския гигант на българския пазар и основните
направления и целеви задачи на ръководеното от
него представителство в България. Честта да
представи новите модели се падна на г-жа Ива Тотева, търговски представител в Brother България.
Търговското представителство на Brother в
България функционира от началото на 2002 г. с
цел да развива бизнеса на компанията и каналите
на дистрибуция. За изминалите 5 години то съумя
да изгради добра партньорска мрежа в страната
и широко да популяризира чрез множество разнообразни маркетингови акции и прояви качествата
на техниката с марката Brother. Не случайно две
години вече поред Brother е избиран за генерален
спонсор на най-голямото в България изложение по
информационни и комуникационни технологии БАИТ Експо – факт, който също несъмнено спомага
за налагане и утвърждаване на марката. Представителството на Brother оказва активна подкрепа на своите партньори чрез различни форми и
особено силно при участието им в големи търгове
за обществени поръчки. Именно многофункционално устройство на Brother спечели големия търг на
Министерството на образоването и науката през
2006 г., като на училищата бяха доставени 3000
от тези машини.
За темповете на налагане на марката в България говори и фактът, че преди 4 години у нас са
продавани около 400 лазерни принтера годишно, за
2005 г. продадените устройства са вече 5000, а
през 2006 г. с продадени над 10 000 машини е достигнат 100 процента ръст на продажбите.
В резултат на активната дейност на представителството и усилията на дистрибуторите,
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От ляво на дясно: Иво Апостолов, управител на Brother
България; Петър Живков, технически координатор; Ива
Тотева, търговски представител; Масаказу Гото, изпълнителен директор за Източна Европа; Шинго Коизуми,
мениджър продуктово планиране

макар и в условията на вече разпределен от години пазар, машините на Brother успяха да направят
пробив и да заемат и в България позиции (по данни
на Infosource), близки до заеманите от тях в Западна Европа и САЩ. Така например през миналата година в сектора на монохромните лазерни принтери
(и изобщо в ниския клас) Brother заема шесто място с 6,8% пазарен дял. Нещата изглеждат съвсем
различно обаче, когато става дума за монохромните принтери от висок клас с вградена мрежова
поддръжка и двустранен печат. В този професионален сегмент с пазарен дял 27,4% Brother вече е на
втора позиция. В сектора на многофункционалните монохромни лазерни устройства постижението на Brother също е добро – трето място с 19,9%.
Много стабилни са позициите на Brother на пазара
на монохромните многофункционални устройства
с вграден факсапарат, където марката убедително е на първо място и държи 38,4% от пазара. При
цветните устройства от същия вид позицията на
Brother също е добра – трето място с 12,8%. Като
много добри следва да бъдат оценени позициите
на Brother и в продажбата на цветни мастиленоструйни многофункционални устройства (с факсапарат), където марката държи второто място
с 23,2% от пазара. В сектора на факсапаратите
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Демонстрация на живо на икебана – японското изкуство
за подреждане на цветя

Картина, изпълнена с техника ошибана, при която се използват пресовани и изсушени по специална технология
цветя

с лазерен печат у нас Brother държи 22,6% от пазара, което му отрежда третото място. Тук има
сериозен резерв, защото в този сектор Brother от
години е №1 в САЩ.
Макар и доволен от постигнатите резултати,
за 2007 г., г-н Апостолов поставя още по-високи
цели пред Brother България, които формулира така:
 Монохромни лазерни принтери – трето място с
около 11% пазарен дял.
 Лазерни монохромни многофункционални устройства – второ място с дял от около 21%.
 Лазерни цветни многофункционални устройства – трето място с около 17% пазарен дял.
 Мастиленоструйни многофункционални устройства – четвърто място с около 9% пазарно
присъствие.
 Факсапарати с лазерен печат – трето място с
25% дял от пазара.

Г-н Апостолов специално подчерта, че така поставените цели са напълно реални и достижими,
което се подкрепя и от постигнатия през първото полугодие общ ръст на продажбите от 38%.
Любопитно е да се отбележи, че продажбите на
консумативни материали за същия този период са
нараснали с 85%.
В основата на търговския успех на фирмата
несъмнено стоят качеството и експлоатационните характеристики на произвежданите от Brother
устройства. Затова г-н Апостолов с основание залага и на новата гама машини, които Brother пуска
в началото на най-активния за търговия сезон в
края на годината. В тях водеща роля играят цветният печат и традиционно силните за Brother многофункционални машини, които в най-голяма степен съответстват на съвременните изисквания
за развитие на офис техниката.

Японската компания Brother Industries Ltd. е основана от Jitsuichi Yasui и Masayoshi Yasui през 1908
г. в гр. Нагоя, Япония, където и сега е нейната главна
квартира. Днес Brother Industries Ltd. е многонационална компания с търговски офиси в над 100 държави
във всички краища на света и производствени мощности в Япония, Тайван, Южна Корея, САЩ, Малайзия, Ирландия и Великобритания. За нея работят над
22 000 специалисти и служители. През 2006 г. оборотът ù възлиза на 4,9 млрд. USD.
През 1961 г. компанията навлиза и в сектора на
офис техниката – първоначално като производител
на пишещи машини. По това време започва и производството на машини за инструментална екипировка.
През 1971 г. пуска на пазара първия високоскоростен
матричен принтер. През 1988 г. започва производството и на принтери за печат върху етикети. През 1994 г.
вече има утвърдени лидерски позиции на световния
пазар с 30 млн. пишещи машини, произведени в Япония, и още 2 млн. във Великобритания, както и 2 млн.
факсапарати, произведени в Япония.
Днес компанията е сред световните лидери в производството на офис техника. В световен мащаб
Brother заема първа позиция в производството на
факсапарати. В Европа за 2006 г. компанията е №1 по
продажба на лазерни многофункционални устройства и №2 по продажба на лазерни принтери. През ми-
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налата година Brother е №2 на пазара в САЩ по продажбата на монохромни лазерни устройства.
Компанията оперира в три основни направления:
 Printing & Solutions (P&S) с основен предмет на
дейност производство на печатащи устройства
(70,7% дял от общия обем на продажбите).
 Personal & Home – домашна електроника и шевни
машини (6,1% дял).
 Machinery & Solutions – професионални шевни
машини, възли и детайли за други производства
(11,2% дял).
Направлението Printing & Solutions произвежда:
 Принтери.
 Многофункционални устройства.
 Факсапарати.
 Етикетни принтери.
 Пишещи машини и ламинатори.
За операциите в Европа отговаря създаденото
през 1959 г. със седалище в Манчестър, Великобритания, дружество Brother International Europe Ltd. и
17-те търговски центъра в различни европейски страни. Продажбите в Австрия и още 16 държави от Централна и Източна Европа, включително и България,
се ръководят от Brother International Austria GmbH.
Компанията се подготвя за честването на 50-годишнината от стъпването си в Европа, което съвпада
и със 100-годишнината от нейното основаване.
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Sony Digi School 2007
ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЙ-НОВИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ НА КОМПАНИЯТА
На 29 и 30 септември в Боровец, на станалото вече традиционно „Цифрово училище“ Sony
представи пред 60 журналисти
от България и Македония найновите продукти за забавление
на компанията в клас „Потребителска електроника“. Събитието премина под мотото like.
no.other („Като никой друг“) и
имаше два основни акцента:
 High Definition технологията
и новите HD продукти, които компанията предлага.
 Release Your Music и свободата да слушате музика навсякъде, при всякакви условия, с
перфектно качество.
„Sony е уникално позиционирана да предложи на своите
потребители както продуктите, така и софтуера за забавление like.no.other. За нас тази година е годината на High
Definition и сме горди, че можем
да покажем много нови продукти, които позволяват на хората
да извлекат максимума от технологиите. Свободата в записа,
възпроизвеждането и споделя-
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нето на цифрово съдържание и
безпрецедентното качество са
отличителните характеристики на всички продукти, които
предлагаме“, коментира Ангел
Кугийски, старши мениджър бизнес развитие за България, Албания и Македония в „Sony Битова
електроника“.
Тук е мястото да припомним,
че тази година EISA присъди
5 от престижните си награди
на Sony (виж Computer 10/2007,
EISA Awards 2007). Освен игровата конзола Playstation 3 и персоналната навигационна система
Sony NV-U92T, отличия получиха и три от HD продуктите на
компанията:
 „Европейски екологичен телевизор“ – Sony Bravia KDL40D3000.
 „Европейски видеопроектор“ –
Sony Bravia VPL-VW60.
 „Европейска HD видеокамера“ –
Sony Handycam HDR-SR8E.
Добавете новия модел Blu-ray
Disc плейър BDP-S300, който бележи следващ етап в развитието на пазара на High Definition

Ангел Кугийски, старши мениджър
бизнес развитие за България, Албания
и Македония, „Sony Битова електроника“

диск плейърите и чиято официална премиера на българска земя съвпадна със Sony Digi School
2007, както и факта, че Sony е
единствената компания, която
предлага HD продукти и в професионалния, и в потребителския сектор, и ще разберете защо темата за HD технологиите
бе посрещната с толкова голям
интерес.
Ноември 2007
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Телевизори Sony Bravia
Очаквано, основните въпроси, на които се спря Юлиян Ганчовски, асистент
мениджър „LCD телевизори“, бяха свързани с вижданията на Sony за High Definition
(HD) телевизията, на технологичните
особености на новите модели от фамилията Bravia и на това какво ги отличава
от конкурентните продукти.
Ще отделим повече място на тази
тема по няколко причини. Основната е,
че телевизорът е не само центърът на
системата за домашни развлечения, но
и пресечната точка на съвременните
аудиовизуални технологии – единствената на практика, в която зрителят
оценява техните действителни предимства и недостатъци.
За пръв път терминът HD се споменава в далечната 1980 г., когато в Япония е демонстриран
телевизор с 1125 реда. Сега, от гледна точка на
телевизионното излъчване, за HD се приема всеки
сигнал с над 700 реда, следователно и за всеки телевизор, който може да възпроизведе над 700 реда, може да се твърди, че е с висока разделителна
способност (HD). С времето стандартът се развива, броят на редовете се увеличава, дефинират се редица често противоречиви понятия (HD
Compatible, HD Ready, Full HD), в техническата литература, проспектите, а вече и в популярните
издания се срещат означения като 720p, 1080i,
1080p, HDMI, HDCP, с които би трябвало да сте
наясно, преди да направите вашия избор не само
на HD телевизор, но и на HD плейър, HD камера
или HD проектор (виж каре „Терминология“). При
появата на първите LCD и плазмени телевизори
стандартната разделителна способност вече е

52-инчовият Bravia KDL-52X2000

720х480 точки. От август 2005 г. насам, когато
Sony за пръв път представя фамилията Bravia,
компанията решава да не произвежда телевизори
с по-малко от 768 хоризонтални реда. Сега форматът се доразвива и се преминава към Full HD, при
който разделителната способност е 1080х1920
точки. Sony, пък и останалите фирми в бранша,
смятат, че телевизорите с тази разделителна
способност би трябвало да са с диагонал на екрана от 40 инча нагоре, защото при по-малките
екрани зърното е достатъчно малко, за да има
смисъл от нея. Има и нещо друго. Философията на
Sony е, че „Истинското домашно кино започва от
40 инча нагоре“. И след като „вдигнахме летвата“
над 40 инча, време е да кажем по няколко думи и за
най-новите технологии в тази област.

Терминология
Термини, свързани с броя на редовете:






HD Compatible – телевизорът може да приема HD сигнал, но за да го възпроизведе, му намалява разделителната способност. Резултатът е лошо качество. Няма приложение у нас.
HD Ready – според официална маркировка на EICTA
(European Information, Communications and Consumer
Electronics Technology Industry Associations) показва, че
телевизорът може да възпроизвежда HD сигнал и отговаря на определени критерии. Има широкоформатен
дисплей със съотношение на страните 16:9, разделителна
способност 1280х720 или 1920х1080 пиксела и поддържа
режими 720p, 1080i или 1080p с честота на опресняване
50 или 60 Hz. Поддържа аналогов YPbPr (компонентен)
и цифров/цифрови входове DVI или HDMI, както и протокола за защита на цифрово съдържание HDCP. Не се
дефинира дали телевизорът има, или не тунер.
Full HD – телевизорът отговаря на спецификацията HD
Ready, но поддържа режим 1080p.

Термини, свързани с развивката на изображението:


i (interlaced) – развивката е презредова. Кадърът се предава като два полукадъра, грубо казано, в единия са четните, а в другия – нечетните редове.
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p (progressive) – развивката е прогресивна, ред по ред.
Кадърът се предава наведнъж, за което е необходима поширока честотна лента на целия входен тракт.

Интерфейси:




HDMI (High Definition Multimedia Interface) – цифров
интерфейс, по който може едновременно да се предава
видео и многоканален звук
DVI (Digital Video Interface) – цифров интерфейс за
предаване на видео.

Стандарти за защита
на цифровото съдържание:


HDCP High-bandwidth Digital Content Protection – стандарт за защита на медийното съдържание срещу неоторизиран презапис. Прилага се основно с HDMI интерфейс, но по принцип може да работи и с DVI интерфейс. Сигналът се кодира, за да не може да се прихване,
а устройствата освен цифрово съдържание периодично
обменят и ключове за неговото дешифриране. Това, което не трябва да се забравя, е, че връзката се осъществява само ако и двете устройства поддържат HDCP
стандарта.
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Осмо поколение панели
От лятото на тази година Sony премина към
производството на своето осмо поколение LCD
панели, които са с диагонал 46 и 52 инча.
10-битови панели
На този етап Sony е единствената фирма, която вгражда 10-битови панели в цялата си гама
телевизори. Какво дава това?
При използваните досега 8-битови панели
стъпките на градация на всеки от основните цветове са 28 или 256, а общият брой на възпроизвежданите цветови нюанси – 28х28х28 или 16 777 216.
При 10-битовия панел тези цифри са съответно
1024 и 1 073 741 824, т.е. броят на възможните
цветови комбинации е 64 пъти по-голям, а това
означава по-голяма мекота и плавност при преливането на цветовете.
Motion Flow Plus 100 Hz
Система за по-плавно и по-естествено предаване на движението, която удвоява броя на
кадрите, предавани за 1 s (честотата на вертикалната развивка), с цел да се преодолее един от
органичните недостатъци на LCD технологията,
а именно загубата на разделителна способност
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(размазването) при възпроизвеждане на бързодвижещи се обекти, каквито са спортните състезания. За целта между всеки два кадъра на оригиналния сигнал, който е с честота 50 кадъра/s, се
вмъква трети, който е изкуствен и се генерира
от електрониката на Bravia. Новото е именно в
това как се генерира този кадър. Докато при конкурентни продукти той е просто повторение на
предходния кадър, в телевизорите на Sony кадърът се преизчислява в реално време, като се отчита преместването (движението) на обектите
в картината. Така се осигурява гладко предаване на движението и на най-бързо движещите се
обекти. Подобен е и случаят при възпроизвеждане на видеосигнал със скорост 24 кадъра/s, какъвто е записът от повечето видеокамери. В този
случай телевизорите на Sony преизчисляват и
вмъкват между всеки два кадъра на оригиналния
видеосигнал три, а не един кадър.
Два цифрови тунера
Още от 2005 г. телевизорите Bravia освен аналоговия си тунер имат и вграден цифров тунер
за наземна телевизия Digital TV (DVB-T), каквато,
за съжаление, у нас още няма. От тази година
Sony е първата фирма, която вгражда в телевизорите си и втори цифров тунер. Предназначен
за кабелна телевизия (DVB-C), той позволява телевизорът да се свързва директно с кабелните
цифрови телевизии. Телевизорите са и с вграден
PCMCIA слот, в който се поставя смарт картата
за достъп до заключените програми от оператора. Естествено, трябва да имате и картата на
оператора.
Елиминирането на нуждата от допълнителни
устройства за приемане на кабелна цифрова телевизия като set-top box има ред предимства. От
полза е и дори това, че се премахва едно цяло устройство, но по-същественото е, че то има поограничена функционалност в сравнение с телевизора. Големият плюс обаче е, че така се запазва
качеството на сигнала, като се избягва двойното му преобразуване – от цифров в аналогов (на
изхода на устройството), и обратно, от аналогов
в цифров (в телевизионния приемник).
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КОЙ КОЙ Е
24p True Cinema
Функция на телевизора, която се избира от
менюто и дава възможност сигналът, който е с
честота 24 кадъра/s да се възпроизведе именно
по този начин, а не с 25 кадъра/s, както правят
всички телевизори. Известно е, че кинокамерите
снимат със скорост 24 кадъра/s, докато телевизията работи с 25 кадъра/s. В резултат на това
филмът, излъчван по телевизията или възпроизвеждан от VHS или DVD плейър, всъщност избързва с 4% спрямо оригинала. Звуковата пътека също се разминава с 4% и възприятието като цяло
не отговаря на режисьорския замисъл. С телевизорите Sony Bravia от серии X, W и V, произведени
през 2007 г., филмът се възпроизвежда със същата скорост, с която е заснет с кинокамерата, а
вие виждате и чувате всичко така, както е замислено от режисьора.
Live Color Creation
Разширеният спектър на подсветката, осъществявана със специални флуоресцентни лампи
със студен катод WCG-CCFL (Wide Color Gamut
Cold Cathode Flourescent Light), и новите RGB филтри на самия панел осигуряват значително повярно възпроизвеждане на цветовете от околната среда. Разликата е очевидна особено по отношение на червения, ясносиния и естествените
зелени цветове, както и на сцената като цяло,
която е изпълнена с живот.
Bravia Engine и Bravia Engine EX
Различни варианти на уникалния цифров процесор, чиято задача е да подобри параметрите на
входния сигнал и да ги съгласува с характеристиките на използваната LCD матрица.
 Bravia Engine потиска шумовете, осигурявайки рязко изображение с висок контраст. Обработва синия, зеления и белия цвят във всеки
кадър и създава вярно и с наситени цветове
изображение.
 Bravia Engine EX – новата разширена версия
на видео процесора, подобрява изображението
дори при сигнали със стандартна разделителна способност, като чрез системата Digital
Reality Creation удвоява броя на точките и по
хоризонтала, и по вертикала.
Bravia Theatre Sync
Технология, която използва възможностите на
HDMI интерфейса, за да ви позволи да управлявате цялата си система за домашно кино с единединствен бутон за включване и с едно-единствено дистанционно управление. Натискайки
например Play на дистанционното управление на
плейъра, телевизорът се включва, избира плейъра
като основен източник и изключва звука си, а се
включва аудио системата за домашно кино. Когато приключите, изключването на телевизора със собственото му дистанционно управление изключва автоматично и
плейъра, и аудио системата за домашно
кино, както и всеки друг компонент от
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системата ви, свързан към плейъра чрез HDMI интерфейс.
В момента тази технология се поддържа от новите телевизори Bravia X3500/3000, W3000, V3000,
D3000, T3000, S3000, P3000 и U3000, както и от
аудио системите STR-DA5300, STR-DA3300, STRDG910 и STR-DG710 и AV стойката RHT-G800.
x.v.Colour
Базирана на приетия през миналата година
нов международен стандарт xvYCC, технологията x.v.Colour осигурява извънредно реалистично
цветово възпроизвеждане. Дефинира с около 55%
повече цветове от използваното досега sRGB
пространство, като се приближава значително
по-близо до гамата, разпознавана от човешкото
око. Осигурява цветово възпроизвеждане с по-богата тоналност и невероятна яснота.

Blu-ray Disc плейър BDP-S300

Пускането на нов Blu-ray Disc плейър от Sony
отбелязва следващия етап в развитието на пазара на High Definition диск плейърите. С приблизителната си цена от 999 лв. и с уникалните си
аудиовизуални технологии BDP-S300 несъмнено
ще разшири аудиторията, имаща удоволствието
да се наслаждава на несравнимото HD качество
на Blu-ray дисковете.
Плейърът предава 1080p Full HD сигнал чрез
един-единствен HDMI кабел. В момента това е
най-качественият потребителски HD формат,
който позволява на всеки, който притежава Full
HD LCD телевизор, да оцени истинските му възможности. Най-високото HD качество се съчетава със 7.1-канален линеен PCM и Dolby Digital Plus
съраунд звук за домашно кино.
Освен технологиите 24p True Cinema, Bravia
Theatre Sync и x.v.Colour, за които вече стана дума, BDP-S300 поддържа и функция за подобряване
на картината от обикновени DVD дискове (при
възпроизвеждане тя, в реално време, се преобразува във формат 1080p).
Както се очаква, BDP-S300 поддържа разнообразни формати и носители, включително и все
още изключително популярното CD. Поддържат
се още BD-ROM, DVD и DVD Video, възпроизвеждат се DVD, DVD±R/±RW дискове, както и MP3
аудиофайлове и JPEG изображения, записани на
такива дискове.
И още нещо. Потребителите, които си купят
BDP-S300, ще получат High Definition трилогията
Spiderman на Blu-ray диск, която е част от непрекъснато разширяващото се портфолио на Sony
Pictures Home Entertainment от филми в този формат. На пазара вече са пуснати над 40 заглавия,
а до Коледа техният брой ще се увеличи с над 30
нови.
Blu-ray Disc плейър BDP-S300
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HP BladeSystem c3000
БЛЕЙД ШАСИ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС
За да са конкурентни, средните, а за България
и част от големите предприятия, които разполагат с ограничен бюджет и малък ИТ отдел с
недостатъчен ресурс, трябва да постигат високи резултати на по-ниска цена. Те се нуждаят от
специфични решения, различни от тези на корпоративния бизнес. Представените от НР продукти,
решения и услуги, в това число и новото блейд шаси HP BladeSystem c3000, са с характеристики, подпомагащи постигането именно на тази цел – да се
ускори растежът и да се намалят оперативните
разходи.
Саша Безуханова, генерален директор на
Нewlett-Packard България, сподели, че инициативата HP да предложи подобни решения е следствие
от проучване на анализаторите от Pen, Schoen &
Berland Associates, направено по поръчка на HP сред
висшия мениджмънт на 50 000 малки и средни компании от Америка и Европа (100 до 1000 служители). Изводът е, че бизнесът в този сегмент се нуждае от опростени технологични решения, които
не изискват специален ресурс от гледна точка на
инсталация и обслужване. Това, както и големият
обем на формирания от този тип предприятия ИТ
пазар (60 млрд. USD), е подтикнало компанията да
потърси решения, които са насочени към задоволяване на специфичните потребности на малките и
средни предприятия. В този смисъл предлаганото
шаси c3000, което се представя в България само
седмица след световната си премиера, e уникален
продукт. Продукт, какъвто не се предлага от никоя друга компания. Продукт, който може да помогне и на българския бизнес да реши своите инфраструктурни проблеми и да подобри своята конкурентоспособност.
Новите предложения на Hewlett-Packard включват:

HP BladeSystem c3000

е компактно блейд шаси, предназначено за помалки фирми, за клонове и филиали на фирми, за
складове, отдалечени офиси, транспортни средства и др. За разлика от шасито с7000, което е предназначено за решаване на фундаменталните проблеми на големите изчислителни центрове, където
понякога става въпрос за хиляди и десетки хиляди

Саша Безуханова, генерален директор на Нewlett-Packard
България

сървъри, с3000 не изисква нито специално захранване и охлаждане, нито обслужващ персонал. Неговото внедряване намалява времето и разходите
за инсталиране на нови бизнес приложения, което
позволява на малките ИТ отдели да постигат значителни резултати.
Според Димитър Филипов, продуктов мениджър
за х86 сървъри в HP, основната идея зад c3000 е
„Лесно, бързо и достъпно. Достъпно като цена, като габарити, като консумирана мощност, като
лесна за имплементиране технология в малките и
средни предприятия.“
Сред ползите са клиентите са:
 30% по-ниски разходи за захранване и охлаждане.
 53% по-ниски разходи за изграждане на SAN мрежа за съхранение на данни.
 75% по-малко кабели, което намалява както
разходите за окабеляване, така и заеманото
място.
 Изравнени разходи за три до пет блейд сървъра.
Сравнението е с традиционна 1U Rack инсталация (виж фигурата).
HP BladeSystem c3000 предоставя 8 позиции за
блейд сървъри. Осигурена е пълна съвместимост

HP BladeSystem c3000

Относителни цени на сървърни
системи в шаси с3000 и в 1U шкаф
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Tower Blade (с3000 за вертикален
монтаж) заема място колкото
един среден на големина персонален компютър

със съществуващите сървъри HP Blade System c-Class
и с някои от StorageWorks
системите за съхранение на
данни. Поддържат се 7 различни вида сървъри с процесори на Intel и AMD, 3 системи за съхранение на данни, 6
операционни системи, 10 типа комутатори (SAN и LAN).
Потребителите разполагат
с избор от над 1000 приложения.
Въпреки компактните си
размери новото шаси предоставя несравнима гъвкавост (възможни са над 138 000 конфигурации)
и осигурява пълноценни възможности за виртуализация. То дава възможност за изграждането на
универсална инфраструктура в едно шаси, включваща системи за бекъп и съхранение на данни.
Сред нововъведенията е и наличието на оптично DVD устройство, което значително улеснява и
ускорява процеса по първоначална инсталация.

HP StorageWorks All-in-One SB600c

е блейд система за съхранение на данни, разработена специално за новото шаси, която помага
на потребителите без опит в съхранението на
данни да защитят бизнеса си с комбинацията от
1 Тбайт дисково пространство и лесни за употреба приложения за архивиране и възстановяване
при аварии.

Вграденият 3-инчов дисплей и съответното програмно
осигуряване (HP Onboard Administrator) са достатъчни за
ежедневен контрол

HP решенията

за средни предприятия са разработени и интегрирани с водещи софтуерни продукти от партньори като Citrix, Microsoft, Oracle, Sage Software, SAP и
VMware, както и от местни независими производители на софтуер. Предлагат се с всички HP Proliant,
HP BladeSystem и HP StorageWorks системи.
За предприятията, които искат да работят
с множество приложения в обща среда, оптимизираща платформата HP BladeSystem, компанията предлага специалните HP BladeSystem Solution
Blocks. Това са изпитани и документирани комбинации от HP блейд сървъри и системи за съхранение
на данни и софтуерни продукти, които позволяват
на средните предприятия бърза и лесна конфигурация на голям брой приложения на BladeSystem
c3000.

