В БРОЯ
ASUS Eee PC
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Евтин преносим компютър или скъпа играчка?

Предназначението на Eee PC ASUS вижда преди всичко като
първо PC на хора без достатъчен опит в работата с компютри
(деца и ученици на възраст между 6 и 18 години, възрастни хора и
домакини), както и хора на път, които не искат да се затрудняват,
носейки голям и тежък ноутбук. EeePC е толкова компактен, че изглежда като играчка, но това не пречи да предлага цялата
необходима функционалност. Безспорно на първо място е достъпът до Интернет (кабелен, безжичен, през модем), но тук са
още уеб камера, микрофон, вградено аудио със стереоговорители, три USB порта, четец на карти памет, както и операционна система с издържан графичен интерфейс и над 40 приложения за работа, обучение, забавление.

Norton Internet Security 2008

Надеждната мрежова защита

48

С нарастване на броя на зловредните кодове и техните трикове за проникване,
нараства и качеството на предлаганите решения за мрежова сигурност. Отговорът на
Symantec на съвременните кибер заплахи е модерният пакет за Интернет защита Norton
Internet Security 2008.

Nokia 6110 Navigator

53

Бизнес смартфон, с който винаги знаете къде се намирате!

В края на миналата година Nokia интегрира GPS навигацията като базова функция в своя
супер смартфон N95 и не само показа „в какво се превърнаха компютрите“, но и положи началото на
инвазия на мобилните технологии в нова област от персоналната електроника. След MP3 музиката и
мобилната фотография дойде ред и на GPS навигацията да намери място в джоба ни. И докато N95
е телефон от най-висок клас, през юли тази година Nokia представи своето предложение за средния
бизнес клас – смартфона Nokia 6110 Navigator. С цената си от 869,99 лв. с включено ДДС той се явява
изключително конкурентна алтернатива както на N95, така и на самостоятелните GPS приемници.