HP Care Pack

е инициатива, чието действие бе разширено
и за сектора на малкия и средния бизнес. Предлаганите три решения, свързани със с3000, имат за
цел да подпомагат потребителите при вземане на
технологични решения и при извличането на максимална полза от инвестицията в с3000. Услугите
за техническа поддръжка с фиксирана цена, които
се предлагат от HP и оторизираните Ӝ партньори, включват HP Support Plus 24 за c3000, инсталация и пуск (Installation and Start-up) на c3000 и c3000
Enclosure Hardware Support.
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NVIDIA GeForce 8хххM
МОДЕЛИ НА TOSHIBA, ACER И FSC С ПОДДРЪЖКА НА DIRECTX 10
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Още през май NVIDIA обяви гама мобилни 80-нанометрови видеоконтролери от осмо поколение,
включваща пет модела (GeForce 8400M G/GS/GT
и 8600M GS/GT). Два месеца по-късно ги последва и високопроизводителният GeForce 8700M GT.
Дългоочакваните наследници на изключително успешната серия GeForce 7 Go предлагат на потребителите на преносими компютри възможност да
се насладят на повишена производителност, която отговаря на изискванията на съвременната
мултимедия и най-новите игри на пазара, включително предстоящи хитове като Crysis и Unreal
Tournament III. Те използват въведената от NVIDIA
унифицирана шейдър архитектура с GigaThread
паралелна обработка и осигуряват поддръжка
на DirectX 10 и OpenGL 2.1, Shader Model 4.0, x16
Antialiasing, 128-битов HDR ефект в комбинация
с Anti-Aliasing. Имат DVI изход с максимална разделителна способност 2560x1600 точки, а технологията PureVideo се грижи за хардуерното декодиране на High Definition медии. Разработената
за мобилните чипове на компанията технология
PowerMizer свежда консумацията на енергия до
минимум – моделът GeForce 8600M GT например
консумира само 20 W.
Базовите за серията модели GeForce 8400M G/
GS/GT са предназначени за конфигурации от найнисък ценови клас. 8400M G/GS работят на честота от 400 MHz и имат съответно 8 и 16 поточни

процесора, които осигуряват скорост на трансфер на данни от 9,6 Гбайта/s. И двата модела се
предлагат във варианти със 128 и 256 Мбайта
GDDR3 памет с 64-битова шина. 8400M GT е преходен модел между продуктовите линии 8400M и
8600M, работи на по-висока честота (на чипа 450,
а на паметта 900 MHz) и се предлага с двойно повече памет (във варианти с 256 и 512 Мбайта).
GeForce 8600М GS/GT и върховият модел 8700M
GT са избор, на който могат да заложат пристрас-

Базови характеристики на видеоконтролерите от серия GeForce 8xxxM
Честота на
Честота на
Скорост на
Обем
Честота Поточни
паметта
поточните
трансфер
Памет
Модел
[Мбайта]
[MHz] процесори
[MHz]
процесори [MHz]
[Гбайта/s]
GeForce 8400M G
400
8
800
9,6
GDDR3
128/256
1200
GeForce 8400M GS
400
16
800
9,6
GDDR3
128/256
1200
GeForce 8400M GT
450
16
900
19,2
GDDR3
256/512
1200
GeForce 8600M GS
600
16
1200
22,4
GDDR3
256/512
1400
GeForce 8600M GT
475
32
950
22,4
GDDR2/GDDR3 128/256/512 800/1400
GeForce 8700M GT
625
32
1250
25,6
GDDR3
128/256/512
1600

34

Ноември 2007

ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ
тените към мултимедия потребители и мобилните геймъри. GeForce 8600M GS работи на честота
600 MHz и има 16 поточни процесора, а GeForce
8600M GT – на по-ниска честота (475 MHz), но
има два пъти повече поточни процесори, което
позволява двете карти да постигнат сходна теоретична скорост на трансфер на данни от 22,4
Гбайта/s. 32-та поточни процесора са запазени и
при GeForce 8700M GT, но работната честота на
чипа е увеличена на 625 MHz, а на поточните процесори – на 1250 MHz, с което трансферът на данни достига 25,6 Гбайта/s. GeForce 8600M GT може
да използва както GDDR2, така и GDDR3 памет,
докато останалите два модела залагат на DDR3
памет с обем от 128 до 512 Мбайта.
Toshiba, Acer и Fujitsu Siemens Computers са сред
първите производители на преносими компютри,
които обявиха намеренията си да предложат модели, базирани на новите DX10 видеочипове.

Toshiba Satellite X205
За геймъра, поел на път

Серията преносими компютри Satellite X205
предлага четири модела, които са базирани на
схемния набор 8M и са ценово насочени в прехода
от среден към висок клас. Зад класическия, грабващ окото дизайн с огледално покритие в наситено
кървавочервено и тегло от малко над 4 kg се крие
всичко, от което се нуждае един геймър, търсещ
максимална наслада, когато е на път. Satellite X205S9349 и Satellite X205-S9359 са с GeForce 8700М GT
и 512 Мбайта GDDR3 памет, която нараства до
768 Мбайта благодарение на допълнителните 256
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Мбайта споделена памет, а Satellite X205-SLi1 и
Satellite X205-SLi3 – с по-евтиния GeForce 8600М GT
с 256 Гбайта GDDR3. Процесорите са Intel Core
2 Duo с честота от 1,8 до 2,2 GHz, а паметта –
2 Гбайта DDR2 с възможност за разширяване до
4 Гбайта. Satellite X205-S9349 и Satellite X205-S9359
предлагат и 1 Гбайт вградена флаш памет по технологията Intel Turbo Memory, която позволява побързо зареждане на операционната система и на
често използваните приложения. Твърдият диск е
между 120 и 320 Гбайта, а дисплеят – 17-инчов с
TruBrite и разделителна способност 1440x900 или
1680х1050 точки (за Satellite X205-SLi3). Вградената 5.1-канална система за пространствен звук
на Harman Kardon осигурява неповторимо звуково
изживяване, несравнимо с обикновените стерео
високоговорители, предлагани от преносимите модели от по-нисък клас. Списъкът с екстри е дълъг:
специален Dual Pad с най-често използваните бързи комбинации при работа с офис и Интернет приложения, многоформатно DVD устройство, което
записва CD и DVD и чете HDDVD мултимедия, вграден
HDTV тунер, 1,3 Мпикселна камера, HDMI изходи,
гигабитов Ethernet,
биометричен четец
на отпечатъци и
богат набор от
софтуер, включващ Windows Vista
Home Premium, Office
2003, InterVideo WinDVD и др.
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FSC ESPRIMO Mobile
ГЪВКАВОСТ, КАЧЕСТВО, ВЪЗМОЖНОСТИ

Fujitsu Siemens Computers анонсира нова фамилия професионални преносими компютри ESPRIMO
Mobile. Фамилията включва три серии от висок
клас (ESPRIMO Mobile D, ESPRIMO Mobile M и
ESPRIMO Mobile U), както и една от встъпителен
клас (ESPRIMO Mobile V). Първите модели от четирите серии отговарят на всички изисквания на
корпоративните служители и професионалистите
и вече са достъпни в дистрибуторската мрежа на
„Солитрон“.
 Моделите от серия ESPRIMO Mobile V (V от
Value) са базирани на последните технологии
на Intel и предлагат оптимално съотношение
цена–производителност. Удобството по време
на работа, независимо дали сте в офиса или на
път, се осигурява от 15,4-инчов екран и ергономична клавиатура с нормални размери. За основа са послужили схемни набори на Intel (965GM и
965PM) и SiS (M672 и SiS 968). За да се направи
цената по-достъпна, не се поддържат 3G комуникации (UMTS/HSDPA). Изключение е моделът
ESPRIMO Mobile V5545, където UMTS модулът е
опция.
 Отличителна черта на ESPRIMO Mobile U9200
са ниското тегло и компактните размери (дисплеят е 12,1-инчов с разделителна способност
WXGA). Моделът е подходящ за бизнесмени, които държат на мобилността.
 ESPRIMO Mobile M9400 е с 14,1-инчов дисплей и
въпреки това ноутбукът тежи едва 2,2 kg, кое-
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то също го нарежда в категорията на подходящите за чести пътувания модели.
 Сред моделите от висок клас най-производителен, но и най-тежък (2,5 kg) и с най-големи габарити (15,4-инчов дисплей) е ESPRIMO Mobile
D9500. Предназначението му е десктоп заместител.
Всички модели от висок клас стандартно имат
Wi-Fi и вграден UMTS/HSDPA модул. Изградени са
на основата на схемен набор Intel 965GM (платформа Santa Rosa) и работят с процесори Intel Core2
Duo със скорост до 2,4 GHz и твърди дискове с
капацитет до 160 Гбайта. Многофункционалният
порт репликатор и втората батерия са опции.
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Brother
ЦВЕТНИ ЛАЗЕРНИ ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА
От серията нови печатащи устройства, с които
Brother ще атакува и нашия пазар през ноември и декември т.г., най-голям интерес предизвикват използващите цветен лазерен печат. Този сектор се развива с много бързи темпове, като у нас продажбите на
цветни лазерни принтери от 2005 г. досега са нараснали с около 50%, а при цветните лазерни многофункционални устройства това развитие бележи над трикратен ръст. И това е само началото, защото темповете за налагане на цветния лазерен печат в България
изостават от развитието в други държави от Средна
Европа. За сравнение, в Чехия темпът на нарастване
за този двегодишен период е 65%, в Полша 87%, а в съседна Румъния, с която доскоро ни бе удобно да мерим
ръст, този пазар се е развил с цели 99%.
С новите цветни лазерни принтери и многофункционални устройства, които са предвидени за работа в малки и средни по големина работни групи, компанията поставя основите на стратегическа линия,
която ще развива през следващите няколко години
под надслов „Brother в цвят“. Най-характерно за тях
е, че са изцяло проектирани и произведени по разработената от Brother собствена технология за еднопасов цветен печат. Отпечатването става с едно
преминаване на листа под четирите пренасящи изображението барабани, които последователно полагат
цвят след цвят. Това е позволило постигане на изключително високата скорост от 20 стр./min независимо
дали се печата цветно или черно-бяло. Устройствата
се отличават със сравнително ниска цена, което, в
съчетание с традиционната за машините на Brother
минимална себестойност на отпечатана страница,
прави покупката им привлекателна за бизнес приложения. Всички машини имат двустранен печат, интегриран принт сървър за работа в мрежа, а има и
един модел с вграден безжичен мрежов интерфейс.
Тези устройства на Brother са първите, които
поддържат „Протокол за защитен двупосочен канал“
(SSL), с което се предотвратява неразрешеният достъп и отпечатването на документи с поверителна
информация, като данните, изпратени за печат, не
могат да бъдат отклонени към друг потребител в
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мрежата. Технологията SSL вече широко се използва
в електронната търговия за защита на поверителна
информация за клиента, като данните за кредитни
карти например. Сега за пръв път тя се използва и
за защита на отпечатваната през мрежата информация. В допълнение на тази защита устройствата
позволяват и ограничаване на възможностите за
цветен печат чрез въвеждане на парола, разрешаваща неговото използване.
Освен чрез паралелен, USB 2.0 или мрежов порт
новите модели могат да отпечатват документи
и изображения директно от USB флаш памет без
участието на компютър. Многофункционалните устройства пък използват тази памет като външна
за съхраняване на сканираните изображения, отново
без помощта на компютър. Те поддържат и стандарта PictBridge за директно отпечатване на снимки от
цифров фотоапарат, видеокамера или друго заснемащо устройство.
Всички нови модели използват отделни касети с
тонер с капацитет до 2500 отпечатани страници за
черния цвят и до 1500 страници за останалите три
цвята. Данните са приблизителни и се отнасят за

При новите еднопасови лазерни устройства с цветен печат смяната на касетите с тонер е улеснено в максимална
степен
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HL-4070CDW
отпечатване на страница формат А4 при 5% покритие с текст и графика.

Лазерни принтери

Новата гама включва принтери с формат А4: HL4040CN, HL-4050CDN, HL-4070CDW. Базов за групата
е HL-4040CN, а останалите могат да се разглеждат
като надградени с допълнителни функции.
HL-4040CN печата с разделителна способност
2400х600 dpi и скорост до 20 стр./min независимо дали
печатът е цветен или монохромен. Времето за отпечатване на първата страница от режим Standby е
под 17 s при цветен и под 16 s за монохромен печат.
Стандартно принтерът се доставя с оперативна
памет 64 Мбайта, която може да се разшири до 576
Мбайта. Използва езика за управление PCL 6 (емулация). Има интерфейси USB 2.0 и LAN 10/100 BaseTX.
Базовата конфигурация включва тава с капацитет
250 листа, а други 50 листа се подават чрез универсално листоподаващо устройство.
Следващият в групата, HL-4050CDN, освен възможностите на базовия модел има двустранен печат, паралелен интерфейс IEEE 1284, може да емулира PostScript 3. Освен тавата за 250 листа е възможно
добавяне на още две допълнителни с капацитет по
500 листа всяка.

достъп, както и за ограничаване използването на
цветен печат. Различието при DCP устройствата
в сравнение с принтерите е в наличието на скенер и
възможностите за управление и използване на сканираните изображения. В добавка MFC устройствата
имат факсапарат.
Моделите DCP-9040CN и DCP-9045CDN имат плосък цветен скенер с оптична разделителна способност 1200х2400 dpi при сканиране през стъклото и
1200х600 dpi при сканиране чрез листоподаващото
устройство, чийто капацитет е 35 листа.
Скоростта на копиране е 16 стр./min. При отпечатване мащабът на сканираното изображение може да се
променя в границите 25–400% през стъпка 1% или да
се избира една от 12-те фиксирани от производителя стойности. Машината има всички типични за този
вид устройства възможности за по-нататъшна обработка на сканираните изображения: директно отпечатване (копиране), съхраняване във вид на графичен
файл, подаване за по-нататъшна обработка към текстов или графичен редактор, изпращане по електронната поща, изпращане към FTP сървър. Сканираните
изображения могат директно да бъдат записвани на
USB флаш памет, без участието на компютър.
Основното, което отличава модела DCP-9045CDN,
е възможността му за двустранен печат.
MFC-9440CN притежава повечето възможности
на DCP-9045CDN, като в допълнение има факсапарат,
използващ G3 модем със скорост на предаване на данните 33,6 Кбита/s. Устройството може да работи и
в автономен режим, като приема и изпраща факсове
и при изключен компютър. Притежава и полезната
функция за филтриране на нежеланите факсове като
тези с рекламен характер. Има възможност за програмиране на 16 номера, така че да се избират с натискане само на един бутон, както и на други 300 за
бързо набиране.
За разлика от MFC-9440CN, MFC-9840CDW има
вграден интерфейс за безжична връзка, което го прави независимо от наличието на розетка за включване, не се налага прокарване на мрежови кабели и то
може да се постави на произволно, оптимално подбрано, място в офиса, както и при необходимост да се
мести без ограничения.
MFC-9440CN

Многофункционални лазерни устройства

Новите модели в този клас са DCP-9040CN, DCP9045CDN, MFC-9440CN и MFC 9840CDW. Според класификатора на Brother моделите с наименование DCP
(Digital Copier Printer) обединяват функциите печат,
сканиране и копиране, а устройствата, обозначени
като MFC, биват наричани още многофункционални
центрове, защото към тези три основни функции е
добавен и факсапарат. Така устройството се превръща в завършен комуникационен център, който поема
изцяло отпечатването, съхраняването, изпращането
и получаването на цветни и черно-бели документи.
Многофункционалните устройства са изградени
на основата на печатащия механизъм на споменатите вече цветни лазерни принтери, така че имат
същите параметри и качество на печат – разделителна способност, скорост, емулация на езици за управление на принтера, обем на оперативната памет,
USB 2.0 и мрежов интерфейс и т.н. Еднакви са и методите за защита на информацията от несанкциониран
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ОФИС ТЕХНИКА

Brother
МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА
Новата гама многофункционални устройства с
мастиленоструен печат обхваща пет DCP модела
(DCP-135C, DCP-150, DCP-350C, DCP-560CN и DCP770CW) и три многофункционални центъра MFC
(MFC-235C, MFC-260C и MFC-465CN). Предназначени предимно за дома и домашния офис, те с успех
задоволяват и нуждите от цветен печат в малкия офис. Характеризират се с разширените възможности за висококачествено отпечатване на
снимки, многобройни допълнителни функции, както
и впечатляващото обновяване на дизайна, като
устройствата са станали и по-компактни. За отбелязване е и доста широкият ценови диапазон –
от 125 лв. (препоръчителна цена без ДДС) за DCP135C до 292 лв. при MFC-465CN. По-висока е само
цената на DCP-770CW (311 лв.), което се дължи на
интерфейса за безжична връзка. Така се създават
повече възможности за избор на модела с оглед и
на цената.
Всички мастиленоструйни многофункционални
устройства на Brother използват печатащ механизъм с отделни мастилници за всеки цвят. Това
позволява те да се използват до пълното им изчерпване, което поевтинява цената на една отпечатана страница. Блокът с мастилници е отделен от печатащата глава и е разположен така, че
достъпът до него за смяната им да бъде максимално улеснен. В зависимост от обема на печатната
продукция потребителят може да закупи и по-евтини мастилници с по-малък обем. Това решение е
удобно и целесъобразно при използване на устройствата за домашни цели.
Част от устройствата имат LCD TFT екран,
който улеснява не само настройката им, но е голямо удобство при директно отпечатване на снимки
и други документи.
В устройствата е използван механизъм, който
печата с разделителна способност 6000х1200 dpi
със скорост до 30 стр./min при монохромен и до 25
стр./min при пълноцветен печат. В режим на копиране разделителната способност е 600х1200 dpi.
При отпечатване мащабът на сканираното изображение може да се променя плавно със стъпка от
1% в границите 25–400%. Моделите DCP-560CN,
MFC-260C и MFC-465CN имат и листоподаващо устройство към плоския скенер, докато при останаDCP-560CN
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лите сканирането се извършва само през стъклената основа на скенера.
Всички модели са PictBridge съвместими и могат
да отпечатват снимки директно от фотоапарат,
видеокамера или друго цифрово заснемащо устройство. Докато най-евтиният модел DCP-135C
има единствено вход за отпечатване на изображения, записани на USB флаш памет, останалите
устройства имат вграден четец за карти памет
(PhotoCapture Center) за всички разпространени
към момента видове (CompactFlash, MemoryStick,
Memory Stick Pro, Secure Digital, Multi Media Card, xD
Picture Card, xD Picture Card Typ M). Най-подходящи за директно отпечатване на снимките са устройствата DCP-350C, DCP-560CN, DCP-770CW,
MFC-465CN, които, в зависимост от модела, имат
цветен LCD TFT дисплей с диагонал на екрана 2 или
3,3 инча.
С оглед използването на устройствата за отпечатване на снимки, всички са комплектувани със
софтуер за обработка и подобряване на качеството на изображенията FaceFilter Software.
Освен стандартния USB 2.0 интерфейс, част
от устройствата (DCP-560CN, DCP-770CW и MFC465CN) имат и вградена мрежов принт сървър за
работа в 10/100 BaseTX мрежа, а DCP-770CW работи и в безжична мрежа.
Многофункционалните центрове MFC имат
вграден факсапарат със скорост на предаване на
данните 14,4 Кбита/s. MFC-260C позволява да бъдат програмирани за бързо набиране до 40 телефонни номера, а паметта на устройството може
да съхранява до 170 подготвени за изпращане или
приети чрез факсапарата страници. За модела
MFC-465CN тези стойности са съответно 80 номера и до 400 страници.
Накрая ще отбележим, че всички нови мастиленоструйни устройства на Brother използват технологията Innobella, съчетаваща специално разработена комбинация от мастила и фотохартии, която при големина на капката от 1,5 пиколитра осигурява значително по-вярно възпроизвеждане на
цветовете, по-остри и по-детайлни изображения,
както и висока устойчивост на цветовете вследствие на въздействието на слънчевата светлина
и съдържащия се във въздуха озон.
MFC-465CN
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UP TO

DCP-8060

DCP-8065DN

MFC-8860DN

ДилЪри за страната: софия: Дилекс 02/ 988 7900; КопиЛинк 0700 17 202; Жар
Компютърс 02/ 943 3031; Стантек 02/ 926 6969; 3Н 97 02/ 961 7595; БГ Контакт 02/ 955 7578;
Престиж Бизнес 0700 10 110; ПловДив: СТС Технологии 032/ 622 866; Офис 21 032/ 267601;
стара загора: Актим 042/ 602 013; Бургас: КопиКо 056/ 831 066; 2 Плюс - България
056/ 843 907; варна: Кагами 052/ 606 842; РАЙС, 052/ 511 517; Плевен: Бенстар
064/ 802 842; Хасково: Хеди Компютърс 038/ 655 322; враца: Микротест
092/ 660 450; БлагоевграД: Престиж Бизнес ООД 073/ 88 50 00; кЪрДжали: Униматикс
0361/ 6 55 20; велико тЪрново: БГ Контакт 062/ 630 538; русе: Дартек 082/ 81 999; ПазарДжик:
Офис Център Престиж 034/ 44 03 98; Шумен: РАЙС 054/ 802 872; разграД: БОРДЕР
084/ 662 370; казанлЪк: ВИП Консулт 0431/ 6 56 06; ловеч: Виста 068/ 60 44 11; гаБрово:
Терабайт 066/ 800 166; сливен: Инфобокс 044/ 625 007
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PPM PRINT
SPEED

UP TO

1,2 00
DPI PRINT
RESOLUTION

UP TO

250
SHEE T PAPER
CAPACITY

U P TO

50
SHEET
ADF

U P TO

33.6K
BPS FAX
MODEM

32 MB
STANDARD
MEMORY

НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

Samsung CLX-3160N
ЦВЕТНО ЛАЗЕРНО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО
CLX-3160N е първото многофункционално устройство с цветен лазерен печат, което Samsung пусна в този бързо развиващ се пазарен сегмент. То има
вграден контролер за работа в мрежа Ethernet 10/100
BaseTX, може да отпечатва снимки директно от фотоапарат или видеокамера (поддържа PictBridge), отпечатва без участието на компютър изображения,
записани върху USB флаш памет. Възможността за
свързване на външна USB памет позволява върху нея
да се записват директно и сканираните с устройството изображения в графичните формати TIFF, JPEG,
BMP и PRN.
Устройството поддържа три от четирите характерни за този вид машини функции: отпечатване, сканиране, копиране. Четвъртата (обмен на документи
посредством вграден факсапарат) се поддържа от модела CLX-3160FN, който в момента не се предлага К енд
К Електроникс – вносител на Samsung за България.
CLX-3160N печата върху листове с максимален
формат А4 при скорост 4 стр./min за цветен и 16
стр./min при монохромен печат. Разделителната способност и при двата вида печат е 2400х600 dpi. Времето за отпечатване на първата страница (от режим Standby) е около 14 s при монохромен и около 24
s при цветен печат. В печатащия механизъм е приложена специално разработената за цветните принтери на Samsung технология NO-NOIS (Non-Orbiting
Noiseless Optic Imaging System), при която липсват
неизбежните вибрации, възникващи при смяната на
касетите с тонер за отпечатване на отделните
цветове, съставляващи изображението. Тук прехвърлянето на различните цветове тонер се извършва по
електронен път, а касетите са неподвижни. Поради
това значително (до 49 dB) се снижава нивото на отделяния по време на печат шум.
В режим на копиране устройството работи с вече посочените скорости. Разделителната способност при копиране на текст е 600x600 dpi, а във фоторежим – 1200х1200 dpi. Тези стойности са валидни
при поставен върху стъклото на скенера оригинал.
При копиране на подаваната през листоподаващото
устройство хартия разделителната способност е
600х600 dpi. В първия случай мащабът на отпечатаното изображение може да се променя в границите
25–400%, а във втория – от 25% до 100%. При копиране устройството поддържа няколко много полезни
функции, сред които: автоматична промяна на мащаба, така че копието да изпълни цялата печатна
страница; отпечатване на постери с големина до 9
страници с формат А4; смаляване и едновременно отпечатване на 2 или 4 отделни страници върху една;
„клониране“ на оригиналното изображение върху копието, докато се запълни листът.
Функцията ID-Copy е предназначена за правене на
копия на двустранни документи като например лични
карти. Всяка от страните се сканира поотделно със
съхраняване на копията в паметта на устройството, след което то ги отпечатва едновременно върху
една и съща страница.
Скенерът работи с оптична разделителна способност 600х1200 dpi, която чрез интерполиране може да
се увеличи до 4800х4800 dpi. Сканираните изображения могат да се използват за директно отпечатване
при копиране, да се изпращат към компютъра за съхранение и по-нататъшна обработка или за изпраща-
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не по мрежата, да се съхраняват директно на външна
USB флаш памет или да се изпращат по електронната поща. Към софтуера, доставян с устройството, е
включен и продукт за автоматично разпознаване на
текстове (OCR).
Факсапаратът, който е съставна част на модела
CLX-3160FN, използва модем със скорост на предаване на данните 33,6 Кбита/s, който изпраща една
страница за около 3 s. За изпращане на повече страници една след друга се използва листоподаващо устройство, което сканира страницата за около 1,5 s.
В паметта, заделена за тази цел (4 Мбайта), могат
да се съхраняват до 320 страници с формат А4, получени или подготвени за изпращане в удобно за това
време. Факсапаратът работи с разделителна способност 200х200 dpi при цветни документи и до 300х300
dpi при черно-бели. Трийсет най-често използвани
телефонни номера могат да бъдат програмирани за
набиране с натискане на един клавиш, а други 240 –
чрез кратка комбинация за бързо набиране. Документи могат да бъдат изпращани по факса директно от
компютъра, с което се икономисва тонер и хартия за
отпечатването им.
CLX-3160N работи под управление на всички актуални към момента версии на MS Windows и Mac OS,
както и с най-разпространените версии на Linux. Има
128 Мбайта оперативна памет. Ползва една тава за
хартия с капацитет 150 листа, а допълнително може
да се постави още една с капацитет 250 листа. Автоматичното листоподаващо устройство има капацитет 50 листа.
Конструкторите сериозно са се потрудили да създадат машина с максимално опростено и лесно обслужване – от първоначалното инсталиране, през смяната на касетите с тонер, до отдалеченото настройване и диагностика на устройството с помощта
на програмния продукт SyncThru Web Admin Service.
CLX-3160N е компактна машина (466x429x486 mm)
с тегло 20,5 kg.
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ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ

Xerox iGen3
ПЪРВА ПОРЪЧКА ОТ БЪЛГАРСКА ФИРМА
Студиото за дигитален печат „Фреш дизайн“ е
компанията, поръчала първата в България дигитална
машина от трето поколение Xerox iGen3. До края на
годината тя ще пристигне с екип от специалисти,
които ще я инсталират и пуснат в експлоатация в
печатната база на фирмата в София.
Xerox iGen3 е върхово постижение на съвременната индустрия за дигитален печат. За разработване
на технологиите, залегнали в основата на тази уникална цифрова преса, Xerox е изразходвала над 1 млрд.
USD. За възвръщаемостта на тези огромни инвестиции говори фактът, че днес 60% от световната дигитална продукция се произвежда на тези високоскоростни професионални машини.
„Инсталирането на Xerox iGen3 в България е сериозна крачка в развитието на цифровите технологии
в страната и региона – смята Огнян Киряков, генерален директор на Xerox България. – Xerox iGen3 е не
просто поредната машина, която дава по-висока скорост на печат и ползва по-разнообразни медии. Това
е машина от нова генерация, която предлага многократно по-висока производителност в резултат на
по-лесно и по-бързо обслужване и по-кратко време за
пренастройки. За клиентите това означава по-бърз и
по-качествен печат на по-достъпна цена.“
Не бе случайно, че новината за пристигането на
iGen3 в България бе оповестена на специализираното
изложение „Реклама експо“. Именно рекламните агенции са едни от най-големите потребители на дигитален печат, особено в случаите на малки тиражи,
нерентабилни за офсетов печат.
Дълъг е списъкът с крайните продукти, които могат да се произведат на Xerox iGen3 както за нуждите на рекламните агенции, така и за отдели на
големи частни и държавни компании, министерства,
ведомства, банки: бланки, листовки, брошури, каталози, календари, списания, бюлетини, книги, ръководства, репродукции, покани, менюта, визитни картички, етикети, пакети с персонализирани документи за
директен маркетинг и много други уникални приложения. При това продукцията може да бъде в тираж от
1 бройка до хиляди екземпляри, да включва персонализация и защитен печат. Разработените от Xerox специални ефекти за защита на билети, ваучери и други
специфични документи включват революционни технологии за печат като GlossMark (холограмен ефект),
флуоресцентен ефект, микротекст и др.
Xerox iGen3 произвежда до 6600 пълноцветни копия
в час (110 стр./min) без маслен отблясък. Технологията
позволява получаване на отпечатъци, които по качес-
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тво не се отличават от традиционния офсетов печат, като същевременно обезпечава безпрецедентна
производителност и възможности за персонализация.
Основното преимущество от използването на iGen3
е предлагането на изключително широк спектър от
цифрови печатни услуги. Уникални са възможностите
за печат върху широк набор от медии, включително
и синтетични, които могат да се съчетават. В това
отношение машината няма аналог и превъзхожда офсетовия печат по качество, по рентабилност и, разбира се, по оперативност. Възможностите на iGen3
съкращават количеството и времето на ръчната
следпечатна работа до минимум.

Xerox iGen3 по света

През май т.г. независимата международна изследователска агенция InfoTrends обяви Xerox Corporation
за индустриалния лидер по брой отпечатани страници на дигитални професионални машини в света.
Според нея през 2006 г. дигиталните машини на Xerox
са произвели повече от 13 млрд. страници с формат
А4, като флагманите са Xerox iGen3 Digital Production
Press и дигиталните машини от серията DocuColor.
На посочените модели е произведен повече от половината от световния обем дигитално отпечатани
страници в този сегмент.
Според изследването една машина Xerox iGen3
произвежда средно около 400 000 страници с формат
А4 за месец или почти двойно повече от която и да е
друга машина. Има и „отличници“. Повече от 70 iGen3
преси отпечатват по над 1 млн. копия месечно, а една от тях през един от месеците дори е отпечатала
2,5 млн. копия.
Водещата независима компания за анализи в областта на офисния и производствения печат BERTL
наскоро присъди на iGen3 изключителния рейтинг от
5 звезди – най-високата възможна оценка.

„Фреш Дизайн“ ООД

предлага пълно рекламно обслужване на българския
пазар от 2003 г. Фирмата е специализирана в:
 Графичен и 3D дизайн.
 Корпоративен дизайн.
 Цялостни решения за дигитален печат.
 Външна реклама – широкоформатен солвентен печат.
 Автомобилна реклама.
 Производство и печат на предпазна строителна
мрежа.
 Изработване на печатни рекламни материали.
 Брендиране на рекламни материали – сувенири и
изделия от текстил.
 Изработване на рекламни подаръци – уникати,
произведения на изкуството на български художници и майстори на занаятите.
 Рекламни стратегии и консултации.
 Организиране на фирмени тържества и презентации.
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ТВЪРДОДЕЛНИ ДИСКОВЕ

ioDrive
БЪДЕЩИЯТ УБИЕЦ НА ТВЪРДИ ДИСКОВЕ
ПЕТЪР СЪБЕВ, psabev@gmail.com

Само допреди около две години флопидисковото
устройство беше абсолютно задължително за всяка
компютърна система и можеше да се закупи от кварталната компютърна фирма за жълти стотинки. Да
си намериш флопи днес вече не е нито толкова необходимо, нито толкова лесно, тъй като в началото на
2007 г. почти всички сериозни производители спряха
да произвеждат популярните дискетни устройства.
Електронната поща, оптичните носители (CD и DVD
дискове) и флаш паметите неусетно сложиха точка
на историята на най-дълго използвания преносим носител в информационните технологии.
И докато електронната поща е изключително удобна за малки по обем файлове, а оптичните носители –
за такива с голям размер, преносимите USB памети,
по-известни като „флашки“, са универсални. Като добавим сравнително ниската им цена, малкия им физически размер, бързия трансфер на данни и възможността да се ползват на всеки компютър с USB порт,
ясно е защо почти всеки човек, работещ на компютър, притежава и джобна флаш памет.
Флаш паметта не изисква енергия, за да запази
съхранената в нея информация, а размерът, вместимостта, скоростта на обмен и цените стават все
по-привлекателни за потребителя. Ето защо скоро
след смъртта на флопито, флаш носителите имат
нова амбиция: да оставят в миналото и твърдите
дискове.
На технологичното изложение DЕМОfall компанията Fusion-io Inc., базирана в Юта, представи иновативна разработка – PCI-Express x4 карта за съхранение на данни, която оперира със 100 000 входно-изходни операции за секунда и постига внушителната
скорост от 800 Мбайта/s при четене и 600 Мбайта/s
при запис. Картата е наречена ioDrive и е с десетки
пъти по-висока скорост на трансфер от тази на найбързите твърди дискове в света. Това е постигнато
чрез патентованата технология ioMemory – наход-

чиво комбиниране на високоскоростно превключване,
мрежови протоколи от ново поколение и съвременната NAND архитектура, позволяваща скорост на достъп, сравнима с тази на DRAM паметите.
Според данни от официалния сайт на производителя (www.fusionio.com) ioDrive работи под Linux Red
Hat AS 4.0, Microsoft Windows XP и Microsoft Windows
Vista и покрива всички необходими стандарти за качество и съвместимост в САЩ, Канада и Европа. При
това всичко, което ви е нужно, за да ползвате ioDrive
пълноценно, е дънна платка с PCIe конектор.
Това превръща ioDrive в чудесно решение за изграждане на високоскоростна мрежа за съхранение
на данни (SAN). Нещо повече, ако поставите четири
ioDrive платки в даден компютър, получавате скорост
на трансфер от 3,2 Гбайта/s, при това без RAID контролери или фиброоптика. Не е зле за обикновен компютър, нали?
Време е да споменем основното притеснение на
всеки, запознат с NAND технологията: макар че няма
подвижни елементи, флаш паметта има ограничен
брой цикли на четене и запис. Това подсказва, че износването на ioDrive би могло да е сериозен проблем.
Според производителите обаче ioDrive ще работи безотказно около осем години, което отново е по-добре в сравнение с петте години среден живот на механичните твърди дискове. При това новаторската
мрежова архитектура позволява автоматично преместване на данните от амортизираните области,
така че при износване информацията не се губи, а
просто намалява свободното дисково пространство.
ioDrive ще се продава в САЩ от началото на 2008 г.
Първоначално ще се предлага в 80-, 160-, 320- и
640-Гбайтови версии, като от компанията обмислят
и пускането на 1,2-Тбайтов вариант. Цената не е
уточнена, но производителите обещават да не надвишава 30 USD за гигабайт. И ако това все още e
голяма сума за масовия потребител, вижте графиката как са се променяли цените на твърдите дискове
през последните 25 години и нека не забравяме, че
през 1956 г. цената на първия твърд диск IBM RAMAC
е била цели 50 000 USD за едва 5 Mбайта. Ако нещата
се повторят и при новото поколение устройства за
съхраняване на данни, съвсем скоро домашните компютри ще се продават с вграден ioDrive.

Източник: www.fusionio.com

Сравнение на ioDrive с най-бързите
технологии за съхранение на данни
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Промяна на цената на твърдите дискове
през последните 25 г.
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ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ

NVIDIA GeForce 7050/7100/7150
МОДЕРНО МУЛТИМЕДИЙНО РЕШЕНИЕ В ЕДИН ЧИП
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Интегрираните видеочипове отдавна са се наложили като стандартно решение в ценово ориентирания клас персонални компютри и ако за взискателните потребители и геймърите отсъствието
на специализирана видеокарта е истинско светотатство, компании като NVIDIA и Intel успяват да
вградят в дънната платка всичко необходимо за работа с офис приложения и изграждането на евтини
мултимедийни центрове. Но с появата на Windows
Vista и широкото навлизане на интерфейса Aero и
HD мултимедията, производителите на интегрирани решения са притиснати от все по-взискателен
софтуер.
Според проучване на Mercury Research NVIDIA е
водещият производител на интегрирани решения
за AMD процесори, но компанията все още прохожда в Intel платформата, където доминира гигантът
от Санта Клара. За да се наложи и на този пазар,
NVIDIA се нуждае от продукт, който да се конкурира директно със схемните набори с интегрирана
графика на Intel. Ролята на такъв продукт би трябвало да изиграе гамата едночипови видеоконтролери (GeForce 7050, 7100 и 7150), предназначени за дънни платки, изградени на основата на схемни набори
nForce 610i (модел 7050) и 630i (модели 7100 и 7150).
Базирани на доказаната GeForce 7 технология, те
осигуряват поддръжка на DirectX 9.0c и Shader Model
3.0, която е напълно достатъчна за безпроблемна
работа с Windows Vista и Aero, както и с популярен
3D софтуер като Google Earth и виртуалния свят
Second Life. Ниската им себестойност, която конкурира обявения през май интегриран контролер GMA
3000 на Intel, и отличната им производителност ще
позволят изграждането на мултимедийни компютри в най-ниския ценови клас между 600 и 1000 лева.
Новите едночипови видеоконтролери GeForce
7ххх са проектирани да поддържат пълния набор от
процесори на Intel – Pentium, Celeron, Core 2, както
и предстоящите 45-нанометрови процесори с ядро
Penryn. Така например схемният набор nForce 610i в
комбинация с базовия модел GeForce 7050, работещ
на честота 500 MHz, поддържа 1066-мегахерцова
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процесорна шина, 667-мегахерцова DDR2 памет и
осигурява аналогов изход без опция за HDMI. Тази комбинация осигурява безпроблемна работа с
Windows Vista и Aero и е идеална за бизнес и офис
приложения като Windows Office 2007.
Двата по-мощни модела GeForce 7100 и 7150 работят съответно на честоти 600 и над 600 МHz и
се комбинират с nForce 630i (1333 MHz FSB, 800-мегахерцова DDR2 памет). Освен по-добра производителност тази комбинация осигурява цифров DVI
изход с поддръжка на HDMI и HDCP, RAID контролер
с оптимизиращата технология nForce MediaShield,
както и гигабитов Ethernet. Това несъмнено разкрива пътя за изграждане на конфигурации от най-нисък клас, на които може да се гледа High Definition видео от Blue-Ray и HD-DVD дискове, конфигурации, на
които дори геймърите ще получат шанс да се насладят на съвременни заглавия, макар и с компромис
при настройките. Проведените тестове на GeForce
7100 и форсирания му събрат 7150 с лекота задминават Intel GMA 3000, чийто Windows Experience
Index е едва 3.0, или задължителният минимум за
работа с Aero.
Дни след представянето на едночиповите контролери тайванската компания ECS обяви дънната
платка GF7100PVT-M, базирана на nForce 630i, в която е вграден GeForce 7100 IGP, a BioStar представи
модела TF7150U-M7, използващ форсирания GeForce
7150. Изненадващо е решението на производителя на видеокарти Inno3D да се намеси на пазара на
дънни платки със своя пръв модел SL73UM-HDMI на
базата на nForce 630i. Както подсказва името Ӝ, тя
поддържа HDMI изход. И трите модела са с формат
micro-ATX и предлагат гигабитов Ethernet, до 10 USB
порта, 4 S-AТA2 контролера с поддръжка на RAID
0,1 и 5 и, разбира се, всички останали екстри на
схемния набор nForce 630i.
GeForce 7050, 7100 и 7150 ще намерят приложение в дъната и на производители като Abit, Asrock,
Asus, Colorful, EVGA, Foxconn, Galaxy, Gigabyte и MSI,
които се очакват и на родния пазар от средата на
октомври.
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МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Intel
ЩЕ ИНТЕГРИРА WIMAX В РАЗЛИЧНИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА
На Intel Development Forum Дейвид Пърлмутер,
старши вицепрезидент на Intel и генерален мениджър на поделението Mobility Group, обяви, че иновациите в технологиите за производство на мобилни процесори Intel Centrino Duo и новите категории мобилни Интернет устройства (MID) още през
следващата година ще доведат до пробив в широколентовия мобилен достъп дo Интернет. Ключови
за това развитие ще са двуядрените мобилни процесори с ядро Penryn, които ще се произвеждат по
45 nm производствен процес, както и включването
на технологията за безжична връзка WiMAX в платформата Centrino. Това ще стане към края на 2008 г.,
когато процесорната технология Montevina, която
също е базирана на Penryn, за пръв път предостави
възможност за избор между двете безжични технологии Wi-Fi и WiMAX при преносимите компютри.
Тя ще осигури още хардуерна поддръжка за HD-DVD
и Blu-ray дискове и ще предложи нови възможности
за мениджмънт на данните, както и поддръжка на
нови функции за сигурност на корпоративните
потребители.
Г-н Пърлмутер изтъкна, че мобилният WiMAX
ще осигури по-висока скорост на трансфер, по-висока пропускателна способност и по-широк обхват
в сравнение с останалите алтернативи за мобилен широколентов достъп (виж карето). Достъп,
който става все по-критичен за потребителите,
чието желание за обмен на мултимедийно съдържание, видео с висока разделителна способност,
музика, снимки и други файлове с голям обем, докато са в движение, нараства лавинообразно.
По същото време, в усилията си да гарантират, че безжичните продукти WiMAX ще работят добре заедно с други продукти, Intel, Nokia
и Nokia Siemens Networks обявиха, че тестват

съвместимостта на предстоящия WiMAX силициев чип на Intel за лаптопи и мобилни Интернет
устройства, WiMAX устройствата на Nokia и
инфраструктурното WiMAX оборудване на Nokia
Siemens Networks. От Nokia също така заявиха,
че ще използват WiMAX продукта на Intel, известен под кодовото име Baxter Peak и разработен
специално за устройства за мобилен Интернет,
в очакваните Интернет таблети N Series, които
се очаква да се появят на пазара през 2008 г.
Ананд Чандрасекхер, старши вицепрезидент
на Intel и генерален мениджър на поделението
Ultra Mobility Group, се спря на еволюцията на
персоналния мобилен Интернет, коментира пътната карта на компанията за развитие на схемите и схемните набори за мобилни Интернет
устройства, която предвижда драматично намаляване на консумираната мощност, и представи
партньорите, които работят заедно с Intel в категориите „Мобилни Интернет устройства“ и
„Ултра мобилни персонални компютри“ (UMPC).
Той обяви, че през първата половина на 2008 г.
Intel ще пусне първата си платформа, която е
създадена специално за MID и UMPC устройства. Наречена Menlow, тя ще се базира на 45-нанометровия процесор Silverthorne и схемния набор
Poulsbo, ще поддържа Wi-Fi, 3G и WiMAX и ще позволи да се създадат ултра мобилни компютри,
които консумират 10 пъти по-малко енергия в
сравнение с първите модели, които дебютираха
през 2006 г. Ще я последва Moorestown, която ще
представлява едночипова система (SOC), комбинираща процесор, графичен и видео контролер и
контролер на паметта в един-единствен чип, и
ще позволи консумираната мощност да се намали
с още един порядък.

WiMAX
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
e стандартна (IEEE 802.16) безжична технология, осигуряваща широколентова връзка на големи разстояния. Предназначена е за осигуряване на широколентов достъп в „последната миля“ и за изграждане на обществени точки за достъп,
както и на клетъчна мрежа за мобилен достъп.
За разлика от популярния Wi-Fi, тя осигурява по-голямо покритие (до 50 km за неподвижните и от 5 до 15 km за
подвижните станции) и по-висока скорост на трансфер (до
75 Мбита/s). Така че, докато Wi-Fi е подходящ предимно за
малки площи (увеселителни заведения и паркове, големи
зали и библиотеки, кинотеатри, гари, аерогари и пр.), с една
базова станция на WiMAX може лесно да се осигури покритие на цял жилищен район.
Друго предимство на WiMAX е, че може да ползва ленти
в целия обхват от 2 до 11 GHz, а не е ограничен като Wi-Fi
само до честотния обхват 2,4 GHz.
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Logitech G9 Laser Mouse
МИШКА ЗА ГЕЙМЪРИ
МАРТИН ДИМИТРОВ
Logitech представи най-новата си мишка от специално
създадената за геймъри серия
G. Наречена Logitech G9 Laser
Mouse, тя впечатлява не само с
футуристичния си външен вид,
но и със сериозните иновации,
сред които и възможността за
персонифицирането Ӝ по отношение на удобство, усещане и
производителност. Това, че основната целева група при проектирането на мишката са били
маниаците на тема компютърни
игри, си личи и от детайлите.

Заменима ръкохватка
За да направи мишката си
удобна за колкото се може повече потребители, Logitech е
вградила в нея уникална система за персонифициране на ръкохватката посредством взаимнозаменяеми панели за захващане (фиг. 1). В комплекта на G9
са включени две ръкохватки –
Wide Load Grip (с червено лого)
и Precision Grip (със сребристо
лого). Както се вижда и от името Ӝ, Wide Load Grip е създадена
специално за потребители с поголеми длани и пръсти. За максимален комфорт тя е покрита
с мека на докосване материя,
която спомага и за по-добър
захват и контрол. Precision Grip
пък е предназначен за потреби-
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телите с по-фини ръце. Покрит
е със специален слой (изработен по технологията DryGrip),
благодарение на който ръцете
на геймъра остават винаги сухи.
Сменянето на ръкохватките
е лесно и става много бързо –
натискате бутона за освобождаване, махате ръкохватката
и на нейно място поставяте
другата.
Още отсега компанията
анонсира, че през следващата
2008 година на пазара ще бъдат
пуснати нови модели взаимнозаменяеми ръкохватки, които ще
задоволят персоналните предпочитания на още по-широк кръг
геймъри.

Лазер с променлива
чувствителност
В основата на новата серия мишки на Logitech е лазер
с променлива чувствителност.
Това дава възможност мишката да работи с разделителна
способност в диапазона от 200
до 3200 dpi през стъпка 200 dpi.
Привлекателна е възможността конфигурацията (настройките на чувствителността) да
се запазва както на твърдия
диск на компютъра, така и във
вградената в мишката памет.
Чувствителността на лазера
се променя с бутони „+“ (плюс)
и „–“ (минус) (фиг. 2). От гледна
точка на компютърните игри
ниската чувствителност е по-

Фиг. 1. За максимален комфорт ултрамодерната мишка G9 предлага две взаимнозаменяеми ръкохватки

Ноември 2007

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА
Настройки на теглото

Фиг. 2. Удобното местоположение на бутоните „+“ (плюс)
и „–“ (минус) позволява своевременна промяна на чувствителността на лазера

добра за по-точно прицелване, а по-високата намира приложение в ситуации, при които се изисква бързина.

Бърз USB интерфейс
Спомнете си G7 – предходния модел на серията. Изцяло безжичен, той не задоволи очакванията на геймърите. Връзката с компютъра се
оказа бавна за много от игрите. „Реакциите“ на
G7 бяха значително по-бавни от тези на конвенционалната мишка и тя не можа да се наложи на
пазара. Явно този път от Logitech са си взели
поука и отново са заложили на традиционното
решение – мишка с кабел. G9 ползва Full-Speed
USB интерфейс, което позволява позицията Ӝ
да се отчита до 1000 пъти в секунда, или 8 пъти
по-често, отколкото това става при обикновена
мишка.

Фиг. 3. Максималното тегло, което можете да добавите
към в периферията, е 28 грама
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G9 е единствената мишка с толкова много
конфигурируеми елементи. Към дългия списък с
опции се включва и възможността за настройка
на нейното тегло. Звучи невероятно, но промяната на теглото на мишката само с няколко грама
може да промени изцяло удоволствието от играта. Не случайно всеки геймър има определени
предпочитания – някои са свикнали с по-тежки
мишки, други предпочитат по-леки и по-лесни за
управление.
В комплекта на G9 има набор от тежести.
Осем на брой, те са разделени на две групи – по 4
и по 7 g. За да промените теглото, е достатъчно
да свалите ръкохватката и да натиснете логото
на компанията. От тялото на мишката се изстрелва контролирана от пружина подвижна касета
с места за общо 4 тежести (фиг. 3). Когато приключите, натиснете обратно касетата и тя ще
се затвори. Сложете обратно ръкохватката и се
наслаждавайте на новото усещане.

Оптимизирана за гейминг
Почти всички модерни мишки са във формата на яйце. Идеята е вашата длан да може да
се отпусне върху мишката и вие да я местите
с цялата си ръка, а не само с пръстите си. Да,
но геймърите не са съгласни. Оказва се, че традиционната форма не е толкова комфортна за
продължителна игра – ръката се изморява и точността намалява. След продължителни проучвания Logitech са предпочели нова форма, позволяваща по-сигурен захват и по-малко напрежение в
ръката на геймъра.

Допълнителни екстри
Задължителен компонент на новите мишки на
Logitech е т.нар. MicroGear Precision Scroll Wheel
(колелце за хипербързо скролиране). То се ползва

Фиг. 4. С натискане на колелцето надолу преминавате от
един работен режим в друг
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в два режима (фиг. 4). В единия случай (както и
колелцето на стандартна мишка) се използва за
смяната на оръжията, а в другия (хипербърз режим) – за скоростна стрелба. Разбира се, това не
ограничава ползването му и за типични задачи
като навигиране и прелистване на обемисти документи.
Изцяло обновен е софтуерът за управление
SetPoint. Интерфейсът е олекотен и наподобява Windows Vista, инсталацията протича много
по-бързо и заема значително по-малко място на
твърдия диск на компютъра. Подобренията във
функционалността за осезаеми, като ударението е върху специалните опции, полезни както за
геймърите, така и за бизнес потребителите.
Цветни светодиоди показват текущата чувствителност на позициониране, но те могат да
се ползват и като показалец за текущите настройки на потребителските профили (чрез софтуера за управление може да се зададе цветът
на светодиодите, който да отговаря на определен профил – фиг. 5). Трите фабрични профили –
общ (general), геймърски (gaming) и продуктивен
(productivity), се различават по чувствителността на мишката.
Не на последно място са ултрамодерните краченца на G9. Те са изработени по специална технология, благодарение на която се минимизира
триенето и плъзгането е осезаемо по-гладко и
по-лесно.

Фиг. 5. Светодиодите могат да възпроизведат всяка една
окраска, производна на червения, зеления и синия цвят

Заключение
Без съмнение G9 е уникален продукт за гейминг, който ще допадне не само на заклетите
геймъри, но и на всички останали потребители,
които желаят да разчупят догмите на традиционните посочващи устройства и да се наслаждават на качество, надеждност, продуктивност и,
разбира се – абсолютна конфигурируемост!