Блогът

71

Кръстоска между личен дневник
и средство за масово осведомяване

Задавали ли сте си въпроса какво е общото между думите „киборг“,
„геном“, „мотел“, „пулсар“ и „смог“? Давали ли сте си сметка, че всичките
те са съставени от две думи: „киборг“ е съкращение от „кибернетичен организъм“, „геном“ включва в себе си части от думите „ген“ и „хромозом“, а
„мотел“ – „мотор“ и „хотел“. Ако знаете английски, лесно ще се досетите,
че думата „pulsar“ е съкратен вариант на „pulsating star“ („пулсираща звезда“), а „smog“ е комбинация от „smoke“ („пушек“) и „fog“ („мъгла“). „Блог“ също
е съставена от две думи: „уеб“ („web“) и „лог“ („log“). „Web“ идва от известното „WWW“ („World Wide Web“), а колкото до „log“, думата води началото си от корабните дневници, в които са били вписвани всички събития...
В резултат, най-общото етимологично значение на „блог“ би следвало да
бъде „дневник в Интернет“. Това определение обаче не е пълно, тъй като
блоговете притежават редица характерни особености.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПАКТДИСКА
Здравейте, приятели!
С празнично настроение, игри и интересни софтуерни предложения на парцали ще ви „затрупа“ декемврийският брой на списание
Computer. Най-горещите предложения са в рубриката Authoring, където ви очаква професионалната версия на един от най-добрите мениджъри за изображения и снимки. С богата палитра от инструменти в
разновидности за специалисти и начинаещи, мениджър за организиране
и категоризиране на снимки и възможност за публикуване на виртуални фотоалбуми ACDSee Pro 2.0 привлича милиони почитатели от цял
свят. С не по-малка аудитория е и професионалният графичен редактор The GIMP, чиято поредна версия (2.4) се отличава с нов елегантен
интерфейс, скалируеми четки, различни схеми за подравняване и още
много нови придобивки. Следва Camtasia Studio 5 – страхотна система
за създаване и обработка на видео материали, която е специализирана
в създаването на видео демонстрации с елементи на интерактивност, множество ефекти за преход и анимирана помощна система. Интересното за нея
е още, че позволява обработка и свързване на стандартни AVI филми и картинки, както и публикуване на изходните материали в различни формати. С
прекрасни реалистични инструменти ви посреща новият TwistedBrush 14.2. С
този графичен редактор вие с лекота можете да постигнете визията на истински маслени бои върху платно или други комбинации. В рубриката са още
многофункционалният текстов редактор NoteTab Pro 5.41, който предлага
сериозна поддръжка на регулярни изрази и на скриптове за автоматизация, и
pdfFactory 3.22 за бързо и лесно конвертиране на документи и картинки в PDF
формат със запазване на кирилицата.
Рубриката Internet обещава няколко приятни изненади, каквато е новата пълна версия на браузъра Firefox
2.0.0.9, който предлага значително подобрен интерфейс, защита от „лъжливи“ сайтове, поддръжка на „интелигентни“ търсачки с предлагане на смислово близки ключови думи, възстановяване на сесиите при рестартиране на браузъра и още много други. Към него можете да добавите и Better Gmail 1.0.1, който интегрира в браузъра и управлението на пощенските кутии в Gmail. Допълнителни подобрения за FTP достъп ще получите с безплатния Core FTP Lite 2.0,
който осигурява стабилни защитени връзки с възможност за SSL/
TLS криптиране и възстановяване от прекъсвания, както и допълнителни възможности за отдалечено търсене и подреждане на задачите в опашка. Три сериозни предложения за актуализации ще получат
и чат маниаците. Това са безплатните Windows Live Messenger 8.5 с
красив елегантен интерфейс и възможност за споделяне на папки
между потребителите и PaltalkScene 12.61 с вградена поддръжка на
мрежите AIM, Yahoo и ICQ и по-стабилни видеоконферентни връзки и
mIRC 6.3, който е с ограничен период на свободно ползване и предлага подобрена поддръжка на UTF8 кодирането. Не пропускайте и найновата версия на безплатната система за изграждане и поддръжка на уеб базирани блог и портални системи WordPress 2.3, която е
представена на страниците на списанието.
Най-големите коледни подаръци за поддръжка на Windows системи ви очакват в рубриката System. Там
са новите безплатни инструменти на Sysinternals TCPView 2.5 за постоянно наблюдение на състоянието на
мрежовите връзки и Process Explorer 11.04, който представя и контролира текущо изпълняваните задачи и
процеси, като може допълнително да проследи и опише всички ресурси и подзадачи на дадено приложение. Безплатният RightMark CPU Clock Utility 2.30.1 пък притежава уникалната дарба да управлява производителността на процесора, като
контролира неговата честота и ви позволява да ползвате различни настройки с профили. Следват две страхотни приложения
за работа с виртуални машини: безплатният VirtualBox 1.5.2 и ограниченият MakeVM 1.6.4. VirtualBox има изключително добра производителност и възможности като споделяне на ресурси между
хоста и виртуалната машина, прихващане на USB устройства,
правене на междини, работни точки за възстановяване и много
други. Едно от най-ценните му качества обаче е близката съвместимост с машините на VMware и пълната поддръжка на техните