Prestigio Leather Data Flash
ИЗБЕРЕТЕ ФЛАШ АКСЕСОАРИ СПОРЕД... ОБЛЕКЛОТО!
Производителят на мобилни компютри и LCD
монитори отскоро предлага уникална гама решения за съхранение на данни. Моделите на Prestigio
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Leather Data Flash съчетават разнообразие от капацитети в луксозна кожена опаковка в различни
цветове.
Непосветеният потребител дори трудно би
познал, че устройството в подаръчна обвивка е
полезна USB флаш памет. Разнообразието е наистина голямо – технологичните джаджи са
облечени в червена, синя, розова и златиста кожа, не липсват и класическите цветове: черен и слонова кост. Капацитетите са 1, 2 и 4 Гбайта.
„В момента разполагаме с богата гама
флаш аксесоари както по цвят, така и по
капацитети. И по примера на швейцарските часовници Swatch, полезните устройства за съхранение на данни могат също да бъдат в тон с облеклото“, коментира Пламен Цанков, продуктов мениджър в АСБИС България.
Допълнителна техническа информация за сторидж продуктите на Prestigio можете да намерите на адреси www.prestigio.bg и www.asbis.bg.
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Виртуализацията

http://www.microsoft.com/bulgaria

МНОГО ИГРАЧИ, МАЛКО МАЙСТОРИ
В последните месеци темата за виртуализацията е на
челно място в ИТ дискусиите. Много производители говорят за продуктите си в тази област, но засега само един
има пълно портфолио от предложения, насочени и към приложения, и към сървъри, и към персонални компютри и т.н.
Когато споменем виртуализация, системните администратори се сещат за работа на много виртуални сървърни операционни системи на една машина, което води до
консолидация на хардуерните ресурси чрез по-пълното им
усвояване. Представете си, че разполагате с 5 сървъра,
всеки от които има излишък от ресурси, които не се използват. Виртуализацията дава възможност всички тези
сървърни операционни системи да се стартират върху един
по-мощен сървър, който винаги ще е по-евтин от петте
по-малки. Естествено, ще се заделят резерви и за евентуални пикови натоварвания на някои от тях, така че да се
оползотвори целият хардуерен ресурс на машината. Друго
важно предимство на виртуализацията е възможността за
изграждане на лабораторна среда за тестови внедрявания
на нови решения, а също така и разделянето на инфраструктурните роли (защитна стена, база от данни, домейн)
на отделни сървъри.
В момента на пазара има няколко компании, които предлагат софтуер за виртуализация. Основните са VMware и
Microsoft. С новата си версия на сървърната операционна
система – Windows Server 2008, Microsoft показва амбиции
да се намеси още по-активно на този пазар. Виртуализацията ще е част от ролите, които могат да се активират на сървъра. Поддържат се както 32-битови, така и
64-битови операционни системи, в това число Sun Solaris
и Linux дистрибуции. Огромен плюс е, че в движение могат
да се добавят процесори, памет, дискове и адаптери. Ограниченията на всяка виртуална машина са 8 процесора и до
32 Гбайта памет.
Засега тази роля е достъпна за публични тестове в
текущата версия Windows Server 2008 RC0 Enterprise 64-bit.
Освен на чисто функционални предимства, от софтуерния
гигант са заложили и на лицензионни облекчения за клиентите. Системните администратори, които разполагат с
Enterprise Edition изданието на Windows Server, ще могат
да стартират общо четири операционни системи (една
основна плюс три виртуални) върху един хардуерен сървър,
което на практика намалява цената на лиценза за ползване
на операционната система със 75%. Клиентите, закупили
Datacenter Edition лиценз, ще могат да ползват неограничен
брой виртуални машини.
Когато говорим за сървъри, една от често използваните
роли са терминалните услуги, което също е вид виртуализация. И тук основните фактори на пазара са два: Citrix и
Microsoft. Най-разпространеното свойство, което познаваме до момента, е инсталиране на приложенията на сървъра, към който потребителите ползват терминални сесии.
Microsoft доразвива тази концепция в Windows Server 2008.
Добавена е възможност за терминален шлюз (gateway), достъпът до който може да се осъществява през уеб браузър,
както и през RPC over HTTP. Така клиентите имат достъп
до публикуваните си услуги, без да минават през VPN мрежа. Добрата новина за администраторите е, че могат да
поставят иконки на приложения на клиентските компютри
и по този начин потребителите ще стартират приложения,
публикувани през терминален сървър, все едно са инсталирани локално.

Издава се със съдействието
на Майкрософт България

Терминалните услуги са често използван вариант, който
помага да се избегнат несъвместимости между приложенията, както и да се улесни инсталирането и обновяването с
нови версии. В тази област вече се появяват по-интересни
решения, едно от които е виртуализация на приложенията.
Малко са фирмите, които работят на този фронт. Една от
тях отново е Microsoft. Преди няколко месеца компанията
пусна Microsoft Desktop Optimization Pack – пакет от 4 приложения и една онлайн услуга, насочени към улесняване на управлението и поддръжката на корпоративните ИТ ресурси.
Едно от тези приложения е Softgrid, което не е нова концепция, а поредната, четвърта версия на продукта. С негова
помощ администраторите могат да инсталират „на чисто“
всяко приложение, което смятат да виртуализират, след
което и потребителите, които имат право да ползват това
приложение, го изтеглят (в началото само базова част от
него) по мрежата. Ако проверите обаче в Program Files или
в Registry, няма да откриете и следа от това приложение.
Това именно гарантира, че приложението е независимо от
други инсталирани локално версии или приложения, както
и от версията на операционната система. Тук трябва да
отбележим, че приложения, виртуализарани за Windows 2000
Professional, работят и под Windows Vista. Виждал съм под
Windows Vista да се стартират MS Office Word 95 и дори
Internet Explorer 3 (от Windows NT). Основна разлика на този
вид виртуализация от терминалните услуги е, че тук приложенията ползват локалните ресурси – процесор и памет.
Друга особеност е, че потребителите на мобилни компютри могат да кешират цяло приложение и да го ползват виртуализирано извън офиса, като периодът на валидност на
този кеш се определя от администратора. Това обаче не е
единственият начин да се прескочат евентуални несъвместимости между приложения и операционни системи.
В сегмента на настолните операционни системи отново най-големите играчи са VMware и, разбира се, Microsoft,
която се представя с два безплатни продукта – VirtualPC
2007 и Virtual Server 2005 R2 SP1. По-важно е, че в компанията отново са помислили за допълнителни ползи за потребителите. С всяка версия на Windows Vista от изданията
Enterprise и Ultimate потребителите получават право на
още една инсталация във виртуална среда на VirtualPC 2007
или Virtual Server 2005 R2 SP1. Така фирмите, които имат
специфични приложения, съвместими само с Windows 2000
или Windows XP, могат да ги ползват във виртуална среда,
възползвайки се в същото време от производителността и
лесната работа с новата Windows Vista.
Накрая трябва да споменем най-важната част за корпоративните мрежи – управлението. Тук се представя само
Microsoft. С техния System Center Virtual Machine Manager
можете да управлявате всички виртуални машини, все едно
съществуват физически. Основната сила на компанията е
в интеграцията на нейните продукти. Става дума за пълна
и неусетна интеграция с другите продукти за управление
на сървъри и мрежи – Configuration Manager (известен като
SMS) и Operations Manager (известен като MOM), което
дава възможност на потребителите без никакви усилия да
наблюдават и автоматизирано да променят конфигурацията на техните сървъри.
Като заключение ще кажем, че само един производител
предлага пълна гама решения за виртуализацията на всяко
едно ниво и това е Microsoft. За повече информация: http://
www.microsoft.com/virtualization/

Функцията Send
В СЪВРЕМЕННИТЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА

Маки Нагао,
продуктов мениджър
в Kyocera Mita

Повечето от вас са запознати с основните функции на многофункционалните устройства – отпечатване, копиране, сканиране и
изпращане на факсове. Последното развитие на технологиите промени названията на някои от тези
функции и в частност сканиране (Scan) и изпращане
по факс (Fax) бяха обединени
в едно по-общо понятие –
Send. Да хвърлим поглед към
причината за тази промяна. Да видим коя точно функционалност покрива думата Send, защо бе взето решение за тази промяна, кой
го направи и какви са ползите.

Какво е Send?

Новодефинираната функция Send обхваща няколко
приложения. Най-общо казано, те могат да се групират в две категории: изпращане на сканирани данни
и изпращане на данни по факс. Сканираните данни могат да бъдат изпратени на различни места: в папка в
мрежов персонален компютър или в конкретна споделена папка в мрежово устройство, на адрес на електронна поща, на FTP сървър, в база от данни.
Изпращането на факс ориентирани данни покрива различни методи за изпращане на факс: изпращане
на стандартен факс, изпращане на факс през РС и Интернет факс:
 Под изпращане на стандартен факс, известно
още като Walk-up fax, се разбира изпращането на
данни от едно стандартно факсово устройство
на друго факсово устройство, при което изпращачът трябва да отпечата данните, преди да ги изпрати, а получателят разполага само с хартиено
копие.
 Изпращането на РС факс предполага, че данните
се изпращат по електронен път от персонален
компютър. Най-често това става чрез мрежово
факсово устройство, което ги препраща на друг
стандартен факс, като използва стандартен модем и телефонни линии.
 Под термина Интернет факс се разбира изпращането на данни между две (или повече) устройства, които работят през Интернет. Данните се
изпращат по Интернет, без да се ползват телефонни линии, поради което разходите са значително по-ниски от тези, свързани с РС факса или
стандартния факс.

Защо Send?

Инициативата да се комбинират термините Fax
(изпращам по факс) и Scan (сканирам) идва от производителите на устройства за управление на документооборота, такива като Kyocera. Основната идея зад
това предложение е фактът, че разликата между процесите на сканиране и изпращане по факс започна да

се размива. Сканирането на едни и изпращане по факс
на други данни в действителност може да се извърши
едновременно благодарение на относително новата
функция Multi-send, реализирана в модерните многофункционални устройства за работни групи. Натискането на бутон Send ви препраща към потребителския
интерфейс на функцията Send, където можете да избирате между Send to email (изпращане по електронна
поща), Send to fax (изпращане по факс) и Send to FTP
(изпращане по FTP). След като потвърдите своя избор,
устройството ще се погрижи за предаването на данните, каквото и да сте избрали.
Сканирането и изпращането по факс не само че
могат да се извършват едновременно, но и често е
трудно да се различи дали изпращаните данни са резултат от сканиране или от изпращане на факс. Бихте могли например да сканирате даден документ на
вашия факс и да го изпратите по Интернет на определен компютър. Как ще дефинирате тази операция –
като сканиране или като изпращане на факс?
Изпращането по факс и сканирането могат и да
си взаимодействат. Представете си следния сценарий: документ се изпраща по факс на многофункционално устройство, което го запазва в своята памет.
След време вие го извличате и го изпращате на електронен адрес, т.е. първоначалният документ, който
е изпратен по факс, се е получил като електронна
поща.
В действителност няма значение как са изпратени данните и дали те са предварително сканирани
или изпратени от факс. Същността е, че документът е изпратен на получателя и това е единственото, което има значение.

Какви са ползите от Send?
Фактът, че функциите Scan и Fax са обединени в
Send е резултат от иновативното и ориентирано
към предимствата мислене на част от производителите на устройства за управление на документооборота. На осъзнаването на факта, че не самите
технологии са от значение за крайните клиенти, а
какво правят те и как могат да направят работния
процес по-ефективен. Производители като Kyocera
разбират, че най-голямо значение има фактът, че документът се получава от съответния получател и че
информацията в него е споделена, така че те проучват различни начини да постигнат тази цел. А и не
само това – производителите винаги ревностно са
проучвали и разширявали възможностите на своите
многофункционални устройства.
Преходът към Send придобива смисъл, като си
представим как работи днешният офис. Не е тайна,
че в края на краищата основната дейност там е създаването, разпределянето и архивирането на документи. И докато създаването на документи е типично компютърна работа, разпределянето и архивирането на тези документи са процесите, които могат
да бъдат подобрени с използването на многофункционални устройства. Производителите търсят решение на въпроса как целият процес на разпределяне и
архивиране на документите може да бъде опростен
и автоматизиран, така че да стане по-ефективен. И

те искат да решат този въпрос още преди да са преминали към конкретната реализация на функциите,
свързани с този процес.

Потенциални недостатъци на Send
и отстраняването им

Концепцията зад Send е сравнително нова и ще
отнеме известно време, преди потребителите да
свикнат с нея. Вместо да натиснат бутон Fax, те
трябва да направят съответния избор в меню Send.
Това е причината Kyocera да направи разлика между персоналните многофункционални устройства и
тези за работна група или отдел. Персонално настолно многофункционално устройство FS-1116MFP
на Kyocera все още разполага с два отделни бутона –
Scan и Fax, докато по-новите модерни устройства на
Kyocera KM-2560 и KM-3060 са с новата функция Send.
Имайки предвид комплексните задачи, които тези
устройства изпълняват ежедневно, може много да
се разкаже за това решение. Полезно е да се разбере
концепцията на функцията Send, защото тя ще се реализира във все повече и повече многофункционални устройства. Ако имате нужда от още информация или
съвет, свържете се с представители на „Контракс“ –
дистрибутор на Kyocera за България, или с дилърите на
устройствата на компанията.

Истинска многозадачност с новите
KM-2560 и KM-3060 на Kyocera

Наскоро Kyocera пусна две нови многофункционални устройства с формат А3 – KM-2560 и KM-3060.
Изключително лесни за ползване, тези компактни устройства предлагат на малкия и средния бизнес, на
малки и средни по големина работни групи и отдели
в рамките на голяма организация висока ефикасност
чрез поддръжката на истински многозадачен режим.
Благодарение на иновативните си технологии KM2560 и KM-3060 могат да обработват едновременно
няколко задачи, като отпечатване на документ по
време на сканирането на друг или по време на разп-

ращането на сканиран документ до голям брой получатели. Последното е възможно благодарение на функцията Multi-Send, което означава, че можете да сканирате цветен документ и да го изпратите наведнъж до множество електронни адреси, FTP сървъри,
факсове, принтери и споделени папки в мрежата.
Документи, запазени на 80-Гбайтовите твърди
дискове на KM-2560 и KM-3060, могат лесно да бъдат
извлечени чрез големия интуитивен сензорен дисплей
на устройствата. На него ще видите миниатюрно
копие или превю на документа, ще имате възможност да изберете документа от оперативния панел
и да го отпечатате или изпратите, където е необходимо, без да си включите компютъра, още по-малко
да отваряте каквито и да било приложения. Двете
устройства позволяват също да комбинирате документи, които са запазени на техните твърди дискове поотделно, така че да ги отпечатате или изпратите заедно.
Ъгълът на панела за управление може да бъде нагласен така, че винаги да е лесен за четене, независимо от осветлението и позицията на оператора. За
удобство той има два USB порта, откъдето могат
да се отпечатват PDF файлове, без да се включва компютърът. Това е много удобно за посетители, които
не са включени в мрежата и имат нужда от бързо
отпечатване на документи. KM-2560 и KM-3060 поддържат стандартно двустранно копиране и цветно
сканиране във формат А4 и печатат със скорост съответно 25 и 30 стр./min.
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BMG
BMG, най-големият софтуерен дистрибутор
в България, се представя на тазгодишното издание на БАИТ Експо по традиция, както със собствени разработки, така и с продукти на своите
партньори.

ABBYY FineReader 9.0
Тази най-нова версия на един от най-популярните в света продукти за оптично разпознаване
на символи (OCR) и определено най-подходящ за
текстове на кирилица е вече на пазара. С най-новата технология за адаптивно разпознаване на
документи (ADRT) FineReader 9.0 предлага висока точност и пълно запазване на оформлението
на документа, логическата структура и неговия
формат.

АBBYY PDF Transformer 2.0
позволява да отворите и конвертирате в PDF
формат документ направо от MS Word или MS
Excel, както и от приложенията на MS Outlook. С
едно щракване на мишката директно в Windows
Explorer или от съответната програма можете
да създадете PDF файл от отворените
в MS Word документ, таблица в MS
Excel, презентация в MS PowerPoint
или диаграма в MS Visio. Можете
да изпратите PDF файла като
приложение по електронната
поща, без да се налага първо да
го запаметявате.

Кирила Корект 2007
е прецизно работещо, сигурно средство за проверка на правописа и граматическата корек-
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тност при писане на текстове на български език в
електронна среда. Тя е единственият софтуерен
продукт от този вид, който работи под управление на операционната система Windows Vista.
„Кирила Корект 2007“ е представена с 4 модула –
„Правопис“, „Граматика“, „Стил“ и „Синонимен речник“, както и с функции за кирилизация, сричкопренасяне и др.

Кирила Мобил 5
Най-новият продукт с марката „Кирила“ e софтуер за кирилизация и локализация на операционната система на PDA (Pocket PC) устройства.
Тя включва виртуална клавиатура с възможност
за превключване между подредба по БДС или фонетична, както и вграден драйвер за свързване
на външна клавиатура към устройството. Вграденият речник за предикативно писане съдържа
40 000 думи.

Nero 8
e най-новата версия на популярния продукт на
Nero AG. Той е съвместим с Windows Vista и предлага комплексно решение за работа с мултимедийна информация. Отличава се
с подобрена работата с HD-DVD
и Blue-Ray форматите. Пакетът
обединява 25 приложения (с 5 повече от предишната версия),
много от които са усъвършенствани. Сред тях е и най-популярната програма за записване на CD и DVD дискове – Nero
Burning ROM. Nero 8 е локализиран на 26 езика и има подобрен
потребителски интерфейс.
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Атласком
Експозицията на „Атласком“ при нейното осмо
поредно участие на БАИТ ЕКСПО е разделена на
отделни зони, в които са представени различните
решения, предлагани от фирмата.

за лична употреба в малки офиси и студиа, както и
за специалисти в по-големи организации, които се
нуждаят от удобен печат на работното място.

Xerox WorkCentre 7242

Бизнес прожекторите на компанията са представени с няколко модела, сред които лекият и компактен Optoma ЕР 727, който се доставя с богат
набор от интерфейси и дистанционно управление
с функции на мишка и лазерна показалка, както и
Optoma EP780, който с голямата си яркост, широкоъгълния си обектив и възможността за управление чрез уеб интерфейс е подходящ за презентации във всякакви помещения.

е цветен копир/принтер с възможност за надграждане до скенер, факс и e-mail. В пълна конфигурация устройството позволява копиране, отпечатване, сканиране и изпращане по факс и e-mail.
Изключителните му възможности за управление
на цветния печат и за администриране по потребители позволяват лесен контрол на повишаващите се разходи при използването на пълноцветни
документи. Комбинирани с висока надеждност и
цена, която е съпоставима с тази на черно-бяло
многофункционално устройство със сходни параметри, те превръщат тази машина в изгодно
предложение, позволяващо повишаване на ефективността на вашата работа.

Colortrac SmartLF Cx40

На тазгодишното БАИТ Експо „Атласком“ акцентира на широкоформатните многофункционални системи: принтери, скенери и копирни машини.
Базов модел за изграждане на подобна система са
скенерите от серия Colortrac SmartLF Cx40, които
са много подходящи за работа с цветни CAD и GIS
документи. Изградени на основата на CIS технология, позволяваща сканиране с разделителна способност 600 dpi, скенерите от тази серия могат
да обработват с точност ±0,1% документи с широчина до 101,6 cm и дебелина до 2 mm. Те предоставят възможност за бързо и висококачествено
сканиране, копиране и разпространение в дигитален формат на чертежи, хелиографски копия, планове, архитектурна документация, карти и всякакви други широкоформатни документи.

Широкоформатни принтери
HP DesignJet T Series

Предназначени както за малки центрове за услуги, така и за средно големи работни групи от
CAD и GIS специалисти, тези принтери предлагат
подобрена съвместимост, по-висока сигурност и
три пъти по-висока скорост на печат от сериите DesignJet 500 и
800. Предлаганите две серии
HP DesignJet T610 и T1100 са
с широчина съответно 610 и
1118 mm и използват 6-цветна HP Vivera система за печат (с
3 отделни черни мастила), която
осигурява прецизен печат с голяма
детайлност, широка цветова гама,
неутрално сиво и ненадминато тонално възпроизвеждане. Вградената мрежова карта в моделите от
серия HP DesignJet T1100 ги прави
идеални за CAD и GIS екипи, които
се нуждаят от ефективно споделяне на принтера между голям брой
потребители в мрежова среда.
HP DesignJet T610 пък е подходящ
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Прожектори от Optoma

Прожектори от Sanyo

Фокусът е към професионалните модели. На
щанда на фирмата може да се види PLC-XF47 –
най-мощният професионален прожектор с 15 000
ANSI Lumen и 4-лампова система, функция за хоризонтално и вертикално оптично изместване на
изображението и възможност за мрежова интеграция за поддръжка и управление. Тук е и полупрофесионалният Sanyo XT25 (4500 ANSI Lumen), който предлага моторизирано оптично изместване на изображението и възможност за мрежова интеграция.
За любителите на домашно кино е обособена
специална затъмнена зона, където е Sanyo PLV-Z5 –
предоставящият спиращо дъха качество лидер
при прожекторите за домашно кино, който ще превърне и най-заклетия киноентусиаст в домашен
киноманиак.

Преносимите компютри
от Fujitsu Siemens Computers

са представени с избрани модели от сериите
AMILO и ESPRIMO Mobile. Първите – мобилни, стилни и с висока производителност, са изградени на
основата на последно поколение двуядрени процесори на Intel и AMD и се предлагат във варианти с
15,4- и 17-инчов WXGA Glare TFT досплей, докато
вторите, които са предназначени за бизнес приложения, се отличават с висока надеждност, стилен дизайн и вградени
средства за безжична комуникация.
Colortrac SmartLF Cx40
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Кантек
В тазгодишното издание на БАИТ Експо под мотото „Широколистна есен“
„Кантек“ представя най-новите
широкоформатни решения на двамата големи производители на офис
оборудване Canon и Ricoh. Целта е запознаване на потребителите с новите
тенденции при широкоформатния печат.
Показани са и новите допълнения в продуктовите линии на партньорите на фирмата: от
цветни многофункционални високоскоростни
машини и лазерни принтери до професионални
машини за обработка и унищожаване на документи.

Многофункционални продукти на Ricoh
Aficio MP W2400 и MP W3600
са най-новите допълнения към широкоформатната продуктова серия на Ricoh. Тези устройства за цялостни решения съчетават високопродуктивно цифрово копиране, печат и сканиране в изключително компактен дизайн. Атрактивно предимство е изборът от два налични
принт контролера. Ценово ефективният предварително конфигуриран GW контролер свързва
основното тяло директно към мрежата и позволява на CAD потребителите да предават задачите за печат по същия начин, по който това става
на обикновените офис принтери. Напредничавият
външен RATIO контролер се отличава с по-висока
продуктивност благодарение на изключителните
си способности за обработка на документи, както
и на факта, че използва отделен компютър за рипване на файлове. Той предлага директен печат на
CAD файлове, лесно управление на изходящи документи, както и поддръжка на
разнообразни файлови формати.
За да се предотврати повредата на
стари, но важни оригинали по
време на многократното им
сканиране, документите се
сканират само веднъж и се
запазват в паметта. MP
W2400 и MP W3600 предлагат стандартна памет от
1024 Mбайта и стандартно се доставят с вграден
твърд диск с капацитет
80 Гбайта. Помислено е и
за ефективното разпращане на сканираните документи. Потребителите
могат да ги изпращат директно по електронна поща, на определен URL адрес
или в определена мрежова папка.
И двата модела могат да обработват хартия с различно тегло и
формат (от А4 до листа с

Aficio MP W2400
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Aficio MP C2000

широчина 914 mm). Оптичното увеличение/намаление от 25–400 % означава, че документи с формат
А0 могат да бъдат създадени от такива с формат
А4 в една стъпка или обратното. Потребителите
могат да избират от четири източника на медии: подавач с 1 или 2 ролки, байпас с капацитет
1 лист и касета А4/А3 с капацитет 250 листа. За
допълнително удобство, уникалното довършително устройство сгъва вертикално хартията като
„ветрило“, създавайки документи, готови
за разпространение.
Aficio MP C2000
Висококачественият цвят, който
предлага новата цветна многофункционална машина на Ricoh,
лесното дигитализиране на
документи и гъвкавите възможности за тяхното разпращане биха задоволили и
най-взискателния потребител. Потребителите изпращат сканираните документи
по електронна поща, на определен URL адрес или FTP
сървър, в зададена мрежова
папка. Професионалните довършителни опции са другото голямо предимство на
този модел. С тях и с опциите за създаване на брошури
и книжки можете да създавате документи по ваш дизайн и предпочитания.
Краткото време за загряване, високоскоростното
сканиране, както и големият
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капацитет на входящите тави за хартия (3200
листа) осигуряват безпрепятствения поток на
документи и оптимизацията на работния процес.
Редицата подобрения в операционния панел и широкият избор от функции допринасят за високата
надеждност, която предлага тази машина.
Изключителната многофункционалност, впечатляващият цвят, ефективното разпределение
на документите и превъзходните опции за обработката им превръщат новата MP C2000 в незаменим партньор, способен да отговори на нуждите
на всеки офис.

Офис оборудване от Canon

Обновената гама широкоформатни принтери
на Canon e продукт на значителни инвестиции.
След като миналата година японският производител предложи нови пет модела, сега гамата се
обновява и доразвива. Двата нови 8-цветни модела
iPF8000s/9000s, дериват на 12-цветните графични
модели iPF8000 и iPF9000, са насочени към производствения пазар. Те залагат на вградено калибриране на цветовете и висока производителност,
която достига 37,4 m²/h. На щанда на „Кантек“
можете да видите три от широкоформатните
принтери на Canon: iPF5100 и iPF8000 за графични
и iPF600 за CAD/GIS приложения.
Друг акцент на експозицията на Кантек са
системите за нискотиражен печат – пазарен сегмент, който се характеризира с разнообразни, но
малки по обем висококачествени тиражи, които да
задоволяват непосредствените нужди на динамичния пазар за услуги. Такава е Canon imagePress C1 –
машина, осигуряваща гъвкавост и качество при

Canon iPF5100

цена, която не зависи от обема на тиража. Благодарение на широкия си цветови диапазон, Canon
imagePress C1 постига качество, сравнимо с това
на офсетовия печат, без нуждата от високи стартови разходи, които се обезсмислят при по-малки тиражи. Еднакво високото качество на целия
тираж се гарантира от комбинацията на системата за автоматично калибриране ARCDAT и новото поколение растеризатор EFI Fiery System 8.
Иновативната фиксираща система и правият път
на хартията осигуряват надеждност при работа с
различни медии с тегло до 250 g/m². Опции са допълнителната система за подаване на хартия (3500
листа с формат А3) и довършителните системи
за подшиване на брошури с телчета, за перфориране и т.н.

Canon imagePress C1
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Комел Софт Мултимедия
Комел Софт Секюрити
На тазгодишното БАИТ Експо двете фирми показват
редица нови продукти от основните си партньори: Linksys,
GogoMedia, AverMedia, Vivotek, IQinVision, Koukaam.

Мрежови решения на Linksys

В едно от основните направления в дейността на „Комел Софт“ акцентите са продуктите за мрежово съхранение на данни и новите модели комутатори от серията
Smart за малкия офис.
Linksys NAS200
е нов модел NAS (Network Attached Storage) устройство
от Linksys, подходящо за поделяне на информация и мултимедийно съдържание в малкия офис и дома. Предлага
2 гнезда за SATA твърди дискове, които могат да работят в RAID масив, и 2 USB порта за свързване на външни носители. Отличава се с вградени HTTP/FTP сървъри
за достъп до данните и вграден Media Server за улеснена
мултимедийна комуникация с персонален компютър или
с UPnP (Universal Plug&Play) AV аудио/видео съвместими
устройства (например Linksys / KiSS DVD медиа плейъри).
Предлага опростени средства за навигация и управление.
Има компактен, елегантен дизайн.
Серията Smart комутатори
Linksys SLM 2005/2008/2024/2048/224G/224G4S/224P/
248G/248G4S/248P включва модели, отразяващи новите
потребности на съвременните работни групи в малките
и средни офиси. Новите устройства са с гигабитова свързаност и възможности за агрегация на връзките, които
улесняват потребителите при обмена на все по-големия
обем от данни и мултимедийно съдържание. Поддържат
се: функции за QoS (Quality of Service), които подпомагат
VoIP и мултимедийните приложения; VLAN функционалност за защита и оптимално структуриране на мрежата; възможности за свързване в стек, улесняващи управлението. Моделите са подбрани по още няколко признака –
например PoE и SFP портове, така че да успеят да предложат точния набор от възможности, от които има
нужда мрежата на потребителя, на една изключително
атрактивна цена. Всички модели се конфигурират и управляват през уеб базиран интерфейс.

Linksys NAS200

GoGoMedia Pro (OCN-551 Pro)

Камери за видеонаблюдение
от Vivotek

GoGoMedia
Уникален мултимедиен мрежов продукт

Устройствата GogoMedia (Light и Pro) – първите на
пазара, които позволяват на потребителя да гледа и
записва в реално време телевизия и видео отдалечено,
лесно могат да се превърнат в новия домашен мултимедиен център. Доставят се със специализиран софтуер за
оптимизиране на мултимедийното предаване на съдържание и специално разработена стрийминг технология,
позволяваща телевизията/видеото да се гледа както от
лаптоп или настолен компютър, така и чрез джобни устройства и 3G телефони, които не разполагат с толкова
бърза Интернет връзка. Вграденият ТВ тунер, както и
AV входовете и изходите дават възможност към тях да
се свързват DVD плейъри, сателитни приемници или охранителни камери, които също могат да се гледат отдалечено. Не на последно място, устройствата се държат
като стандартни безжични маршрутизатори и могат да
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Камера на IQinVision
от серията IQEye
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поделят Интернет връзка или да работят с пълната си функционалност зад съществуващ друг
маршрутизатор. Включват пулт за дистанционно
управление, съвместим с над 1000 модела външни
устройства. Имат и USB порт за връзка с външен
носител, върху който да се правят записите.

IP базирани решения за охрана

„Комел Софт Секюрити“ показва новите си решения в областта на системите за видеонаблюдение, контрол на достъпа, охранителните системи.
Акцентът е върху отдалеченото видеонаблюдение
посредством IP видео камери и IP DVR устройства.
Експозицията включва охранителни платки и DVR
устройства от AverMedia, IP базирани видео камери, видео сървъри и аксесоари от Vivotek, IP камери
с висока разделителна способност от IQinVision, IP
базирани рекордери от Koukaam.
Vivotek
Гамата IP продукти на компанията включва
MPEG-4 видео камери с възможности за свързване
както по кабелна Ethernet мрежа, така и по безжичен път. Предлагат се още IP модели с PT (Pan-Tilt)
функции за отдалечено управление. Показват се и
съвместими видео сървъри и аксесоари за камери –
стойки, кожуси за монтаж. Характерно за камерите на Vivotek е, че повечето от тях се поддържат
от софтуера на AverMedia.
IQinVision
Все по-актуални стават IP камерите с висока
разделителна способност. Най-новите предложения в областта на IQinVision включват камери от
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IP-базирани DVR рекордери
на Koukaam

серията IQEye, които имат максимална разделителна способност до 5 Мпиксела и уникален по богатството си на функции софтуер за настройка
през уеб браузър.
Koukaam
IP базираните DVR рекордери KNR-100/400 на
Koukaam работят на принципа на стандартните
DVR устройства, но за разлика от тях приемат
сигнал от 8/16 IP, а не от аналогови видео камери.
Имат капацитет за запис до 1–4 Тбайт върху SATA
дискове. Поддържат портове, към които могат да
се свържат сензори за влажност на въздуха, температура и т.н. Достъпът до рекордерите се извършва през уеб браузър от произволна точка в
Интернет или локалната мрежа.
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НЕТ ИС
НЕТ ИС е измежду най-дългогодишните участници на БАИТ ЕКСПО. Тази година фирмата ще
измести фокуса на своето представяне и вместо, както досега, да представя предимно дистрибутираните от нея продукти на световни производители, ще покаже услугите и решенията,
които предоставя на своите клиенти. Това не е
случайно хрумване или временно решение, защото отразява новата комуникационна стратегия
на фирмата. Тя се основава на тезата, че НЕТ ИС
не е само доставчик на отделни компоненти, а
изгражда интегрирани комуникационни и информационни решения, разработени на основата на
взаимно допълващи се продукти и услуги, работещи на принципа на синергията (IT Synergy). Това по
най-ярък начин е демонстрирано във функциониращия по време на изложението информационен
център на фирмата (зала 2, щанд А8). Изграден с
техника на IBM, Cisco и Secure Computing, на него
се демонстрират:
 System x3650 (2-процесорна система с 24 Гбайта оперативна памет и 2 сървърни процесора
Xeon Quad-Core E5345 2,33 GHz/1333 MHz, всеки
от които има 8 Mбайта L2 кеш).
 IBM System Storage DS3400 Dual Controller (с 1,5
Терабайта дисков масив).
 Cisco MDS 9124 – 24-портов Multilayer Fabric комутатор.
 Sidewinder G2 Security Appliance – система, която консолидира всички основни функции за Интернет сигурност в едно устройство.
Стабилната и надеждна работа на тези устройства се осигурява чрез непрекъсваема токозахранваща система на Powerware.
По време на изложението специалисти на фирмата демонстрират:
 Виртуализация на сървъри – решение, базирано
на VMware Virtual Infrastructute 3, което включва
различни операционни системи и приложения
(VMware ESX е бърз виртуализационен слой,
доказал своята работоспособност, производителност, мащабируемост и надеждност). Основно предимство на това решение е оптимизирането на хардуера, което позволява да се
намалят значително разходите за неговото
закупуване и поддръжка.
 Microsoft Office Communication Server 2007 – решение за IP PBX за средния бизнес и корпоративни клиенти. Базира се на вече изградената
от Microsoft инфраструктура Active Directory,
Exchange Server с наложени групови политики
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в организацията и цели да улесни и подобри комуникацията между служителите.
 Централизирано сканиране на потоците от информация с WebWasher – решение, което предоставя на компаниите възможност да контролират корпоративния трафик не само на ниво
работна станция или на база статични дефиниции, а централизирано, допълвайки функционалността на защитната стена. WebWasher е
продукт на Secure Computing, който според авторитетната организация за пазарни проучвания Gartner е лидер в разработването на шлюзове за уеб сигурност (Secure Web Gateway).
 BGSPAMTRAP – капан за спам. Атрактивна алтернатива за e-mail сигурност, ориентирана
към малкия бизнес. Подходяща за организации,
които имат собствен домейн, но нямат персонал или технически средства, за да си позволят локална инсталация. Основните предимства на решението са:
 Открива 95–99,9% от спам съобщенията,
изпратени до фирмения домейн, и спестява
време на служителите.
 Блокира над 99,9% от вирусите и зловредния код.
 Спам съобщенията се доставят периодично, сортирани в digest бюлетин с възможност за четене без загуба на писмата в
случай на грешка.
 Системата е „интелигентна“ и се самообучава от поведението на всеки потребител.
 Не е необходим допълнителен персонал или
специални умения за нейното обслужване.
 Комплексно решение, базирано на Snapgear
SG565, което обединява свързаност (резервиран Internet и VPN), сигурност (Firewall) и гласови услуги (IP PBX). Предназначено за малкия
бизнес или отдалечени офиси, SG565 е устройство от типа „всичко в едно“, фокусирано
както върху стандартната (жична), така и
върху безжичната комуникация на един офис
(поддържа 802.11b/g). С него администраторът може през уеб интерфейс лесно и бързо
да конфигурира редица функции като SPI защитна стена, IDS/IPS от Snort, Internet loadbalancing&failover, Anti-Virus, Anti-Spam, Contentfiltering, уеб кеш, принт сървър, file-storage, динамични маршрутизиращи протоколи. Върху
устройството е интегрирана най-известната в световен мащаб телефонна платформа с
отворен код Asterisk.
Ноември 2007
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Контракс
На 12-ото издание на БАИТ ЕКСПО „Контракс“ участва с един от
най-големите щандове. Тази година фирмата демонстрира на клиентите си, а и на всички посетители на изложението, своя системен
подход в предлагането и интегрирането на информационните и
комуникационни технологии, като
представи комплексни ИКТ базирани решения за почти всички сегменти на икономиката. Щандът
представлява реално отражение
на диференцирания пазарен подход
на „Контракс“ към вертикалните
пазарни сегменти.

Финанси, банки,
застраховане

Посетителите могат да видят
голяма част от необходимите за
ефективното развитие на сектора решения: софтуер за търговия
с ценни книжа и управление на активи; системи за обслужване на
клиенти; персонализиран печат и
директна поща; електронно архивиране и управление на документи; картови технологии за предпечат, дизайн, персонализация; компютърни центрове за управление
и съхранение на данни; отдалечени
центрове за работа при бедствия
и аварии.
Особено се акцентира на демонстрациите на вече наложилата се и на българския пазар система за управление на работа с
ценни книжа Clavis, която е лидер
на този специфичен сегмент от
пазара. Модулите на Clavis за управление на инвестиционни, пенси-

онни и застрахователни дружества са без конкуренция в България.
Управлението на портфейли, анализът на риска, управлението на
лимити, анализите What-if са равностойни на най-добрите световни системи в тази сфера.
За изминалите повече от три
години на развитие на българската локализирана версия са завършени системите на водещи банки, финансово-брокерски къщи и
фондове. Извършена е интеграция
с различни банкови и счетоводни
системи, което показва отличната съвместимост на Clavis в многоплатформена среда. До края на
годината ще бъде локализиран и
счетоводният модул на системата. Така Clavis ще може да бъде
предлаган като напълно завършено
решение за финансово-брокерска
къща или управляващо дружество.

Телеком, ютилити,
енергетика

В обособения за сектора кът
е представена гъвкавата билинг
система на EuroMACC – HiperUtil.
Тази Интернет базирана програма позволява лесно да се създават произволни промоции, тарифи
и начини на разплащане. За доста
фирми от този сегмент силен интерес представляват и директният мейл и електронното архивиране. С представените ГИС решения
е демонстрирано постигането на
най-прецизно и правилно отразяване на активите на ютилити компанията. От не по-малко значение за
сектора е подобряване на качест-

вото на обслужване на клиентите,
което се постига чрез CRM системи, чийто най-важен компонент е
колцентърът. „Контракс“ е лидер
в България в тази сфера и солидните референции, които фирмата
има, както и подкрепата от страна на световния лидер AVAYA със
сигурност ще доведат до сериозни
резултати в близко бъдеще.

Здравеопазване,
фармацевтика

Представените в сектора решения, сред които и анонсът на
предназначения за стоматолозите „Хипократ D“, затвърждават
безспорния принос на „Контракс“
към електронното здравеопазване. Модулът е отличен помощник
в ежедневната работа на стоматолога: дава реална картина на
зъбния статус на пациента, пази
историята за минали негови посещения, прави справки за постъпилите плащания и за задълженията
на пациентите.
Не по- дравна карта и издаването на електронни рецепти, чийто старт бе даден на 3 октомври
от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в град
Сливница (виж стр. 6).

Строителство,
промишленост

Акцентът в сектора е CAD/
CAM/CAE системата от най-висок клас Pro/ENGINEER, която вече
има първите потребители. „Контракс“ е лидер в областта на структурните кабелни системи и предпочитан партньор на доста строителни компании и инвеститори.
На щанда на фирмата можете да
разберете как се изграждат интелигентни сгради с изцяло интегрирани системи (т.нар. BMS или
Building Management Systems) за видеонаблюдение, алармена инсталация, пожароизвестяване, управление на климатичните инсталации
и осветлението, оповестителна и
аудио система, компютърна и телефонна мрежа.

Търговия, услуги, туризъм

Представени са важните за
сектора: системи за обслужване
на клиенти; картови технологии
за предпечат, дизайн и персонализация; системи за обслужване на
лоялни клиенти; електронно архивиране и управление на документи;
Интернет страници за туристически агенции, хотели и ресторанти. Едно от новите решения тук
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е „Мултимедийна хотелска информационна система“ (МХИС), която
позволява на всеки гост на хотела
да получава разнообразна информация директно от телевизора в
стаята си. След като избере език
(системата работи на 4 езика),
потребителят може да разгледа
хотела и да получи описание за
всички услуги, които се предлагат
в него. МХИС поддържа връзка с управленската система на хотела и
може да покаже текущата сметка
на стаята. Гостът може да си избере музика или видеофилм по желание. Услугата е наречена Video
On Demand и се различава от често срещаната Pay TV с много поголямото разнообразие от предлагани заглавия. Освен това чрез
клавиатура с инфрачервена връзка
може да се осъществи достъп до
Интернет. Като добавим и възможността да се играят и компютърни игри, става ясно, че това е
една напълно завършена система.
Като водещ системен интегратор, „Контракс“ предлага и цялостна хотелска система, която
включва: оборудването в хотелските стаи, структурната кабелна
система и активното оборудване,
сървърите и дисковите масиви, базовия софтуер, специализирания
софтуер, връзката с управленската система (до момента с Fidelio
и Clock), инсталацията, обучението на персонала и поддръжката на
системата. Демонстрираната система работи в множество хотели
и е доказала своите качества.

Обществен сектор

Безспорно това е секторът,
на който „Контракс“ винаги е отделял голямо внимание. Щандът
на фирмата на БАИТ Експо 2007
не прави изключение. Тук могат
да се видят решения, свързани с
изграждането на електронно правителство, електронна община,
интегрирани информационни и географски системи за населените
места, електронно архивиране и
управление на документи, системи
за обслужване на клиенти, комуникационна инфраструктура. Както
и за всички останали сектори, и
тук „Контракс“ предлага доставка
на хардуер и системно интегриране, офис обзавеждане, сервиз и
поддръжка на оборудването и системите. Особена референция за
фирмата е реализацията на проекта на Центъра за аерокосмическо
наблюдение, предназначен за подпомагане на процеса по управление
на риска от природни бедствия и
извънредни ситуации в национален
мащаб. Цялостното изпълнение на
проекта включва:
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ниджмънт по изпълнението на
проекта.
Благоустрояване и привеждане
на помещенията съгласно изискванията за 24-часов режим на
работа.
Доставка и инсталация на оборудването, системна интеграция на разнообразни по рода си
технологични платформи, настройки, тестове и пускане в
експлоатация.
Телекомуникационни технологии. Изградена е информационна инфраструктура, включително структурна кабелна система, инсталиране на устройства за управление и сигурност
на трансфера на данни, инсталирани са и три наземни станции за приемане на сателитна
информация.
Информационни технологии. Инсталирано е съвременно оборудване, осигуряващо сигурност и
стабилност на системата, в
това число сървъри за обслужване на всички информационни
канали, сървър за база от данни
и подсистема за архивиране на
информацията, работни станции, подсигурени с непрекъсваемо електрозахранване, периферно оборудване – широкоформатни принтери и скенери.
„Контракс“ ООД с помощта на
фирма „Скортел“, в качеството
Ӝ на подизпълнител, достави
и необходимата апаратура за
наблюдение и управление на мобилни обекти – базова станция
за връзка и контрол на мобилните обекти, оборудване и софтуер за трансфер на изображението и връзка посредством сателитната система Inmarsat.
Резултатът е:
Пълно сканиране на земната повърхност с помощта на 10 сателита. Осигурява се наблюдение на територията на страната в областта на 36-канална
спектрорадиометрия (всяко от
приеманите изображения и канали има приложение при изследването и наблюдението на
различен тип природни аномалии и бедствия).
Осигуряване на наблюдение на
територия в съседство на България. Целта е вземане на превантивни мерки при очаквани
природни бедствия и аномалии
за територията на страната.
Обмен на информация с аналогични центрове на съседните
държави.
Осигуряване на архивна и аналитична база от данни за ана-

лиз на ситуациите при възникване на бедствия и оценка на
щетите от тях.
 Възможност за наблюдение на
мероприятия в областта на земеделието и горското стопанство и оценка на риска за екологията от човешките дейности.
В този сегмент „Контракс“
предлага и нови решения, свързани със системи за генериране на
отчети, които извличат информацията от различни бази от данни.
Интеграцията между GIS системите на Autodesk и пространствените бази от данни на Oracle, заедно с новите Интернет технологии
дават възможност да се изградят
завършени продукти с географска картова основа и голямо количество съпътстваща информация,
достъпът до която се осъществява през уеб с машина за търсене.
Всяка община се нуждае от израждането на подобни информационни портали с многослойни карти и
постоянно допълвана информация
от разнообразен вид в тях.
Друг интересен проект, по който работят в момента специалистите на „Контракс“, е разработката и внедряването на „Система за безхартиено заседание и
електронно гласуване на общинските съвети“ (ЕОС). Тази система
е част от програмата за изграждане на електронно правителство,
а за фирмата – третият проект
от тази програма след „Система
за електронно плащане на данъци
и такси“ и „Система за търговия
със зелени сертификати“.

Партньорите

Естествено, предлагайки тези
решения за всички сегменти на пазара, „Контракс“ разчита на своите партньори, които са световни
лидери в производството на информационни и комуникационни продукти, най-известните сред които
са: 3Com, Acer, Alcatel-Lucent, Allami
Nyomda, Allied Telesys, AutoDESK,
Avaya, Benq, Borland, Brand Rex,
Canon, Cisco, EuroMACC, Fujitsu
Siemens, Honeywell, IBM, Kyocera Mita,
LAS, Microsoft, NEC, Novell, Oracle и
PTC. Специалистите от фирмата
следят новостите в техните продуктови линии и предлагат на клиентите най-рационалните решения, които осигуряват максимална
производителност и надеждност
при най-добра себестойност на инвестицията в дългосрочен мащаб.
На тази база „Контракс“ предлага
множество универсалните решения, приложими за всички сектори.
Принтерите и копирните машини
на Kyocera например предлагат едно изключително качество – ико-

номичност при експлоатация. Компютърната техника от NEC, Acer
и BenQ е предпочитана от много
потребители заради високото си
качество и надеждност, осигурени
на разумни цени. За този сегмент
са предназначени и технологиите
за разработка на Интернет страници, които се предлагат от екипа
разработчици на фирмата.
Изключителен интерес предизвиква интегрираното устройство
BackUp Smart Way (BSW) от NEC. В
един корпус е интегрирана BackUp
система, базирана на Linux, която
се конфигурира чрез уеб интерфейс, инсталира се чрез директно включване в мрежата и прави
спокоен съня на системните администратори. Лесно се разширява и
позволява вграждането в клонова
мрежа с използване на дистанционно администриране.
Друго изключително икономично и високотехнологично решение
за клиент–сървърни приложения е
виртуалният PC център на NEC –
VPCC. В компактна кутия с размери на видеокасета е събрана изключителна графична мощ и IP телефония. Така терминалът не само
получава всички качества на мощен видеоконтролер, но и допълнителна функционалност, при това с
изключителна надеждност – няма
механични устройства като вентилатори, дискове и т.н. Цялата
софтуерна функционалност е съсредоточена на сървъра при висока
степен на сигурност и лесно администриране. Устройството е изключително подходящо за банки, за
големи административни отдели,
за колцентрове и др.
Отскоро „Контракс“ предлага
и терминалните решения на американската компания Ncomputing.
Изключително евтини и надеждни,
те са приложими в образованието,
търговските вериги и изобщо навсякъде, където приложението е едно и се използва от много потребители. На щанда на фирмата могат
да се видят терминалите на производителя и да се получи информация за многобройните възможни
приложения.
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месечно приложение за игри
Civilization iv: Beyond the sword
Firaxis Games / 2K Games

В повечето речници думата „цивилизация“ има редица
значения, свързани с човешкото общество. За истинските геймъри обаче „цивилизация“ има едно-единствено
значение – една от най-великите стратегически игри на
всички времена. Ако вие сте един от милионите фенове
на играта, Петър Събев има добра новина за вас – наскоро излезе второто продължение на Civilization IV: Beyond
the Sword.

the settlers: rise of an empire
Blue Byte / ubisoft entertainment

Settler: Heritage of Kings беше заглавието, което превърна
серията в съвременна симулация с прилични RTS елементи и триизмерна графика. The Settlers: Rise of an Empire
е логичната еволюция към подобряване и опростяване на
геймплея. Какво да очакваме от нея? Научете от материала на Иван Димитров.

Loki

Cyanide / dreamCatcher interactive /
Focus home interactive
Поредното RPG излезе на пазара и Владимир Милчевски
отново беше там, за да го огледа, оцени и сподели възгледите си относно качествата на играта.

World in Conflict

massive entertainment / sierra entertainment
Около World in Conflict се вдигна доста шум. Играта се
превърна в едно от най-очакваните заглавия през 2007
година. Мнозина я посочват за основен конкурент на
Command & Conquer: Tiberium Wars в борбата за най-добра RTS стратегия на годината. Дали е така, прочетете
в теста на Иван Димитров.

yin yang & Platform

Веселин Жилов е подбрал за вас две безплатни flash игри,
които са му направили впечатление този месец.
В Yin Yang има много оригинални идеи. Управлявате черно
и бяло момченце, живеещи в свят на огледални контрасти.
Героите на Platform пък са попаднали в ролята на опитни
зайчета в зловещ лабиринт. Ще им помогнете ли?

spider-man: Friend or Foe
next Level Games / activision

Храбри герои срещу коварни злодеи – такива са неписаните правила на супергероичните комикси, които обаче
невинаги се спазват. Понякога злодеите не просто спират да разменят юмруци с героите, но и им подават ръка, особено когато над тях надвисва заплахата да бъдат
изместени от злодейския пантеон. Апостол Апостолов
надява маската на човека-паяк, за да разбере какво би
накарало Спайди да се сработи с петнайсет от най-върлите си противници в една детска, но прекрасно изпипана биткаджийска игра.

Забавление с Windows vista

Какво по-хубаво от забавление с компютър? Запознайте
се с най-новите приложения за дигитално развлечение на
операционната система Windows Vista, разгледани обстойно в статията на Мартин Димитров.