формати за дискове. Е, ще ви се наложи да пипнете тук-там, но
за целта има прекрасна помощна информация. MakeVM пък е идеален за генериране на „чисти“ („празни“) виртуални машини, както и
за редактиране и конвертиране на съществуващи между различни формати като тези на VMWare, VirtualPC и Parallels Workstation.
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Особено ценна е и възможността за преобразуване на текущата система
във виртуална машина. Проблемът с ограниченията обаче е голям, защото предлаганата тестова версия е с изключени функции и не позволява
създаването на виртуални дискове, по-големи от 2 Гбайта. Рубриката ще
ви запознае с още две безплатни приложения: WebLog Expert Lite 5.0 – за
статистически анализ с графики на логовете на двете приложения за
реализиране на уеб сървър IIS и Apache, и Remote Desktop Enabler 2.0 – за
активиране и дезактивиране по мрежата на услугата за отдалечен десктоп достъп.
В рубриката Entertainment Microsoft се представя с едно изключително
предложение за управление на вашата колекция от снимки
и за подреждането Ӝ във виртуални фотоалбуми с десетки
ефекти. В лицето на безплатния Windows Live Photo Gallery
2008 1.0 ще намерите още помощник за създаване на панорами, за автоматизирано сваляне и преименуване на снимки от различни устройства и няколко основни инструмента за подобряване на изображенията. MSD Organizer 8.2 е
друг безплатен мениджър, специализиран в съставянето
на програми и подреждането на срещи и задачи с помощта
на собствен календар с аларма. В неговите компетенции
влизат и поддръжката на подробна база от данни за контакти, персонален дневник и дори бюджетен калкулатор.
Рубриката ще ви снабди и с няколко страхотни инструмента за оптимизиране и персонализиране на работна среда
на Windows. Тук например е всеизвестният WindowBlinds 6.0
за преобразуване на работния плот в красиви и елегантни
решения с избор от множество различни шаблони, които
могат да бъдат изменяни. Безспорният хит обаче е безплатният VistaMizer 2.0. С него можете да промените до неузнаваемост десктоп и старт менюто на вашето
XP, така че по нищо да не отстъпват на тези в Windows Vista. Key Launch 1.71 пък е едно малко, но изключително полезно средство за онези, които постоянно се губят из старт менюто на Windows. С една клавишна
комбинация и първите няколко букви на приложението, което търсите, вие веднага получавате малък списък
с близките съвпадения. Програмката може да бъде настроена да търси и в други произволни директории. В
рубриката „безплатни“ са още AutoGK 2.45 за конвертиране на DVD филми с вграждане на субтитрите, мултимедийните тестове по география на Seterra 3 за континенти, държави и градове и др.
Рубриката Tools включва едно страхотно българско предложение. Мениджърът за компресирани файлове IZArc 3.81 ще ви грабне с приятен и изчистен интерфейс и поддръжката на над 40
формата за архивиране. Добрата новина е, че той предлага и поддръжка за отваряне и конвертиране на CD/DVD архивите ISO, BIN, CDI и NRG и включва допълнителен модул за работа в конзолен
режим. Тук е и преносимата версия на програмата IZArc2Go 3.81. Докато сте на тема мениджъри,
не е лошо да хвърлите и едно око на VaultletSuite 2 Go 2.3.5. С него ще криптирате и съхранявате
в списък вашите пароли и секретни файлове, които можете да укажете да се съхраняват само
на USB преносимото устройство. Там ви препоръчвам да инсталирате и бързото меню на Portable
Start Menu 1.0, което освен лесен достъп през графично меню до програмите на устройството,
предлага и функция за затваряне на отворените приложения преди изваждането на USB паметта. Бързо меню за стартиране на приложения можете да създадете
и с Mouse Utility 3.0. Удобството тук е, че можете да си създадете
категории на програмите в менюто и да ги извиквате с комбинация
от бутоните на мишката. Колкото и да ви е голям дискът той рано или късно започва да се изчерпва. За да разберете къде „потъва“
наглед големият му капацитет, се консултирайте с FlexKit Express
1.5.20, който предлага още и елиминиране на повтарящите се файлове и генериране и проверка на контролни суми за всеки файл на диска. Големите дискове имат и други неудобства – трудно се намират
документ и програма, а претърсването на огромните обеми често
отнема твърде много време. Това е така, но не и с AimAtFile 4.0 и интегрираната на всички версии след Windows МЕ услуга Microsoft Indexing Service. Пуснете Indexing и не след дълго AimAtFile ще започне да
показва мигновено резултатите от сложни търсения като търсене за
файл с ключова дума в MS Word документ например. Допълнително можете да ускорите цялостно работата на вашата система, като редовно
оптимизирате дисковото пространство с новия PerfectDisk 8.0. Останалите безплатни приложения в рубриката са BGInfo 4.11 за извеждане на
полезна информация за текущото състояние на системата директно
върху десктопа и професионалният инсталационен мениджър NSIS 2.31.
Не забравяйте и рубриката Antivirus, където е новата версия на една