Музикални mmo игри:
danCe! online и audition online

От появата на Dance Dance Revolution из аркадните зали
в Япония дивите танци в такт с рояк цветни стрелки не
престават да са на върха на модата и музикалните игри
продължават да държат в плен милиони геймъри и геймърки от цял свят. Време беше този специфичен жанр
да си проправи път и онлайн. Апостол Апостолов ще ви
покаже как да се качите на дансинга на две безплатни
онлайн игри, всяка от които заимства класическия геймплей на DDR и го предлага в нова, екзотична опаковка.
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Петър Събев

Минимални изисквания:

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Процесор:
1,2 GHz
Памет:
256 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство: 1,7 Гбайта
и оригиналната игра Civilization IV

FiraXis Games / 2K Games
Когато една игра е добре направена, рано или късно излиза нейно
продължение. Когато и то е добре
направено, излиза негово продължение. Ако и то е добре направено, излиза трето и т.н. Най-често накрая
производителят се издънва с тъпо
нововъведение или просто отегчава геймърите с поредната камара
нови единици, сгради и бонуси.
Civilization IV не случайно стана стратегическа игра на 2005 г.,
а за немалкото новости в продължението є Civilization IV: Warlords
вече ви разказахме подробно в бр.
2/2007. Не по-малко интересни неща
има и във второто продължение –
Civilization IV: Beyond the Sword. И ще
ви го докажа!
Но първо ще започна със стандартните нови неща „на килограм“,
а именно: 10 напълно нови цивилизации (стават общо 36), 16 нови лидери (общо 52!!!), 25 нови единици, 18
сгради, 11 сценария и 6 чудеса. Вече

може да влезете в ролята и
на вавилонски,
византийски,
ет и оп с к и,
шу мерски,
португалски, холандски
или кхмерски лидер,
както и в тази на американски туземец, древноримски император или
вожд на небезизвестните маи. Без
значение коя цивилизация ще изберете обаче, в Beyond the Sword ще
ви бъде далеч по-трудно да победите, тъй като изкуственият интелект на компютърните противници
е значително подобрен, а и по всяко
време може да ви връхлети цунами,
наводнение или земетресение. За
щастие, в играта има и по-забавни
случайни събития: поява на нови ресурси, дипломатически бракове (които лесно превръщат смъртните
врагове в първи приятели), златен
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век, зов за помощ от друга цивилизация или пък неочаквана прищявка
на поданиците ви.
Всъщност играта е коренно
променена още от самото начало. Вместо отегчителното чакане,
докато цивилизацията ви се развие, вече имате възможност да започнете от „висок старт“ в епоха
и етап на развитие по ваш избор.
При това ранните единици като
заселници, работници и воини изглеждат по уникален начин за различните цивилизации.
И за да се наслаждавате още
по-пълно на цялостната гледка, от
Firaxis и 2K са обърнали особено
внимание на шпионажа. Всъщност
на шпионажа във второто продължение на Civilization е отдадена важност, не по-малка от тази
на научния прогрес, културата и
приходите от данъци. Създаден е

дори нов тип велика личност: шпионин, чиято визия варира от смешно подобие на нинджа до типичен
Джеймс Бонд стил.
Другата голяма новост в играта са корпорациите. Чрез тях може
да използвате определени ресурси,
за да произвеждате други – например, ако имате велик търговец
и зърнени храни (царевица, ориз
или пшеница), може да построите
мелница, която да осигури допълнителна храна за града ви. Всяка
корпорация може да има клонове в
други градове, включително и тези
на останалите играчи. Корпорациите се разпространяват подобно на
религиите – чрез специална единица (изпълнителен директор), след
което централният офис получава
пари от останалите клонове.
Променени са и два от начините за победа. Дипломатическа

победа може да се постигне и в
много по-ранен етап на играта
чрез построяване на апостолически дворец, подобен на Ватикана. За
космическата победа пък е нужно
не просто да изстреляте ракета в
Космоса, а и първи да достигнете
чак до Алфа Кентавър.
Самите сценарии в играта също са от интересни по-интересни и включват научнофантастична битка с роботи и зомбита,
предпазване на Русия от гражданска война, икономически предизвикателства за търговския ви
нюх, отбранителна мисия в стил
Survivor и приключения от ледената епоха.
Накратко, чакат ви много интересни мигове с новото продължение, докато от Firaxis се потят над
изцяло новата Civilization Revolution,
която ще се появи през 2008 г.
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Иван Димитров

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

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие
The Settler: Heritage of Kings беше
заглавието, което превърна серията в
съвременна симулация с прилични RTS
елементи и триизмерна графика. The
Settlers: Rise of an Empire е логичната
еволюция към подобряване и опростяване на геймплея.
Основната идея на серията се е запазила – отново ви предстои да развиете една миниикономика, в която да управлявате продуктивно добива на всички ресурси. Това става чрез развиване
на успешна инфраструктура от добре
обвързани точки за добив и преработка
на суровини до крайна продукция. Тя се

BLue Byte / uBisoFt entertainment
потребява от жителите ви или служи
за производство на въоръжение, с което екипирате военните си части, за да
защитите земите си и да завземате
териториите на противниците си.
Механизмите в Rise of an Empire са
претърпели някои промени в сравнение
с Heritage of Kings, което обаче не внася съществено изменение в концепцията на серията – дори напротив, има
връщане към някои от „корените“ на
Settlers, които бяха пренебрегнати в
предишната част.
Намален е броят на ресурсите и
стоките. Основните ресурси са само
три – злато, камък и дърво. Изцяло са
премахнати глината и сярата, а стоманата е заменена от желязо, което
се добива в мините и се ползва за производство на въоръжение и орнаменти.
Златни мини не съществуват, така че
основният ви източник на пари са данъците. Други методи за набавяне на
финансови средства са търговията с
приятелски настроени съседни селища,
провеждането на литургии в катедралата, ограбването на керваните на
противниците, инфилтриране на вражески сгради чрез шпиони и не на последно място изследването на руини от
сгради и разбити кораби.
Камъкът и дървото са ключовите
ресурси, нужни за строеж на сгради, и
се добиват съответно в находищата
за камъни и в горите. Използват се за
извършване на подобрения по готовите постройки, като единствено замъкът, катедралата и складът изискват
допълнително и злато. Всяка една новопостроена сграда може да бъде обитавана от един работник и обикновено складовият є капацитет е до три
единици ресурс или продукция. Когато
бъде подобрена, не само се повишава
производителността, но се намаляват
разходите за храна или други стоки, от
които имат нужда работниците в нея,

защото тази нужда е обща за всички тях. Могат да бъдат извършени до
две подобрения, всяко от които добавя
един работник и увеличава с три единици складовия капацитет. Особена
черта на Rise of an Empire е липсата
на отделни жилищни сгради за работниците ви, каквито имаше в Heritage of
Kings. Тук хората ви живеят в постройките, в които работят.
Допълнителните ресурси са желязо, диви животни, сурова риба, зърно,
мляко, билки, медни пити, вода и вълна.
Те се преработват от жителите ви в
обитаваните от тях постройки и се
произвеждат различни стоки – храна
(колбаси, сирене, хляб и пушена риба),
кожени и вълнени дрехи, почистващи
средства (сапун и метли), въоръжение
(мечове и лъкове), части за обсадни съоръжения и други.
Добитите ресурси и произведените стоки не се изпращат автоматично в склада ви, а това се извършва
от носачи. Този път обаче това не са
познатите от първите части носачи,
които стояха на всяка пътека между замъка ви и постройката, защото
просто такива липсват. Когато бъде
запълнен складовият капацитет на дадената сграда, един от работниците в
нея взима на рамо продукцията и я носи в склада в центъра на селището ви
или я товари на каруцата и я превозва
дотам (това е, когато са направени
всички подобрения на постройката).
Премахната е междинната обработка на някои от ресурсите като камък,
дърво и желязо. Докато в Heritage of
Kings те се обработваха до каменни
блокчета, дъски и метални кюл-
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чета, сега направо влизат в строеж
или производство. Няма да срещнете и
комбиниране на няколко ресурса, за да
се получи краен продукт. Тук всяка стока се произвежда само от една точно
определена суровина (например от зърното се произвежда направо хляб). Така
геймплеят се изчиства максимално от
сложните и затормозяващи вериги и
комбинации от суровини, а това прави
заглавието леко и приятно за игра.
Сградите могат да бъдат разделени в три категории – служещи за добив
на ресурси, производствени и специални. Към първите се отнасят каменоломната, мината за желязна руда, колибите на дървосекачите, ловците, рибарите и пчеларите, фермата за зърно,
овце и говеда. Някои от производствените постройки са пекарната, месарницата, работилницата за обработка
на кожи, тъкачницата, цехът за опушване на риба, ковачницата за мечове,
работилницата за лъкове и т.н.
Специалните сгради са три – замък,
катедрала и склад. Големината на замъка определя броя на войниците, които
може да тренирате. През определен период от него излизат конници бирници,
за да съберат данъците от жителите.
Катедралата определя броя на жителите ви – колкото по-голяма е тя, толкова повече хора може да имате. В нея се
провеждат литургиите, които не само
ви носят допълнителен финансов приход,
но и повишават репутацията на града.
Складът служи за съхраняване на добитите ресурси и произведените стоки.
Големината му определя количеството,
което може да имате на разположение в
даден момент от играта. Когато складът е пълен, работниците спират работа, докато не бъде освободено място
(най-лесният начин за освобождаване на
място е като продадете част от ненужните ресурси или стоки на съседния
град). Унищожаването на някоя от трите специални сгради води до неуспех.
Премахнато е разделението на жителите ви по професии (в Heritage of
Kings се деляха на строители, работници, войници и герои). Условно жителите
ви се делят на работници и войници.
Работниците са онези, които обитават постройките, служещи за добив
или производство. Когато зададете на
определено място от картата да се
построи сграда, от склада ви тръгва
един работник с каруца, с която носи
ресурсите, нужни за строежа (или извършването на подобрението). Щом
постройката е готова, той се заселва
в нея и приема професията, която се
изисква от него – дървосекач, ловец,
месар и т.н.

Войниците са обикновена бойна
част, чийто лимит не е обвързан с
популацията на селището ви. Те не се
нуждаят от храна и други стоки. През
определен период от време (когато
бирниците ви събират данъка) играта
сама отделя определена сума от хазната ви за тяхната заплата. Когато
армията ви не е прекалено голяма и
данъците са много ниски, тази сума е
по-малка от периодичните постъпления, т.е. не се налага да изразходвате
от натрупаните пари.
Съществуват два вида бойни части – пехота (мечоносци и стрелци) и
обсадни съоръжения. Последните се използват за превземане на добре укрепени селища, заградени с каменна или
дървена стена, която трябва да бъде
преодоляна. Бойната мощ на армията
ви зависи от репутацията на селището – колкото по-доволни са вашите жители, толкова по-силна е войската ви.
Затова е важно да следите нуждите
на работниците ви от храна или други
стоки и да ги задоволявате своевременно – иначе е възможно да започнат
да стачкуват, като спрат да работят,
и така да изпаднете в затруднение.
Имате на разположение общо шест
герои – Аландра, Маркус, Елиъс, Тордал,
Хаким и Кестрал. Всеки един от тях
има една пасивна и една активна способност, която ви носи различни бонуси (по-висок приход от търговия или
данъци, по-малко разходи за подобряване на сгради и други). Особеното е, че
за разлика от Heritage of Kings, тук не
може да разполагате едновременно с
повече от един герой.
Rise of an Empire предлага както
стандартна кампания с поредица от
последователни мисии, така и самостоятелни карти и игра в мрежа. Мисиите в кампанията са обвързани с
решаването на поредица от задачи, които водят към изпълнение на основната ви цел. Самите карти са разделени
на части, подобно на Rise of Legends –
така се обособяват отделни парчета земя, за чийто контрол следва да
се борите. Всяко от тях е богато на

определени ресурси и като построите
крепост – тя попада под ваш контрол.
Това обаче е в случая, когато територията е неутрална. Когато е вражеска,
първо трябва да унищожите съответната крепост на противника и чак тогава да построите своя, за да може да
я завладеете.
Направи ми приятно впечатление,
че е премахната глупавата система
за извършване на открития, приложена в Heritage of Kings. Вече не е нужно
да построите дадена изследователска
сграда, за да може чрез нея да „откриете“ нови постройки, които към дадения
момент са били недостъпни. Тук просто имате пълна свобода да строите
каквото пожелаете, като се съобразявате с наличните ресурси на картата,
т.е. ако нямате рибни пасажи, е безсмислено да строите цех за опушване
на риба, защото просто няма къде да
направите колиба на рибарите и единственият начин да се снабдите с риба е
чрез търговия, стига някое селище да
предлага такава.
Визуално Rise of an Empire изглежда
прекрасно. Графиката е не само красива, но и богата на детайли. Звуковите
ефекти са страхотни. Музиката не ме
очарова, но все пак е разработена с цел
да пасва на средновековната атмосфера в заглавието. Геймплеят е стабилен. От Blue Byte са постигнали това,
което не успяха с Heritage of Kings, а
именно по-опростена, изчистена и лека игра в найдобрите традиции на
серията. Безспорно
Rise of an Empire е
заглавие, което дава
заявка за симулация
на годината – не я
пропускайте!
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
2 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
с поддръжка на DirectX 9.0c
Дисково пространство:
7 Гбайта

Cyanide / DreamCatcher Interactive / Focus Home Interactive
Дълго преди излизането на играта
на пазара авторите на Loki бяха заявили претенциите си тяхното творение да свали от престола най-доброто
hack & slash RPG, леко понамирисващото на плесен вече Diablo 2, както и все
още относително свежия Titan Quest.
Ами детронира ги. Не съвсем по начина, по който са мислели авторите, но
пък им отне убедително първенството в поне 2 отношения. Първо – това
е единствената от трите игри, която
изглежда по-добре на снимка, отколкото в действителен геймплей и второ,
пак е единствената, която получи от
критиката оценка 2/10. Вярно, само в
един сайт, но и това не е малко – да не
подценяваме постижението ☺
Но нека поотложим малко лутанията из злонамерени забележки, които
съм запланувал да излея по адрес на
„творците“, дђли Loki на света. Да ги
отложим най-малкото защото не са
напълно заслужени – играта не е нито
най-грозното, нито най-тъпото нещо,
което се е вясвало на монитора ми. Дори не мисля, че е най-разочароващото.

За съжаление това не променя факта,
че след няколко часа игра си задавате
въпроса „Защо?“, а вероятността да
не може да си отговорите е твърде
голяма – Loki не допринася с нищо към
твърде изтъркания геймплей на жанра
и дори разочарова в области, типично
силни за този вид игри.
Когато преди няколко месеца видях първите снимки от Loki, изпаднах
в състояние на простодушно и наивно очакване като дете, гледащо през
витрината на сладкарница. Още малко
и щеше да се наложи някой да дойде и
да ми забърше лигичката, издайнически
потекла от края на устата ми. Издайнически, защото именно тя издаваше,
че предвкусвах нещо апетитно и питателно, запътило се към геймърската
ми чинийка. Е, да, ама не.
С пускането на играта ме посрещна cinematic, който изглеждаше силно
инспириран от Diablo 2. Някакъв закачулен тип се завря в някаква пирамида и
след изпълнение на кратък и не особено зрелищен ритуал успя да съживи не
кой да е, а злия бог Сет. С това играта
започна.
Започнаха и въпросите в главата
ми. Не че чувам гласове или че тези
гласове (дето не ги чувам) ми задават
въпроси. Не, просто започнах да се чудя
защо, аджеба, Сет прилича на нещо, излязло от втория акт на Diablo 2, и защо
антропоморфната му персонификация в
играта е на нещо хуманоидно с изгнил
череп с неизяснена видова принадлежност отгоре. Никога не съм твърдял,
че съм експерт по египтология, но винаги съм смятал, че въпросното божество е едно от малкото в египетската

митология, което не е особено хуманоидно и представлява огромна змия или
дракон. Е, да, ама тук не е така.
Не ми хареса особено и това, че
пустинната локация от интрото по
никой начин не се свърза в главата ми
с Loki – скандинавското божество на
измамите и лъжата, на което си мислех, че е кръстена. Няма да описвам
всички малки и големи „пакости“ на бо-
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га, но използването на името му в история, отдалечена като локация и време на хиляди километри (респективно
години) от сферата му на влияние, за
мен като почитател на митовете както на скандинавските народи, така и
на Древен Египет беше, меко казано,
неуместно. Titan Quest демонстрира
как историята може да бъде вплетена в митология, без да изглежда като кръпка върху няколко хиляди години
традиции и поверия. Явно момчетата
от Cyanide не са гледали демонстрацията.
Както и да е, това се преживява.
Пуснах същинската игра и си избрах
персонаж – такива има общо 4, всеки
с по 3 специализации, даващи общо 12
класа. Моят игрови аватар, естествено, беше скандинавска версия на добрия стар Barbarian, която ми се стори
подходяща предвид името на играта.
Loading... и попаднах в зимна дигитална
горичка, затрупана със сняг. По гащи.
И татуировки, за да ми държат топло
по частите, дето не стигат гащите,
а такива части – бол, щото героят ми
изглеждаше като кръстоска между айсберг и мечка (хем едър, хем ръбест –
живо доказателство, че природата
създава нови видове всеки ден) и като
такава имаше бая площ по него. Нищо,
викам си, аз съм корав северен воин и
затова така недооблечен се разкарвам
наоколо – за мен тоя студ и сняг са
като топла пролет за по-изнежените
виртуални народи. Я да се поразтъпча
малко, да се посгрея и да видя дали няма някой селянин или друг NPC индивид,
дето само мен чака да се впусна в сутрешното си ексхибиционистко кросче
за здраве, та да ми даде някоя дребна
задачка да свърша. Да спася света примерно… Та се поразтичах малко и след
като умъртвих няколко вълци с по един
пестник, се натъкнах на дребничък
сгърбен човек, дето беше 2 пъти понисък от моя аватар, но за сметка на
това 3 пъти по-тесен в раменете и...
хоп, изненада! Това бил баща ми в играта!!! Отиде ми хубавата теория за произхода на героя (поне по едната линия).
Чета си аз монолога със задачката и
си мисля, че като гледам бащата какъв
е дребен, мечката (щото роднинската
връзка с нея си е неоспорима) ще да е
била бая голяма… Отплеснах се.
Та значи задачката беше от типа
„тичай до ъгъла и се върни, да ти дам
малко experience“. И като се върнах да
си взема наградката – изненада! Градът бил нападнат от последователите на Сет и трябвало да им разруша
порталите, през които идват. Що точ-

но аз, така и не разбрах, ама то в RPGтата по принцип всички само висят и
чакат ти да им свършиш работата. Та
отидох в затормозяващо сивкавото и
скучно градче и се заех да изкоренявам
злото под форма на портали и изскачащи от тях гадове, които се щураха
неориентирано наоколо (нормално, все
пак в непознат град идват) и сегиз-тогиз нападаха някой безцелно лутащ се
минувач, който, както и останалите му
съграждани, изглеждаше твърдо решен
да ги игнорира, вероятно с надеждата,
че като не им обръща внимание, ще
изчезнат. Нахвърлих се ентусиазирано
върху най-близкия портал, почупвайки
пътьом няколко противници и... О, чудо!
Порталът се разби, но моят персонаж
продължи ентусиазирано да маха с ръце на мястото, където доскоро се намираше зловещият магичен проход. Не
стига, че нанасяше побой на въздуха,
но и rage bar-ът му се пълнеше. Както
изтъкна един мой колега от списанието: „Човекът продължава да налага
въздуха, за да е сигурен, че е унищожил
портала, а гневът му се пълни, защото
го е яд, че нищо не удря.“ По времето,
когато получих бонус към уменията
си заради напълнения rage bar,
окончателно си дадох сметка,
че играта няма никакъв шанс да
отговори на очакванията ми. То
бива бъгове, но това е смешно.
Все пак, за да не бъда обвинен, че съм зарязал заглавието
след има-няма половин час игра, прекарах още известно време, обикаляйки из
съседните на града райони и трябва да
отбележа, че отдавна не бях попадал
на толкова еднотипни и скучни гледки.
Както и да го погледнеш, комбинацията от сняг и суха трева не е вълнуващ
декор, а и противниците, съставени

предимно от вълци и тук-там някой
елф, яхнал бойно прасе (диво прасе, накичено със седло и разни боклуци за екстериор), не успяха да накарат нищо в
душата ми да трепне. Прекалено приближената до героя камера, предвидена
заглавието да се играе (доста неудобно) от трето лице, вместо от птичи
поглед, също не ми се понрави, особено след като открих, че ако използвам
традиционната за повечето RPG-та
гледна точка, определянето откъде
може да се качва и слиза по наклон става доста проблематично.
Реших, че ми стига за момента,
и напуснах играта. В менюто ме посрещна поредният удар – галерията с
победените противници. Може да ми
липсва наблюдателност, но поне за
мен голяма част от екземплярите си
бяха еднакви, различими единствено по
името. Наличието на последователите
на Сет едновременно като Disciples of
Seth и Seth’s Disciples някак затвърди
това ми впечатление. Да не говорим
за няколкото вида „Вълк“, между които
само авторите им (и нямам предвид
„Мама вълк“ и „Татко вълк“) могат да
открият разликите.
Когато отново се престраших да
пробвам, открих, че натам в играта
нещата стават по-добре, поне откъм
декори (както се вижда на снимките),
но никак не съм убеден, че си заслужава човек да прояви такова търпение, че
да стигне дотам. Ако не сте наистина
много отегчени или абсолютно непретенциозни, но много запалени фенове
на „леките“ RPG- та, стойте далеч от
Loki – не си заслужава загубеното
време.
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Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

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

massive entertainment / sierra entertainment
Серията Ground Control е запазена
марка за Massive Entertainment. Уникална за времето си стратегия в реално
време, отличаваща се като иновативно
заглавие, с качествена триизмерна графика и стабилен геймплей. Интересното е, че от създаването си през 1997 г.
досега, компанията е разработила само
две игри и едно разширение – Ground
Control, Ground Control: Dark Conspiracy
и Ground Control 2. Ще призная, че съм
пристрастен към заглавията на Massive
Entertainment не само защото са страхотни, но и защото Ground Control беше
играта, за която писах първата си статия в рубриката Top Games. Вниманието ми беше привлечено, когато научих,
че работят върху нов проект, наречен
World in Conflict. През изминалите месеци
около него се вдигна доста шум, а след
появата на демото се изказаха много
хвалби. Но дали си заслужава, можем да
кажем едва сега, когато играта е на
пазара.

Историята

Западна Европа, 1988 година. Масирана офанзива на СССР заплашва да унищожи демократичния свят. САЩ се включва в битката на страната на защитаващите се държави. Силите са изравнени и
това е само началото. Светът е изправен на прага на Трета световна война.
Сиатъл, 1989 година. Неидентифицирани танкери и търговски кораби приближават бреговете на града. Всички
опити на бреговата охрана да се свърже с тях са неуспешни. Когато достигат пристанището, натам се отправят няколко полицейски патрули, за да
извършат проверка. Изглежда странно,
защото имената на плавателните съдове са изписани на кирилица. И това не е
случайно, защото от тях излитат руски
бойни хеликоптери, които откриват огън
по патрулиращите коли. От трюмовете са стоварени дузини бронетранспортьори, танкове, стратегически ракетни
установки и мобилни противовъздушни
батареи.
Америка е парализирана. Военните є
сили са далеч в Европа и водят сражение с неприятеля на чужда територия.

Предстои Сиатъл да падне, а Червената армия да плъзне като чума по цялата
карта на Щатите. Настъпили са смутни
времена, в които САЩ трябва да разчита на наличните бойни дивизии и да се
надява, че ще бъдат достатъчни, за да
се справи с инвазията.

Играта

Вие поемате ролята на Марк Паркър –
капитан от американската пехота. В
продължение на четиринайсет мисии ви
предстои да се преборите с руската
армада, за да предотвратите завладяването на САЩ от СССР. Всичко това
е представено изключително интересно
в самостоятелната кампания на World
in Conflict. Действието е интерактивно.
Между отделните задачи и мисии има
множество междинни анимации, които
придават на заглавието реализъм и уникален привкус на напрегнатата и на моменти трагична атмосфера.
Самата игра, подобно на Ground
Control, е триизмерна стратегия в реално време без мениджмънт на инфраструктура и ресурси. Това означава, че в
нито една мисия няма да строите база и
да добивате някаква суровина, която да
ви генерира пари, а с тях да закупувате
бойни единици, за да унищожите вражеската база. От тази гледна точка геймплеят е опростен. На вас ви предстои да
се съсредоточите изцяло върху управлението на наличните части.
Всяка отделна мисия в самостоятелната кампания изисква да изпълните поредица от задачи. Те са разделени в две
групи – основни и допълнителни. Основните задачи са свързани една с друга –
за да преминете към следващата, трябва да изпълните активната в момента.
Допълнителните пък са по избор и обикновено не оказват осезателно влияние
върху успеха на мисията, но ви помагат
за по-лесното є преминаване. Често, в
резултат на изпълнение на подобна задача, получавате подкрепление от бойни
части, тактическа подкрепа или точки
за закупуване на някоя от посочените
два вида помощ.
От гледна точка на изпълнението,
задачите могат да бъдат разделени на
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такива с точно определена цел или
изискващи да завземете и/или да задържите определена командна зона. Първите са свързани с унищожението на
противникови части, изпълнението на
спасителна мисия, придвижването до
дадена зона и т.н. Вторите се отнасят
до т.нар. командни зони, които представляват места, обозначени с кръг на
игралната карта. Тях ще срещнете не
само в самостоятелните кампании, но
и при игра в мрежа. Целта ви е да поставите ваши части върху зоната. Когато върху нея няма вражески единици,
я превземате. Някои командни зони се
състоят от повече от един кръг и за
да ги завладеете, е нужно да поставите части върху всяка от тях. След като задържите дадена зона за известен
период от време, частите ви се барикадират на нея и стават по-трудна
мишена (колкото повече единици сте
поставили върху нея, толкова по-бързо
я окупирате). Командните зони са основен елемент при игра в мрежа. В зависимост от режима, те влияят по различен начин за постигане на успеха.
Закупуването на части става посредством панела в горната дясна част
на екрана. В някои мисии стартирате с
някакво количество точки, чрез които
трябва да си закупите бойни единици,
докато в други – не. По време на играта,
когато изпълнявате задачи и унищожавате вражески части, получавате точки, с които може да купите нови единици. Процесът по извикване на избраната
от вас част е разделен в два етапа.
Първо посочвате какво количество от
всяка единица ще закупите, а после избирате къде на картата да бъде стоварено. Това извиква тактическата карта
на мисията, откъдето може да посочите съответната зона. Щом щракнете
върху бутона за доставка, те биват
пуснати с парашути в рамките на кратък интервал от време.
Бойните части са разделени в четири категории – въздушни, бронирани, пехота и съпътстващи. Играта с
всяка от тях е специфична, затова се
налага ползването на различни стратегии, които да са съобразени със силните и слабите страни на единиците.
 Въздушни – това са господарите
на небесата. Притежават леко и
тежко въоръжени части, както и
транспортни хеликоптери. Недос-

татъкът им е, че не могат да
завземат командни зони.
 Бронирани – тук влизат леки,
средни и тежки танкове. Към
тази категория се отнасят също разузнавателните части и
бронетранспортьорите. Това е
най-стандартният и лесен за игра
клас.
 Пехота – освен нормалните пехотинци, в тази категория влизат
снайперистите, медиците и частите с противотанково въоръжение.
Пехотата е най-уязвимата категория, но когато окупира сграда, става доста трудна мишена.
 Съпътстващи – най-интересната
категория в играта, в която влизат много различни единици като
лека и тежка артилерия, ремонтни, разузнавателни, транспортни и
противовъздушни части. Към нея се
отнасят и подвижните мостове.
При игра в мрежа започвате с 4000
точки за закупуване на части (впоследствие могат да достигнат максимум
до 6000 точки). Когато извикате дадена единица на бойното поле, цената є
намалява максимума на точките ви, а
ако бъде унищожена, го възстановява.
Ако решите да смените категорията,
всички части, които сте закупили към
момента, биват унищожени.
Ползването на тактическа помощ
се извършва посредством панела в
горния ляв ъгъл на екрана. Възможни са
три категории – една спомагателна
и две, нанасящи щета. Към спомагателната се отнасят сканирането на
посочена територия за вражески части, десант от пехотинци, джип или лек
танк, както и поправка на разрушени
мостове. Нанасяните щети са разнообразни – от артилерийски огън, хвърляне на напалм, лазерно насочени бомби, противовъздушно нападение до ядрени бомби и масирана бомбардировка.
Всеки вид тактическа помощ е полезна
в различни ситуации и е достъпна в
различни мисии от играта. Ефектът
от нея е разделен на три нива, като на
най-високо е най-осезаем и изисква да
изразходвате най-много точки.