от най-добрите антивирусни програми NSIS 2.31, както и традиционните антивирусни актуализации за Norton Antivirus, AVG Anti-Virus, F-Prot и
Alwil Avast.
Иван Гарнизов
Декември 2007
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НАКЪДЕ ЗА В БЪДЕЩЕ
Тазгодишното дванайсето поред издание на единственото в България специализирано изложение по информационни и комуникационни технологии БАИТ Експо възобнови дискусията за неговото бъдеще. Факт е,
че през последните пет-шест години всички ИКТ изложения в света изживяха кризисен период. Едни го преодоляха, други не, трети се свиха като шагренова кожа,
а четвърти силно промениха своя облик. В България от
близо половин дузина самостоятелни изложения със
сродна тематика остана единствено БАИТ Експо. Това, че изложението оцеля по време на банковата криза
и съпътстващата я четирицифрена инфлация у нас,
че в условията на световната криза в бранша през
2001 г. и мъчителното възстановяване след това без
драстични сътресения удържаше достигнатото равнище, само по себе си е постижение. То е и доказателство, че фирмите, работещи на нашия ИКТ пазар, техните клиенти, а и обществото като цяло имат потребност от това изложение. Друг е въпросът, че като
всеки организъм и БАИТ Експо има нужда от промени и
развитие, които да са адекватни на променящите се
пазарна среда и информационни потоци.
Както всеки народ заслужава правителството си,
така и всяка държава заслужава своето ИКТ изложение. БАИТ Експо не е и не може да бъде откъснато
явление от действителността, в която живеем. Ако
човек не прави съпоставка с предишни години, дванайсетото му издание и съпътстващата го конферентна програма като цяло биха могли да се определят като сравнително добри. Такава, дори по-хвалебствена
е преобладаващата оценка на посетителите според
проведеното от социолозите от агенция MBMD изследване. По официални данни от продадените билети
и покани тази година броят на посетителите е бил с
10% повече от предното изложение.
На изложението бяха представени всички сектори
на информационните и комуникационни технологии. По
традиция, установена през последните години, с голям и представителен щанд присъстваше водещата
в системната интеграция фирма „Контракс“, която
демонстрира редица успешно внедрени системи и решения за финансови институции, здравеопазването,
търговията, туризма, телекомуникациите, енергетиката, строителството и други сфери. На мястото си
от години бе и двуетажният щанд на водещата в сектора на офис техниката фирма „Кантек“, която тази
година бе наблегнала на принтерите за широкоформатен печат. „Комелсофт Мултимедия“ дори участва с
два отделни щанда, представящи различни направления в нейната дейност. С оригинален звездообразно
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изграден и структуриран по сектори колективен щанд
се представиха „Тех Вижън“, „Техно Про“ и „Тех Принт“,
които представиха най-новите монитори на Eizo и
NEC, печатащите устройства на Toshiba, преносимите компютри на Toshiba и Packard Bell и др. Открояваха
се и експозициите с офистехника на „Атласком“ и на
генералния спонсор на изложението Brother, на водещата в сферата на мрежите фирма NET IS, на най-големия дистрибутор на софтуерни продукти у нас BMG,
на специализираната в асемблирането на мощни настолни компютри и сървъри „Перси“ и др. Секторът на
телекомуникациите бе защитен убедително от БТК,
не можеше да бъде подминат и щандът на Panasonic,
както и още много други.
Пробив в посока интернационализиране на БАИТ
Експо бе колективният щанд на тайвански фирми, организиран от Тайванския търговски център в София
(ТАИТРА). Този пръв опит ще получи своето развитие
на следващото изложение, на което се предвижда
участието на повече фирми от Тайван. Техният пример навярно ще бъде последван и от организирано
участие на корейски фирми, дело на местното представителство на Корейската агенция за насърчаване
на търговията и инвестициите (КОТРА).
Специално внимание заслужава и обединеният образователен щанд, който по площ (над 220 m2) и активна дейност надхвърли всичко правено досега на
БАИТ Експо. Той включваше 27 самостоятелни щанда,
на които 15 училища, 4 университета и 8 фирми представиха множество софтуерни и хардуерни продукти, издигащи равнището на образователния процес.
Това, в което БАИТ Експо 2007 убедително бе над
всичко постигано досега, бе съпътстващата конферентна програма. Ако участието в самото изложение е дело преди всичко на самите фирми участници,
конферентната програма е заслуга на организаторите. Целта на проведените по време на изложението
форуми бе да привлекат вниманието преди всичко
на държавниците и политиците към най-наболелите
проблеми, спъващи развитието на информационните
технологии и информационното общество като цяло
в страната ни, да бъдат обсъдени и набелязани конкретни предложения за усъвършенстване на държавната политика за тяхното приоритетно развитие.
Положително развитие в провеждането на традиционната за изложението конференция „ИКТ в образованието“ бе привличането на международно участие, както и съдействието, което този път оказа
Министерството на образованието и науката. Този