Графика, звук и музика

Макар светът да има малко стерилен вид, визуално World in Conflict

изглежда впечатляващо. Картите са
огромни и пълни с множество обекти.
Околната среда е максимално интерактивна – почти всичко може да бъде унищожено. Например в големите
градове, когато дадена сграда бъде
обстрелвана и унищожена, тя се сгромолясва напълно реалистично. Играта
бъка от взривове и пушек, които са
напълно в унисон с военната атмосфера. Бойните части са детайлни, но
това може да забележите едва когато приближите камерата близко до
тях. Иначе при нормален начин на игра
това рядко ще ви се случи. Обикновено ще виждате войниците си като
някакви дребни точици, а бронираните машини като геометрични фигури.
За да може да ги различавате по-добре, авторите са поставили над тях
иконки, съответстващи на дадения
тип военна част. Това малко ме подразни, защото загрозява като цяло
прекрасната графика. Предварително
рендираните филмчета и междинните
анимации са супер. Разработчиците
са се постарали да напълнят кампанията с множество къси вътрешни
анимации между някои от задачите,
което придава на играта реалистична
атмосфера.
Звуковите ефекти са на ниво. Играта е с дигитализирана реч, съпътстваща текста на разговорите между
вас и останалите участници в събитията, което върши страхотна работа,
когато цялото ви внимание е съсредоточено върху битката и нямате време
да четете репликите на героите. Музикалното оформление е на добро ниво,
но е постно.

Заключение

Факт е, че за цяло десетилетие
в компютърната развлекателна индустрия Massive Entertainment са разработили само три игри, но три шедьовъра, от които World in Conflict е
естествената еволюция на серията
Ground Control и върховият продукт на
компанията.

http://www.spiderman-friend-or-foe.com/
Оценки:
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Минимални изисквания:
Процесор:
2,5 GHz
Памет:
1 Гбайт
Видеокарта:
256 Мбайта
Дисково пространство:
2 Гбайта

neXt LeveL Games / aCtivision

СУПЕРВРАГЪТ НА МОЯ СУПЕРВРАГ Е МОЙ СУПЕРПРИЯТЕЛ
Компютърните игри с участието
на любимецa на малки и големи Спайди
можем да разделим на две групи – базираните по летните кинохитове лицензирани екшън-адвенчъри, които плътно
следват събитията от екрана и рядко
си позволяват волности, и забавните,
но често подценявани заглавия като
изненадата на 2005 г. Ultimate SpiderMan. Те обръщат вселената на Marvel
с краката нагоре и са предназначени за
най-малките геймъри, на които им стига да мернат алено-синкавата униформа на хитроумния герой, за да протегнат жадно ръце. Играта Spider-Man:

Friend or Foe на студиото Next Level
Games (автори на Wii хита Super Mario
Chargers) е опит да се намери златната среда. Като официална игра по
филмовата трилогия, действието във
Friend or Foe се развива след надписите
в Spider-Man 3, но по начин, който би
накарал върлите почитатели на Marvel
да заскубят коси от ужас. Спайди и Венъм се заклеват във вечна дружба? Док
Ок и Пясъчния човек пазят гърба на
любимия ни герой? Какво, по-дяволите,
става тук?! Взимайки наготово герои
от филма и комикс вселената, от Next
Level Games са замесили един невероятен екшън миш-маш (в традициите на
класическите beat ’em up игри Double
Dragon и Streets of Rage), в който Спайди си партнира с всеки един от своите доскоро смъртоносни противници
в битка на живот, смърт и безбройни
комбота срещу поредната извънземна
заплаха за човечеството.

Friend or Foe поставя Спайди
в неловка ситуация!

След поредния хепиенд в края на
третия филм на всички злодеи им писва и решават да хвърлят един добър
тупаник на добродушния герой. След
като Хари идва навреме, за да измъкне
от лапите им своя близък приятел, внезапно появилите се механични създания, наречени Фантоми, отвличат враговете на Спайди пред очите му. Когато самият той е на ред да попадне в
ръцете им, на помощ се притича Ник
Фюри, ръководителят на антитерористичната организация S.H.I.E.L.D. Без
да хаби време в празни приказки, Фюри
разкрива на Спайди каква е ситуацията – космически метеорит, намиращ
се в опасна близост до Земята, е докарал извънземните фантоми, решени
да поробят човечеството и най-вече
тези, които притежават суперсили. За
целта те изстрелват радиоактивни
отломки на Земята и ги използват, за

да промият умовете на най-големите
злодеи, които светът познава. Спайди
трябва да посети пет различни локации – от индустриалната зона на Токио до мистичните върхове на Непал –
и да сложи край на завоевателните
им амбиции. Но срещу цяла извънземна армия един герой не е достатъчен!
В летящия главен щаб на S.H.I.E.L.D.
Спайдърмен има избор от съюзници,
един от които може да вземе със себе
си във всяка следваща мисия. Броят им
постоянно ще се увеличава – веднъж
отървали се от извънземното влияние,
дори най-опасните злодеи, които с десетилетия чернят живота на Спайди
в комиксите, стават мирни като декоративни зайчета и с охота приемат
да го следват до победния край. Би
трябвало вече да е ясно,
че във Friend or Foe
няма и помен от
заплетен сюжет, а
там, където има
наченки на история, тя е подплатена със захаросана инфантилност,
която дори малките
деца биха подминали
пренебрежително. Мисията е ясна, така че не
се двоумете – освободете
всеки злодей и го присъединете към вашия отряд
бойци за правда и свобода!

Spiderman: Friend
or Foe е типичен
конзолен тупаник...

...в който Спайди и компания си проправят път
сред разчупени, обширни,
но за жалост праволинейни
нива, в които се редуват
моменти на изследване и
трошене на околната среда

Тест

По време на мисиите ще събирате гореописаните точки, с които в паузите
между нивата може да развивате всеки един от персонажите в играта –
от личните им показатели до вродените им суперсили и специални бонуси
към атака спрямо определена категория противници. С напредване на
играта ще бъдат отключени три различни режима на стрелба с паяжината
на Спайдърмен, всеки от които може
да бъде ъпгрейдван с десетки бонуси
и специални качества. Така например
може да направите хващането и захвърлянето на слаби фантоми по-силно,
като преди това ги заредите с експлозив. Игровата система допълнително
е обогатена с комбо-кристали, които
ще подсилват специалните атаки на
героя ви, както и инвентар, който се
попълва с предмети между нивата.
В играта има и мощни атаки, които
се изпълняват само когато Спайди и
неговият помощник атакуват една и
съща цел – те са най-трудни за изпълнение, но могат да довършат почти
всеки противник освен големите босове. Като стана дума за босовете, те
до един са замислени като миниигри.
Някои от тях са доста продължителни и досадни на фона на страхотните битки, които сте преживели, за да
стигнете до тях. Friend or Foe е може
би единствената игра от този жанр,
в която босовете бледнеят на фона на
обикновените битки, които в пъти ги
надминават като екшън заряд и удовлетворение. Във всяко ниво има разпръснати на наглед недостъпни места
ДНК капсули, с които се отключва допълнителна информация за героите и
противниците в играта, както и скрити места, където ви очакват доста
предизвикателни сражения. Ако оцелеете, ще получите достъп до съответната зона във Versus режима, където
може да се преборите с приятел, избирайки по двама герои от шестнайсетте налични в играта.
С модерна анимационна графика, стотици редове забавни диалози
от професионални актьори, озвучили
анимационния сериал The Spectacular
Spider-Man и опростен и модернизиран
дизайн на героите, Spider-Man: Friend
or Foe е перфектно изпипан и сравнително забавен екшън, който някак
успя да скрие факта, че зад него се
крие поредният Playstation 2 порт. Next
Level Games са се целили в аудиторията от 10-годишни нагоре и са успели
да изплетат от паяжината на Спайди
гарантиран хит за малчуганите. Сериозните геймъри да внимават – тази
игра ще бъде превъртяна за по-кратко, отколкото им е нужно да изгледат
филма, по който е създадена. И все
пак, дори и надживели ранните си години и гордия образ на Спайдърмен да
предизвиква у вас само презрителна
насмешка, не пропускайте тази игра –
от дълго време насам по-качествен
биткаджийски екшън не се бе появявал
за PC. А и усещането да управлявате
Венъм, докато Спайди покорно го следва навсякъде, е неописуемо за всеки
един Marvel фен!
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и кратки, но запомнящи се масови сражения срещу десетки противници –
от орди от слаби фантоми, които се
строполяват от един удар, до очакващия ви в края на нивото злодейски бос.
Не търсете нововъведения във формулата на жанра, нито голямо разнообразие. От Next Level Games са заложили на запомнящите се битки и веднага
щом привикнете с леко нестандартното, но интуитивно управление на главния герой, ще се потопите в огромно
богатство от десетки удари и скрити
комбинации, брилянтно анимирани и заредени с кипваща кръвта холивудска
динамика. Спайди не само може да раздава юмруци като професионален боксьор, но владее и перфектен контрол
върху своята паяжина, с която може
да грабва и захвърля предмети срещу
противниците си. В комбинация с точно определени бутони може да изпълнява и фантастични удари а ла „Матрицата“, като например да застане
неподвижен във въздуха, докато пребива от бой някой фантом, или да замери
огромните противници с някой оплетен в паяжина по-слаб събрат. Останалите персонажи също имат по дватри специални удара, но те бледнеят
в сравнение с Човека-паяк. В редки случаи (като битките срещу босовете)
са принудени да изпълняват атаките
на Спайди, понеже личните им правят
победата невъзможна. Може да превключвате от един персонаж на друг по
всяко време, ако прецените, че вашият помощник има по-добри шансове в
напечената ситуация. За съжаление
цялото богатство от удари и разнообразните им тактически приложения
отиват по дяволите в мига, в който
вашият Спайдърмен загине – дали в
ръцете на някой Фантом, или по случайност, паднал от стотния етаж на
някой небостъргач – и осъзнаете,
че във Friend or Foe реално не
може да умрете! Смъртта
на Спайди и неговия помощник единствено ви отнема
точки, с които иначе бихте
ъпгрейдвали качествата им.
Ако ги изхабите всичките,
всяка следваща смърт няма
да ви отнема нищо. Нито ще
се налага да преигравате нивата, нито да треперите над
живота на своите герои. Friend
or Foe е рядък пример за игра,
в която чийтването е
част от геймплея,
и това ще се хареса на малчуганите с две леви ръце,
на чиито рефлекси
не бихте поверили герой като
Спайди. Мен
обаче не успя да впечатли.
Освен с
битки зад всеки
ъгъл, Spider-Man: Friend
or Foe може да се похвали и с добре реализирани
псевдо-RPG елементи.

TG

Апостол Апостолов
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Забавление с Windows Vista
Човек винаги може да се забавлява – като пее,
танцува, пие бира (или други алкохолни напитки),
слуша музика, a също и когато играе на компютърни
игри. Естествено, лесно е да си намерите най-нови-

те заглавия в жанра, но какво ще правите, когато
на служебното ви РС не може да инсталирате игри?
Отговорът на този притеснителен въпрос се крие
във фабричните приложения за дигитално развлечение на Windows Vista.
Освен с подобрения потребителски интерфейс,
операционната система Windows Vista може да се
похвали и с обновени игри. Очевидно от Microsoft
не са се ограничили само до продуктивност и бизнес приложения. В крайна сметка след тежък работен ден е хубаво човек да разпусне малко... пък било
то и с фабричните приложения за забавление към
Windows Vista.
За разлика от предходния продукт на Microsoft –
Windows XP, този път от компанията са заложили и
на игрички, които развиват логическото мислене,
способността да помните, уменията ви да наблюдавате и не на последно място – усета за успех.
Поместените в комплекта игри са: Chess Titans,
FreeCell, Mahjong Titans, Minesweeper, Purple Place,
Solitaire, Spider Solitaire, Hearts и InkBall.

CHESS TITANS

на един компютър, като визията се завърта в зависимост кои фигури са на ход – белите или черните.
Несъмнено обаче най-големият плюс на Chess
Titans е възможността да запазвате докъде сте стигнали посредством опцията Save.
Ако си падате по продължителната, изпълнена с
напрежение и много мислене игра на шах, то несъмнено Chess Titans е точно за вас!

В духа на модерната визуализация на
Windows Vista, от Microsoft са заложили
на нова 3D визия за стандартната игра
на шах. Всъщност Chess Titans изглежда
изключително красиво, особено за игра, в
която трябва да предвиждате всеки един ход – както
ваш, така и на противника.
В началото задължително трябва да изберете
сложността на играта. Тя варира от 1 до 10, но това не трябва да ви плаши. По всяко време, от меню
Options, може да промените сложността, както и повечето настройки на приложението, включително и
материала, от който да са изработени фигурите и
шахматната дъска.
Естествено, Chess Titans предлага два режима на
игра. Първият е срещу компютър и съобразно избраната от вас сложност, той ще реагира по-различен
начин на вашите ходове. Вторият режим е игра срещу противник от плът и кръв. Интересното при него
е, че двубоят се провежда на една шахматна дъска и

FREECELL

Обичате ли да редите пасианси?! Ако
„да“, то непременно си пуснете FreeCell.
Това приложение е една от възможните
игри с карти, при която трябва да подреждате картите в определена последователност при определени бои. Разбира
се, плюсът на този тип пасианси е възможността да
ползвате четири клетки, в които да слагате картите, които не ви трябват в момента, а при необходимост да ги изваждате оттам и да ги подреждате в
определения ред.

За тези, които очакват да се появи нещо ново и хитроумно, от Microsoft са се
погрижили да предложат на потребителите на Windows Vista играта Mahjong Titans.
На запознатите с тази игра няма да им
е трудно да се ориентират в обстановката, докато
за хората, които за пръв път пристъпват в дебрите
на Mahjong, ще спомена, че всъщност това е пъзел с
плочици, при който трябва да забележите еднаквите
елементи, да ги маркирате и да ги отстраните от
купчината, с цел да се открият затрупаните на подолните нива плочици.
Играта предлага шест различни подредби – Turtle,
Dragon, Cat, Fortress, Crab и Spider. Всяка следваща подредба е значително по-сложна и трудна за решаване.

PURPLE PLACE

От самото заглавие може да ви
стане ясно що за игра е Purple Place (в
превод означава „розово място“). Очевидно насочеността на приложението не е към сериозните мъдри хора, а по-скоро към техните малки, все
още развиващи се, дечурлига.
Играта предлага три отделни предизвикателства. Първото се намира в къщичката с камбанарията
и представлява една огромна дъска, разделена на множество полета. Всяко едно от тях е с еднакъв символ,
но като го завъртите, от обратната страна има изрисуван друг символ. Целта е да отворите две полета
с еднакви символи (като в играта Пексесо). Колкото
по-малко отваряния имате, толкова по-добър сте.

MINESWEEPER

Помощ! Някой да почисти мините!
Всъщност заглавието Minesweeper е
именно това – чистач на мини. Добре
познатото приложение за дигитално развлечение от
стария Windows XP е успяло да пробие път и в новия
Windows Vista.

Второто предизвикателство е къщичката с глазура и паркиран до нея камион. Това всъщност е цех за
готвене на сладкиши. Вашата задача е, в зависимост
от появилия се сладкиш на монитора, да създадете
същия, като избирате форма, блат, глазура и допълнителни финтифлюшки.

Тест

MAHJONG TITANS

Идеята на играта е да почистите всички квадратчета, без да уцелите някоя от заложените мини. Подсказка за това са числата, които се появяват при почистените квадратчета. Така например, ако на квадратчето пише числото 1, а около него има три неоткрити полета, това означава, че едно от тях е мина.
Анализирайки останалите полета и предполагайки къде може да се намира взривоопасната бомба, с лекота
може да се справите с играта на всяка сложност!
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FreeCell не е нова игра и ако сте се сблъсквали с
предшественика от операционната система Windows
XP, то несъмнено ще се почувствате в свои води. Разликата е единствено в модерната визия на приложението за забавление.

TG

Мартин Димитров
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Третото предизвикателство е къщичка с чифт очи
на покрива. Целта ви е да познаете какви очи, коса,
нос, усмивка и обувки трябва да бъдат сложени, за да
паснат точно на определеното същество. В зависимост от сложността, атрибутите могат да нараснат или намалеят.

SOLITAIRE И SPIDER SOLITAIRE

И двете приложения за забавление са
типичните пасианси, при които трябва да
подредите в определена последователност
едно тесте карти. Разликите с
FreeCell са две. Първо, тук нямате
четири свободни клетки, в които
да поставяте ненужните за момента карти. И второ – разполагате с

HEARTS

Това приложение за забавление се базира на системата на белота. По-високата
карта взема по-ниските. Идеята обаче не
е да вземате, а да изчистите всичките
си карти, като се стремите или въобще
да нямате ръка, или да имате минимален брой вземания, защото когато някой от участниците достигне
максималния брой точки от 100, то този с най-малко
печели. Хитро, нали?

INKBALL

Последното, но не и по значение приложение е InkBall. Целта в играта се състои
в това посредством изпускаща мастило
химикалка да описвате определени прегради, с които да насочвате разноцветни
топчета в желаната от вас посока, като
накрая трябва да ги вкарате в дупка със съответната окраска. Колкото по-бързо успеете да вкарате
всичките топки, толкова повече точки ще получите
от оставащото време. Много е лесно!

един дек карти, който може да преглеждате и да си
избирате необходимата карта. Лошото е, че когато
обърнете и последната карта от тестето, натрупаните до момента точки се зануляват.
Интересното при Spider Solitaire е, че когато изберете купчината с карти, вместо да се обръщат по
три карти наведнъж, към аранжираните в момента
карти се добавят нови. Успех!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение ще споделя, че макар всички тези игри да са изпипани в новата визуална мода на Windows
Vista и да са достатъчно забавни, за да ви загубят час-два, все още разнообразието не е пълно. Лично аз
очаквах да има и флипер, някакъв лек 3D тренажор или дори някоя jump & run игричка, но явно от Microsoft
са бързали и не са имали време за тази екстра. Въпреки това се надявам в близко бъдеще да понапълнят
списъка с нови предложения и заглавия, а дотогава ни остава да се забавляваме с това, което имаме!

Тест

Оценка:

Създател: anonymous
http://www.platformthegame.com

Кубът

Platform е вдъхновен от филмовата
трилогия „Кубът”.
В тази поредица от филми няколко
души се събуждат в огромен лабиринт
от кубични стаи. Част от стаите са
смъртоносни. Хората са като опитни
мишки в извратен лабораторен експеримент. Кой е построил Куба? Защо
пуска хора вътре? Какви са странните
правила на лабиринта? Може ли човек
да ги проумее? Може ли изобщо някой
да оцелее и да се измъкне от тази без-

милостна месомелачка? Ами ако създателите на Куба (и неговите наблюдатели) не желаят никой да се спаси?

Платформата

И така, тази игра има сходен замисъл. Само че светът е двумерен,
което – логично – променя малко и заглавието. Поемате ролята на две момчета, които се събуждат без спомени
в Платформата – опасна плетеница от
плоскости, изпълнени с капани.
От време на време в нивата се
срещат мистериозни фигури, които
явно са кукловодите зад всичко това
(или поне са им помощници). Преследването им движи историята напред,
но лошите правят така, че героите да
губят спомените си. Затова момчетата изобретяват хитър начин да съхраняват наученото въпреки подлите бърникания в паметта им.
Нивата използват характерни за
индустриално ниво елементи: електричество, резачки, електронни ключалки,
конвейери, подвижни платформи и асансьори. С течение на времето се появя-

ват нови способности на героите: например плуване и летене с реактивни раници. В Platform има и доста скачане –
дори прословутото отскачане от стена на стена, характерно за Принца на
Персия. За съжаление двамата приятели имат напълно еднакви умения, а нивата разчитат повече на рефлексите,
отколкото на логиката. Това, наред с
някои недомислици, отдалечава Platform
от отличната оценка.
Въпреки всичко Platform ме зариби и
го следя редовно. Всяка неделя излиза
нов епизод / ниво.

Изисквания:
Internet Browser, Flash Plug-In

Създател: nitrome

Оценка:

http://www.mofunzone.com/online_games/yin_yang.shtml#
Това е една от най-оригиналните
игри, които съм играл през живота си.
Концепцията на „Ин и Ян“ е следната: имате един черно-бял свят с едно
черно и едно бяло момченце. Реалността има противоположни, огледални правила за тях. Това, което за Ин е въздух,
за Ян е твърда земя. Това, което за Ин
е издигната колона, за Ян е изкопана
пропаст. Там, където единият вижда
тунел, другият вижда мост. Там, където единият вижда въздушен остров,
летящ от планина до планина, другият
вижда подвижна дупка, летяща от пе-

Накратко, преживяванията в тази
игра са уникални. Всичко в нея работи
по странен начин, а като навържете
няколко необичайни действия, ще се
изненадате как изобщо ви е хрумнало
подобно нещо.
Дори и визуално Yin Yang впечатлява със стил. Като единствен недостатък бих посочил факта, че симулацията е малко бъгава – програмистът не
е предвидил всички възможни взаимодействия и колизии. Във всеки случай
пътешествието на Ин и Ян е преживяване, което не бива да пропускате.
щера до пещера. Дори гравитацията
може да работи различно за двамата
близнаци: това, което за единия е „горе“, за другия е „долу“.
Изненадите продължават. В някои
нива всяко момче създава драконова
сянка в света на своя брат близнак.
Белият дракон повтаря движенията на
бялото момче, но изяжда черното, ако
го доближи, и обратно. Как да си свършиш работата, без драконовата сянка
да изяде твоя двойник? Друг забавен
елемент е негативното огледало, което прехвърля предмети от единия свят
в другия, сменяйки цвета им.
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Platform

Internet Browser,
Adobe Shockwave Plug-In

TG

Веселин Жилов

Изисквания:

16

Музикални ММО игри

TG

Минимални изисквания:

Апостол Апостолов

Процесор:
1,5 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
256 Мбайта
Дисково пространство:
1 Гбайт

nineyou / aCCLaim

http://dance.acclaim.com/
Компанията
Acclaim днес е
по-известна като издател на корейските
MMO-та 9Dragons и 2Moons, радващи се на
популярност и сред българските геймъри,
отколкото със славното си минало на един
от водещите издатели на компютърни и
конзолни игри. Но в новия им каталог се срещат и някои наистина екзотични заглавия,
едно от които е DANCE! Online. Този клонинг
на Dance Dance Revolution е може би най-успешният опит да се прехвърли конзолният
геймплей на компютърния екран, облечен в
превъзходна шарена графика, вдъхновена от хип-хоп ърбън културата през погледа
на корейските аниме художници от Nineyou. Започвайки
своята кариера като млад
танцьор в DANCE! Online, ще
трябва да създадете свой облик от ограничен набор дрехи

и аксесоари (по-малко от процент от всички
достъпни), които ще може да заработите с
пот на чело върху дансинга. Самото танцуване с нищо не се отличава от DDR – в унисон с музиката на екрана се изсипва порой
от стрелки, като в момента, в който те
преминават в най-голяма близост до финалната лента, трябва да натиснете бутона,
който им съответства. Когато музиката
полудее – а повечето парчета са типични
представители на техно и денс музиката, –
екранът ви ще се изпълни със стрелки, а
пръстите ви трябва да притежават мълниеносна скорост, за
да се справите с тях.
За всеки пропуск ще ви
бъдат отнемани точки, а всяко комбо от
няколко поредни успеха
ще възстановява изгубеното. Целта ви е да
не позволите да изгубите всичките си точки,
иначе ви очаква провал
на дансинга.
Изборът на песни и игрови режими е
огромен – песните са над 100, от които
30 са лицензирани от каталога на Warner
Music. Игровите режими са от обикновено
състезание до танц-маратон, в който след
всяка песен един от играчите отпада, или
„момчета срещу момичета“, които наподобяват брейкърски „битки“, но провеждани
между играчи от двата пола. Докато вие
кършите пръсти в надпревара със стрелките, вашият персонаж също танцува с

http://www.goaudition.co.uk/
Audition Online
е ново безплатно MMОRPG, разпространявано от компанията, която успя да превърне платформения MMO екшън
MapleStory в сензация в жанра. Когато то
се появи в Интернет пространството
преди няколко месеца, феновете на DANCE!
Online бяха разярени. Играта копира почти буквално визията на денс MMO-то на
Acclaim, от цялостната концепция (създавате танцьор и печелите точки, с които
закупувате нови дрешки и аксесоари за него) до някои режими на игра (включително
култовия „момичета срещу момчета“). И
понеже корейците от T3 Entertainment все

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие
вас. Колкото по-добре се справяте, толкова по-невероятни изпълнения е способен да
направи. Редом с вас танцуват и още до петима други играчи, а този, който се справя
най-добре, излиза първи пред останалите и
получава заслужено присъствие на екрана.
Освен клавиатура, може да използвате и някой от наличните и на родния пазар dancing
mats (танцувални килимчета), като играта
е съвместима с голям каталог от модели и
производители. Успехите ви – дали благодарение на чевръстите пръсти, или бързите ви крака, ако разполагате с килимче –
се трансформират в точки, с които може да купувате допълнителни аксесоари за
своя персонаж, както и да мебелирате своя
стая по собствен вкус, в която да поканите
други играчи на приятелски танц-маратон.
Това най би допаднало на социалните играчи, за които игри като DANCE! Online ще
бъде колкото игра,
толкова и чат пространство за други
геймъри, запалени
по класическия DDR
геймплей.