именно е и правилният път за нейното по-нататъшно развитие.
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Безспорно постижение бе провеждането на двудневния национален форум, посветен на състоянието
и развитието на информационните и комуникационни
технологии в България. На него бяха обсъдени държавната политика в сектора на информационните и комуникационни технологии, състоянието и развитието
на информационното общество в страната, актуални
проблеми, свързани с привличане на средства от европейските фондове за развитието на сектора и поспециално възможностите по оперативната програма
„Конкурентоспособност“ и др. В специализирани сесии
бяха дискутирани актуални проблеми като регулаторната политика в сектора на съобщенията, преносимостта на номерата при мобилните телефони, проблемите пред развитието на цифровото телевизионно
разпръскване и др. БАИТ организира самостоятелно
две от общо петте сесии, посветени на изграждането
на електронното правителство и положителния опит
на водещи български фирми в създаването на собствени продукти и налагането им на световния пазар.
Необходимо е да се подчертае, че форумът бе проведен на високо ниво благодарение на изключителната
подкрепа от страна на Държавната агенция по информационни технологии и съобщения и лично на нейния
председател г-н Пламен Вачков. Недвусмислена, ясно
изразена подкрепа на БАИТ ЕКСПО оказа и вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин,
който бе двукратен официален гост на изложението –
за неговото откриване и за откриването на националния ИКТ форум. ДАИТС не просто подкрепи форума, а
стана основният организатор и участник в пленарната част от конференцията. Не бива да се подминава
и още нещо. Конференцията породи силен интерес,
който изпълни почти до краен предел голямата зала в
изложбения център. Посетители много, управители на
фирми, членове на БАИТ, малко. Защо? Нима теми като
възможностите за усвояването на средства от еврофондовете не вълнуват нашите фирми, или някой служител не си бе свършил работата както трябва?
Успехът на едно изложение се мери по няколко показателя: броя на посетителите и тяхната степен
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на удовлетвореност, качествения състав, техните
инвестиционни намерения и възможности, участието им при определяне на разходната политика на съответните фирми и организации. Всичко това, макар
и не на момента, формира и степента на задоволство
на изложителите.
Поради ограниченото място за жалост не можем
да представим подробния анализ на данните от социологичното проучване на агенция MBMD, които впрочем
не се отличават съществено от миналогодишните.
64,7% от посетителите изразяват мнение, че посещението на изложението е оправдало техните очаквания, 10% не са удовлетворени, докато за 25,3% отговорът е „по-скоро не“. 12,0% от посетителите оценяват нивото на изложението като „отлично“, 33,7%
като „много добро“, за други 29% нивото е „добро“, а за
15,9% оценката е „средно“. Слаба оценка са дали 8,4%
от посетителите, което съответства, общо взето,
на броя на неудовлетворените от посещението си.
88,2% от анкетираните посетители ще посетят със
сигурност следващото издание на изложението, докато за 11,8% отговорът е „по-скоро не“.
За фирмите, които се интересуват предимно от
корпоративни клиенти, изследването сочи, че 13,9%
от посетителите са собственици на фирми, 13,2% –
мениджъри, а 34,5% – служители. Показател, който
вълнува всеки изложител, е каква част от посетителите участват в определяне на инвестиционната политика на фирмите, в които работят. На БАИТ Експо
2007 тази особено ценена и тачена група е разпределена по следния начин: 29,1% от посетителите сами
взимат решения какви и колко техника и софтуер да
закупуват, 42,3% участват при взимане на такива решения с право на глас, други 20% участват в качеството си на консултанти и само 8,7% никой не ги пита.
От изследването сред изложителите ще споменем само, че около половината от тазгодишните
участници са сред сигурните участници на БАИТ Експо 2008. Твърде голям обаче е броят на колебаещите
се към момента (42,1%). Тяхното задържане, заедно с
връщането на немалко отпаднали по една или друга
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причина през годините фирми, както и привличането
на напълно нови участници (тази година делът на такива фирми е 30,4%) е основна задача на организаторите, за да просъществува БАИТ Експо и в бъдеще.
За всеки, който познава изложението в развитие,
е ясно, че на тазгодишното се открои по-забележим
от всякога отлив на големи и с тежест на пазара
фирми. Това трябва да бъде тревожен алармен сигнал,
че БАИТ и непосредственият организатор Агенция
„Булгарреклама“ следва без бавене професионално и
задълбочено да анализират развитието на БАИТ Експо и тенденциите на пазара, да почерпят от примера
на сродните изложения по света и да предприемат
синхронни действия за бъдещото развитие на това
единствено ИКТ изложение у нас. Защото колкото и
да се развива Интернет, компютрите и Мрежата никога няма да заменят живия контакт между хората,
възможността за личен обмен на идеи и информация,
силно мотивиращото за покупка въздействие на възможността човек лично да види, да пипне и да се убеди в качествата на един или друг продукт.
Отдръпването от БАИТ Експо на водещи български фирми в съчетание с традиционното неучастие на
големите световни производители безспорно е найсъщественият проблем, непосредствено свързан и с
интереса към изложението. Този процес се наблюдава
от не една и две години, същото вече се случи и на
CeBIT. В повечето случаи това явление има своето
обяснение в състоянието и тенденциите за развитието на пазара, степента на финансова поддръжка
от страна на чуждестранните партньори, в промяна
на профила или икономическите възможности на една
или друга фирма и т.н. Не бива да се подценява и изместването на фокуса на масовия потребител, пък и
на значителна част от производителите към потребителската електроника и електрониката за цифровия дом, която отдавна предлага част от считаната
за запазена за ИКТ технологиите функционалност.
В крайна сметка едно изложение е такова, каквото
го направят самите участници. Никой зорлем не може
да накара една или друга фирма да участва, ако нейното ръководство не вижда смисъл от това или не може
да задели необходимия финансов и кадрови ресурс. За
сметка на това обаче е много лесно по една или друга
причина да бъде отказана от участие която и да било
колебаеща се фирма. А те никак не са малко. Начини за
това, бол – несъгласувани действия на организаторите, проява на пасивност, която най-често се тълкува
като незаинтересованост към собственото изложение, липса на умело и навременно представяне и рекламиране на изложението и съпътстващата го програма, закъсняваща подготовка, последвана от щурмуване през летните и есенни месеци, което най-малкото
извежда изложението от полезрението на чуждестранните фирми. Не бива да се подценява и фактът, че
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цялостната политика на БАИТ и създадени взаимоотношения неминуемо рефлектират върху изложението,
а когато обстановката е трудна, много лесно се посява и разпространява „бацилът на съмнението“.
За да бъде точен анализът и да се направят правилните изводи за бъдещото развитие на изложението, трябва да се отчетат и редица обективни
обстоятелства като все по-нарастващата роля на
Интернет като носител на световните новини и източник на информация за техническите и пазарни новости. Това, че все повече ИТ продукти се продават
през големите търговски вериги, че големите клиенти не се ухажват от изложение на изложение, че успехът при обществените поръчки изобщо не зависи
от такива участия, че не може да се очаква което и
да е българско изложение да стане място за обявяване на световни новости и т.н.
Паралелното провеждане по време на БАИТ Експо
2007 на по-малкото по територия и по-специализирано „Експопринт и Пак“ може да се оцени като стъпка
в правилната посока, защото в основата и на двете
стоят информационните технологии, голямо припокриване има и при посетителите им. В тази посока навярно следва да се преосмисли преместване по същото време и на „Опто, фото и видео салон“ на „Булгарреклама“, защото и без това съвременната фото- и
видеотехника, отпечатването на снимките, монтирането и прожекцията на филми отдавна вече са в
сферата на ИТ технологиите. Заслужава да се обмисли и идеята за заделяне на обособена зала по време
на БАИТ Експо, посветена на битовата електроника
и цифровия дом. Не случайно именно този вид изложения през последните години набират най-бързо скорост, радват се на активно и радушно присъствие на
водещите световни производители на електроника,
както и на масово посещение. Красноречиви са примерът на CES в Лас Вегас, изникнало върху руините на
доскорошната перла Comdex, и на възкръсналата IFA
в Берлин. Дори надменният CeBIT в битката за оцеляване се принуди да задели преди две години специална
палата за битова електроника и забавления, за да
привлече обратно фирмите и посетителите, които
по-рано неблагоразумно бе отлъчил като недостойни
за неговата аристократична висота.
От години не намира своето решение и проблемът защо БАИТ Експо не е привлекателно изложение
за българските софтуерни фирми, като само един
от възможните отговори е неговият национално
затворен характер. Навярно би могло да се намери
по-убедителен подход за привличане на големите телекомуникационни оператори и фирмите, създаващи
продукти за тях.
Това са само част от възможните идеи за бъдещото развитие и възвръщане на блясъка на БАИТ Експо.
Георги Балански
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Зелена светлина
за сравнителната реклама
в България
С Решение №1175 от 14.11.2007 г. петчленен състав на Върховния административен съд отсъди в полза на „Орбител“ в първото
съдебно дело за сравнителна реклама в България. Финалното решение на ВАС установи неоспоримо, че компанията е действала като
лоялен конкурент и сравнителната Ӝ реклама е целяла да помогне
на клиентите да се ориентират по-бързо в офертите на двата
доставчика и да улесни избора им. Решението на петчленен състав
на ВАС не подлежи на обжалване.