Т3 entertainment / neXon ameriCa

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие
нещо трябва да измислят сами, те решават да заменят изпитания DDR геймплей с
концепция, открадната от друга музикална
поредица – Bust a Groove. Подобно на BAG,
в Audition Online отново има стрелки, но
вместо да се изливат по екрана, следвайки
такта на музиката, тук на равни етапи от
танца на екрана ще се появяват поредица
от стрелки, които трябва да натиснете
една след друга в рамките на кратък период от време. Перфектният синхрон и усет
за такт от DANCE! Online тук е заменен с
това колко бързо може да натиснете точна
поредица от дузина стрелки: звучи лесно за
изпълнение, но повярвайте ми – не е!
Поредиците стават все по-дълги и коварни, а провалът ще ви отнема точки
живот, които подобно на DANCE! Online ви
делят от опозоряването. В зависимост от
успехите ви ще се задействат десетки

специални ефекти, които ви помагат или
вредят на конкуренцията, като всеки играч
се стреми да се добере до финалната денсатака, която носи огромен точков капитал
и позволява на последния в ранглистата да
поведе останалите. Целта отново е да издържите до края на песента и да се преборите за точков капитал с останалите,
до петима танцьори, управлявани от други
играчи. В защита на Audition Online можем
да отбележим богатството от песни с
предимно азиатски произход – феновете на
j-pop музиката ще останат доволни, както
и пет пъти по-големия брой режими на игра,
повечето от които далеч по-оригинални и
заплетени от тези в DANCE! Online.

ИНТЕРНЕТ

Повече пространство в GMail
ПЕТЪР СЪБЕВ, psabev@gmail.com
Още на първия рожден ден на GMail
през април 2005 г. инженерите от известната поща на Google дават началото на проект „Безкрайност + 1“, целящ потребителите да имат неограничен размер на пощенските си кутии.
На 12 октомври т.г. в официалния
сайт на GMail (www.gmail.com) се появи
ново съобщение относно обема на пощенската кутия (фиг. 1). След като наскоро максималният допустим размер
на прикачените файлове нарасна на 20
Мбайта, от Google решиха да ускорят
десетократно увеличаването на потребителските пощенски кутии.
Така в началото на 2008 г. потребителите ще разполагат с цели 6 Гбайта
пространство, което ще продължи да
се увеличава с времето (фиг. 2). Освен
с огромното пространство, безплатната GMail е добър избор и заради своята
многоезичност (вече 40 езика, включително български), удобната си POP3
поддръжка, работата с етикети, вграденото Google търсене, подреждането
на кореспонденцията, работата с правила и чудесните си антиспам филтри.
И ако все пак пространство над
6 Гбайта не ви е достатъчно, на адрес
https://www.google.com/accounts/
PurchaseStorage е обяснено как можете
да получите и допълнително пространство срещу заплащане (фиг. 3). За съжаление преводът на български език е
може би единственото дразнещо нещо
в услугите на Google. Ако се вгледате
внимателно във фиг. 3, ще забележите и наистина интересна интерпретация, в която GB е преведено не като
„Гбайт“, а като „Великобритания“ (от
Great Britain).
Междувременно конкуренцията също обяви увеличение на пощенските
кутии. Windows Live Hotmail удвоява обема на 10 Гбайта. Yahoo и AOL пък решиха да не се занимават повече с числа и
директно обявиха неограничен обем на
пощите си.
Казано накратко, ограниченото
пространство в пощенските кутии
постепенно престава да бъде проблем
и времето на „задължителното месечно почистване на пощата“ отминава
безвъзвратно.
Ноември 2007

Фиг. 1. Съобщението на GMail за увеличаване на пространството в
типичния за Google шеговит стил

Фиг. 2. Планиран размер на Gmail пощата в близко бъдеще

Фиг. 3. Грешка при превода на възможностите за допълнително пространство срещу заплащане
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Инфраред или псевдоинфраред
Доскоро фотографирането в
инфрачервената част на спектъра беше част от запазения
арсенал на професионалните фотографи. Необходими бяха както
специални филми, чувствителни към тази част от спектъра, така и инфрачервени филтри, които са в пъти по-скъпи
от обикновените. Най-големите
затруднения при този тип фотография обаче са свързани с
факта, че инфрачервените лъчи
се пречупват по различен начин
от видимата светлина. Не помалко сериозни трудности причиняват измерването на светлината и работата с дълги експонации (обикновено 1 и повече
секунди, което предполага работа със статив. Обикновено
проблемите с измерването на
светлината са най-сериозни при
използване на плътни инфрачервени филтри и незначителни при
филтрите, работещи в диапазона на 700–760 nm.
Цифровите апарати, поне на
теория, би трябвало да имат
вграден инфрачервен филтър,
който най-често е реализиран
като специално покритие върху
матрицата. Наличието на такъв
филтър, блокиращ инфрачервената част от спектъра на светлината, прави апарата непригоден
за целите на инфрачервената
фотография. Оказва се обаче,
че по-старите модели на редица производители като Olympus,
Umax и др. са доста чувствителни към инфрачервени лъчи. Прост
тест за това може ли даден фотоапарат да се използва за инфрачервена фотография, е да се
насочи дистанционното на телевизора към обектива и да се гледа екранът на апарата. Ако при
натискане на бутон на дистанционното се появи ярко петно на
дисплея, значи фотоапаратът е
преминал „теста“.
Следващ проблем е, че част
от същите тези по-евтини модели не разполагат с резба за
филтри, което означава, че отпада възможността да се ползва
фабричен инфрачервен филтър.
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Опит обаче може да се трупа и
с подръчни материали. Или поне
в началото.
Купува се диапозитивен филм
Fujifilm Sensia 100 и се дава за
проявяване, без да е снимано с
него. От фотоателието получаваме „черна“ лента, от която
можем да изрязваме различни по
форма и големина парчета, които ще бъдат нашите филтри.
Залепваме парче от тези подръчни „филтри“ върху обектива,
като пазим челната леща, разбира се. И... снимаме.
Да се снима от ръка едва ли
има голям смисъл. Изключение са
апаратите, даващи добро изображение при поне 400 ISO. Така
следващото необходимо помощно средство е удобен статив.
Полученото изображение ще
ни учуди с особеното цветопредаване в бежово-кафявата гама.
Възможно е да се снима и направо с черно-белия режим на фотоапарата. Все пак е за предпочитане да се получи едно цветно
изображение, което след това
да се обработи във Photoshop. Използваме режима Desaturate и получаваме нашата псевдоинфра-

ВЕРИСЛАВ СТАНЧЕВ

червена снимка. Наричам снимката псевдоинфрачервена, защото
за разлика от фирмените фотофилтри не разполагаме с точните спектрални характеристики
на нашия самоделен филтър.
Едни от най-характерните
особености при инфрачервената
фотография са изглеждащата
бяла или много светла зеленина и драматичното небе. С тази техника се снимат предимно
пейзажи и архитектура, но майсторите на художествения портрет и актова фотография също
я използват.
Вторият „вариант“ за инфрачервена фотография е обработката на готови цветни снимки
с Photoshop. И тези снимки са
псевдоинфрачервени, защото в
изходния кадър липсва информация от инфрачервената част на
спектъра. Все пак резултатите
могат да бъдат интересни. По
този начин могат да се получат
необичайни изображения на иначе банални сюжети и той да се
използва като допълнителен графичен похват в практиката. Все
пак от него не бива да се очаква
твърде много.

Ноември 2007
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Изходно изображение и същото, обработено с филтъра Pseudo-IR

Филтър nik Color Efex Pro 2.0

Настройки на Pseudo-IR филтъра

Филтър Fotomatic Pseudo-IR

Предлагат се и плъгини от външни производители, които представляват готов софтуерен
филтър за инфрачервена фотография. Пример за
това е Pseudo-IR на Fotomatic.
Pseudo-IR филтърът разполага с прегледен интерфейс и удобни настройки. Най-примамлив е
плъзгачът IR, с който се регулира силата на симулирания ефект на инфрачервена фотография. Все
пак не бива да се увличаме, защото е много лесно
да се загубят полутоновете, респективно детайлите в най-светлите части от снимката – например облаците.

От менюто се избира и прилага nik Color Efex Pro
2.0/Traditional filters/Infrared:Black and White. Както се
вижда от фигурата, филтърът разполага с добър
набор от възможности за настройка. Усвояването на работата с тях ще доведе до значително
по-добри резултати при обработката на снимките. Имайте предвид още, че крайният резултат е
силно зависим от характеристиките на изходното
изображение.
Използването на обработката във Photoshop
може да се прилага и при снимки с хора, особено когато вярното тоново предаване на кожата и очите не е особено важно. Използването на плъгини
върху получени с нашия самоделен филтър цветни
изображения може да даде добри резултати. Понякога обаче промените в изображението са драстични. Една от неприятните възможности е загубата на полутонове, а съответно и на детайли от
изображението. Особено дразнещо е, когато облаците се появят като бели петна, което до голяма
степен може да се избегне с внимателна работа с
настройките на филтъра.
Получаваните по описания начин изображения
не могат да бъдат конкуренция на класическата
инфрачервена филмова и цифрова фотография, а
по-скоро я наподобяват. Все пак те могат да се използват за разнообразяване на изразните средства, особено в областта на любителската цифрова
фотография.

Цветна снимка, направена със самоделен филтър и обработена с nik Color Efex Pro 2.0
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BitDefender Internet Security 2008
НОВОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА МРЕЖОВА СИГУРНОСТ
МАРТИН ДИМИТРОВ
Най-новите антивирусни мрежови и комплексни
решения за сигурността от фамилията BitDefender
са отговор на растящата нужда от качествени и
надеждни продукти, способни да се борят с нарастващия брой зловредни програмни кодове. Сред тях е
и антивирусният пакет за мрежова безопасност –
BitDefender Internet Security 2008. Според фирмата разработчик Softwin продуктът е извървял дълъг път, за
да предложи адекватна, модерна защита срещу новите кибер заплахи. Нововъведенията са много, много са и удачните подобрения в отделните модули на
пакета.

Инсталиране

В сравнение с предишните версии в BitDefender
Internet Security 2007 са направени няколко промени, които са наложени от поддръжката на Windows Vista.
 Под Windows XP в реда на инсталирането няма
промени: съгласявате се с лицензионното споразумение, определяте папката, в която ще се инсталира програмата, избирате опциите (фиг. 1) и
работите с помощника по регистрацията.
 Под Windows Vista има един специфичен момент.
След приемане на лицензионно съглашение и определяне на директорията и опциите за инсталиране (фиг. 2) трябва да рестартирате компютъра
си, за да се зареди помощникът по регистрация. В
противен случай продуктът не се активира.

програмата – сканиране на системата, и, разбира се,
да позволи конфигуриране на антивирусния пакет.
Самите настройки се стартират от BitDefender
Security Center, като се кликне върху Settings (намира
се в долния десен ъгъл на прозореца). Отваря се прозорец, който дава достъп до всички модули на продукта – Antivirus, Firewall, Antispam, Privacy Control, Parental
Control и Update.

Антивирусен модул

Основа на всички продукти за кибер защита е модулът за откриване и премахване на зловредни кодове: вируси, шпионски програми, руткити, червеи, троянски коне, рекламни кодове и пр. BitDefender Internet

Интерфейс

В интерфейса има малки козметични промени,
които са следствие от тенденциите в графичния
дизайн, свързан с Windows Vista (фиг. 3). Освен променения външен вид, нововъведение е и центърът по
безопасност (BitDefender Security Center), който заема
централно място в управлението на антивирусния
пакет. Негова задача е да уведомява потребителя за
състоянието на сигурността на системата (фиг. 4),
да осигури бърз достъп до основната функция на

Фиг. 1. За разлика от предходните версии (9 и 10) тук можете предварително да изключите вградената защитна
стена на Windows XP
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Фиг. 2. При работа под Windows Vista се препоръчва да изключите не само Windows Firewall, но и Windows Defender,
защото BitDefender Internet Security 2008 предлага както
модерна защитна стена, така и надеждни антивирусни и
антиспайуер модули

Фиг. 3. Работният екран
на BitDefender Internet Security 2008
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Фиг. 4. Червените икони предупреждават за критични пропуски, зелените – за защитени обекти, а сивите – за липса
на конфигурация на определени компоненти

Фиг. 5. BitDefender Internet Security 2008 сканира за всички
известни видове кибер зарази

Security 2008 не прави изключение (фиг. 5). В сравнение
с предходната версия (10) в модула за антивирусна
защита са направени няколко успешни корекции, благодарение на които той се справя осезаемо по-добре.
На първо място тук трябва да се спомене удачната
интеграция на скенера за вируси със скенера за шпионски софтуер, като постигнатата ефективност е
не само в точната идентификация на заплахите, но и
в повишената с около 50% скорост на проверка. Освен
това подобрената защита в реално време е конфигурирана така, че да сканира всички файлове, които
потребителят манипулира, съответните устройства, както и входящите и изходящите електронни
съобщения (фиг. 6). Може да се дразните от това, че
системата се забавя, когато включите нов носител
към компютъра, но това е за ваша безопасност –
BitDefender Internet Security 2008 вече е сканирал устройството и знае кои файлове са опасни.
Разбира се, корекции има и в проактивната защита. В отговор на новите заплахи и модерните тенденции за осигуряване на максимална сигурност, антивирусният пакет се е сдобил с усъвършенствана
версия на евристичния метод на откриване на все
още неизвестните зловредни програмни кодове, как-

то и на такива, които непрекъснато менят файловото си разширение, наименованието и големината си.

Фиг. 6. Прозорец на защитата в реално време уведомява за
блокирани вируси

Фиг. 7. Двата вида зони – Trusted и Untrusted
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Мрежова сигурност

BitDefender Internet Security 2008 има и задължителната за този тип продукти модерна защитна стена.
За разлика от стената във версия 10 тя е с подобрена функционалност и контрол и позволява да се автоматизират процесите за настройка и управление
на модула за мрежова сигурност. Програмното блокиране на системните портове например ограничава до
минимум неоторизирания достъп от и към мрежата.
Естествено, дава се възможност за съставяне на
списък от програми, за които тези ограничения не
важат. Обособени са и познатите зони – Trusted (сигурна зона с по-либерални правила) и Untrusted (ненадеждна зона с по-строги ограничения) – фиг. 7, което
дава възможност за още по-прецизен контрол на достъпа до мрежата.
Друг интересен момент е връзката с незащитена
безжична мрежа. По подразбиране BitDefender Internet
Security 2008 поставя тази връзка в Untrusted zone, но
ако желаете да се възползвате от по-либералния режим на сигурната зона, препоръчително е да включите защитните програми на вашия рутер.
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Фиг. 8. Либералният Game Mode се стартира от главната
конзола на модула за мрежова сигурност

Разбира се, не е пропуснат и задължителният диалогов прозорец, при който BitDefender Internet Security
2008 пита как да постъпи, когато за пръв път една
програма се опитва да се свърже с мрежата. Този
път, вместо да ви изправи пред объркващите осем избора, пакетът предлага само две възможности – Allow
(разреши) или Deny (забрани).
Това обаче не изчерпва подобренията в пакета.
Принципна промяна има във функционалността, насочена към отразяване на директни атаки, към опитите за изключване на защитната стена чрез прекратяване на услугата или процеса, както и към модифицирането на определени файлове с цел рестартиране
на системата. Очевидно разработчиците са си взели
поука от пропуските във версия 10 и са ги коригирали,
постигайки завидна мрежова сигурност и трудна за
пробиване защитна стена.
На последно място, но не по значимост, е иновативната геймърска опция към модула за мрежова безопасност – т.нар. Game Mode (фиг. 8), при която са
блокирани всички изскачащи рекламни прозорци, аларми и автоматични обновления. Това дава възможност
мрежата да се разтовари от странични приложения и
целият Ӝ капацитет да се предостави за нуждите на
съответната онлайн компютърна игра.

Антиспам филтри

Фиг. 9. Освен Basic и Advanced Antispam Filters, пакетът
предлага и филтрация на URL адреси и изображения

Значителни подобрения има и в защита от спам.
Ползват се усъвършенствани филтри – NeuNet
(Heuristic) и самообучаващият се Bayesian, чрез които антивирусният пакет анализира електронната
поща и отсява спам съобщенията (фиг. 9). Нещо повече, тези филтри се интегрират изненадващо добре с Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail и
Thunderbird.
BitDefender Internet Security 2008 позволява още да
се блокират писма, написани на определен език, като
всяко спам съобщение получава добавка към темата
си – [spam] или [phishing], и бива веднага преместено в
папката за изтриване (Delete Items Folder).
Полезна е и възможността да добавите адресната си книга към списъка с допустимата поща, така
че електронните съобщения, изпратени от вашите
познати, да не се блокират.

Екстри

Не е забравен и модулът за родителски контрол
(Parental Control). Направени са минимални промени основно в евристичния филтър. Докато във версия 10
съществуваха категории за забрана, в новия продукт
всичко се свежда до избор на един от наличните три
профила – Child, Teenager или Adult (фиг. 10). В зависимост именно от този избор програмата реагира по
различен начин при отваряне на сайтове, зареждане
на програми и пр.
Познат е и модулът за защита на личните данни
(Privacy Control). Той също не е претърпял генерални
промени, но въпреки това се справя задоволително
със задачата си. Като за начало той съумява успешно
да блокира всеки опит за изпращане на лична информация за потребителя чрез уеб базирани форми или
SMTP писма. Справя се добре със защитата на регистрите, както и с блокирането на вредни „бисквитки“
и скриптове (фиг. 11).

Миграция

Фиг. 10. Модулът Parental Control предлага редица опции –
контрол над уеб страниците и приложенията, филтър на
ключовите думи, ограничение на времето и пр.
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Softwin предложи на своите клиенти гъвкав план за
преминаване от по-старите продукти на компанията
към актуалните версии, при това безплатно! Обхванати са версии 9 и 10, като задължителното условие
е техните лицензи да не са изтекли.
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Фиг. 11. Поставяйки отметка срещу опцията, активирате съответната функция на модула за защита на личните данни

Фиг. 12. Въвеждам лицензията на BitDefender Internet
Security 10, за да може новата версия BitDefender Internet
Security 2008 да я ползва и да се активира

Процесът по мигриране от BitDefender Internet
Security 10 към BitDefender Internet Security 2008 е изключително лесен. От www.bitdefender.com сваляте инсталационния файл на съответния пакет. Деинсталирате старата програма, а на нейно място инсталирате новата, която трябва да е от същия тип. По

време на първа стъпка от помощника за регистрация,
в полето за лицензионния ключ въвеждате ключа на
стария продукт (фиг. 12). Довършвате инсталирането на новата версия. Резултатът е модерен продукт
с лицензия и срок на ползване, съответстващи на неизтеклите лицензи на старите ви програми.

Стоун Компютърс
ПЪРВИ ГОДИШНИ СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
21-годишните Антония Тошева и Ангел Чолаков са
студентите от Техническия университет, които получават първите едногодишни стипендии на „Стоун
Компютърс“. На церемония в офиса на компанията те
подписаха своите договори, според които ще получават по 300 лв. за периода на учебната 2007/2008 г.
Студентите ще минат и специална програма, която
включва възможност за 60-дневен стаж в офиса на
компанията и работа с най-новите технологии в модерния Ӝ демонстрационен център.
Общо 14 студенти бяха поканени за участие в еднодневен семинар „IBM технологиите – без ограничения“, който включваше четири лекции, свързани с продукти на Intel и Oracle, компютрите от pSeries на IBM
и сторидж устройства. След семинара студентите
преминаха тест, подготвен от техническия директор на „Стоун Компютърс“ Огнян Димитров. Петима
от студентите бяха поканени на събеседване, след
което двама от тях директно получиха покана за работа и се очаква от този месец да стартират своя
трудов стаж в компанията, а на други двама бе дадена стипендия.
След подписването на договорите с двамата
стипендианти изпълнителният директор на Stone
Computers Александър Аврамов заяви: „Впечатлен съм
от нивото на познание и интереса към модерните
технологии, който видях в студентите. За нас беше изключително трудно да определим кой ще вземе
стипендията, но съм щастлив, че освен двама стипендианти, ние прибавяме към своя екип и двама млади специалисти. Нашата компания е с широко отворени врати за млади и амбициозни хора“.
При успех над 4,50 и показани добри резултати в
развитието си по време на стажа стипендиантите
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ще имат възможност да продължат своите договори
с компанията.
„Стоун Компютърс“ обяви конкурса за стипендиите за студенти в Техническия университет във връзка със своя 12-и рожден ден. Стипендията е дългосрочен проект и част от програмата за подпомагане
на българското образование в областта на информационните технологии, която компанията стартира
тази година. Съгласно подписаното споразумение
с катедра „Компютърни системи“ на факултета за
компютърни системи и управление в ТУ сътрудничеството предвижда и провеждане на периодично обучение на студентите в демонстрационния център на
„Стоун Компютърс“.
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Национален конкурс по
информатика „Джон Атанасов“
Списание Computer продължава провеждането
на своя традиционен конкурс по информатика.
Конкурсът е предназначен предимно за учащи се –
ученици и студенти, но, разбира се, в него могат
да участват и всички желаещи любители и професионалисти.
Ще бъдат предложени 6 задачи. Те ще имат алгоритмичен характер в стила на Националната
и Международната олимпиада по информатика.
Проверката им ще се основава върху тестови
примери, но при равни резултати от тестването
ще се взема предвид приложеният анализ на задачата, както и оформянето на текста на програмата, изпратена от състезателя.
Задачите ще бъдат формулирани така, че при
решаването им да има важно значение не само
правилността на реализирания алгоритъм, а и не-

говата ефективност – бързодействие и минимално изискване за оперативна памет.
Избраният от вас език за програмиране трябва да бъде C/C++ или Паскал. Препоръчваме съответните среди: Dev C++ и Free Pascal. Вашата
програма трябва да бъде конзолно приложение,
да използва стандартния вход и изход, съответно за въвеждане и извеждане на данните, освен
ако в условието на задачата не е отбелязано
друго. Стандартното ограничение за размера на
оперативната памет за програмата е 32 Мбайта, а времето за работа е 1 s при процесор с
честота 1 GHz.
При изпращане на решенията не забравяйте
да напишете вашите пълни данни, включващи
трите имена и точен адрес за кореспонденция,
телефонен номер и адрес на електронна поща.

Конкурсна задача 1 за 2007 г.
Напишете програма p1, която извежда броя
на нулите, с които завършва n! (n факториел) в
p-ична бройна система. Програмата трябва да
прочете от стандартния вход стойностите на

целите числа n и p, разделени с интервал (1 < n <
1 000 000, 1 < p < 100) и да изведе резултата на
стандартния изход.
Пример: вход 30 10, изход 7.

Конкурсна задача 2 за 2007 г.
Дадени са N точки с целочислени координати
(xi, yi) в равнината (0 < N < 1000, –1000000 < xi <
1000000, –1000000 < yi < 1000000, i = 1, 2, …, N). Напишете програма p2, която намира точка P върху
оста Ox, такава че максималното разстояние от
P до дадените точки да е минимално. Програмата
трябва да прочете от стандартния вход стой-
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ността на N, следвана от двойките координати
xi, yi, всички разделени с по един интервал, и да
изведе x-координатата (като число с десетична
точка с най-много до 5 цифри в дробната част) на
търсената точка P.
Пример: вход 2 0 3 1 1, изход 0.0.
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Конкурсна задача 3 за 2007 г.
Дадени са N положителни цели числа, всяко
от които е по-малко от 10 000, а броят N не
надминава 100 000. Пресмятаме сумата на дадените числа, като ползваме калкулатор, който
може да събира във всеки момент само по две
числа, и записваме отделно всички междинно
пресметнати стойности. Накрая събираме така записаните междинни стойности. Напишете
програма p3, която извежда най-малката възможна сума на междинните стойности. Програмата трябва да прочете от стандартния вход
стойността на N, следвана от стойностите на
дадените числа.

Пример:
вход: 5 6 7 8 9;
изход 46.
Пояснение:
Числата 5, 6, 7, 8 и 9 може да съберем чрез
получаване на следните междинни резултати
11=5+6, 15=7+8, 20=11+9 и накрая 35=15+20. Сумата от междинните резултати 11, 15 и 20 е 46.
При друг начин на събиране, например чрез последователно натрупване на сумата от ляво на дясно, междинните резултати са 11, 18, 26 и тяхната сума е 55, което е по-голямо от оптималната
стойност 46.

Решението
на конкурсните задачи трябва да се състои
от текста на програмата във вид на изходен код
(source code). При необходимост от специални
изисквания за компилиране, добавете съответно
пояснение. Желателно е да приложите и кратък
текст с анализ на задачата. Срокът за получаване на решенията е един месец след излизане на
този брой на списанието.

Моля, изпращайте всяка ваша конкурсна работа в отделен e-mail на адрес:




keleved@yahoo.com.
За всеки изпратен e-mail очаквайте да получите потвърждение за приемане на работата ви.
Допълнителна информация, свързана с конкурса, може да получите от уеб страницата:
http://www.math.bas.bg/~keleved/eureka.html

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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HiFEST 2007
ТУРНИР ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ
Най-зрелищната проява в сферата на информационните технологии – HiFest 2007, събра на едно
място много фенове на компютърните предизвикателства. Второто издание на това уникално състезание се състоя на 6 и 7 октомври в сградата на
Руския културно-информационен център в столицата. Акценти на събитието бяха петият национален
турнир по овърклок „100 GHz“ и проведеният за трети пореден път конкурс за специалисти по мрежова
сигурност – „Hack Attack“.
Първият ден от HiFest 2007 стартира с турнира
по овърклок „100 GHz“. Той имаше за цел да накара
младите настоящи и бъдещи специалисти да се заемат с това креативно предизвикателство, което
стимулира творчеството и овладяването на тънкостите при асемблирането на компютри. Участниците в турнира имаха възможността да се изправят срещу най-добрите, доказали се вече в областта на овърклока.
Състезанието „Hack Attack“ пък провери знанията
на участниците в областта на информационната
и мрежовата сигурност. Положените от страна на
състезателите усилия и доказани знания и умения
бяха наградени, за което се бяха погрижили фирмите „Специализирани бизнес системи“ (СБС), „Асбис“,
„Инфо Дизайн България“, „Коника Минолта“, „Ролдекс“,
„Лексмарк“, „Mинерална вода Хисар от извор №7“,
D-Link, „Комел Софт“, Mail.Bg, Вила „Рока“, Банско.
Организатор на проявата е „Българска издателска компания“ АД.

 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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