Сравнителната реклама

Решението на съда поставя справедлив край на първото съдебно
дело за сравнителна реклама в България. Българските съдебни власти отсъдиха в полза на лоялната конкуренция в страната и най-вече в полза на българските потребители.
Сравнителната реклама е едно от най-добрите конкурентни
средства от гледна точка на потребителя. Няма по-ясно сравнение
на офертите на две фирми от директното.
Прозрачното и директно послание на сравнителната реклама
способства за:
 Лесен и бърз избор на най-добрата за индивидуалния потребител услуга или продукт.
 Повече и по-добри услуги.
 Ориентирани към потребителите цени.
В „Орбител“ вярват, че казусът със сравнителната реклама ще
стимулира използването на нови конкурентни методи и средства и
конкретно на този тип реклама на българския пазар като цяло, а не
само в областта на телекомуникациите.
Като пионер в използването на сравнителната реклама в България „Орбител“ ще продължи да работи в посока на прилагане на
международните стандарти в конкурирането. Компанията ще продължи да подкрепя и използва сравнителната реклама, защото вярва, че е от основна важност за потребителите.

Историята на казуса

През 2006 г. „Орбител“ въвежда нова телефонна тарифа на услугата си „Бизнес Орбифон“ (името на услугата в момента е „Икономични бизнес разговори“) и предлага нов подход за директно сравнение с БТК. Това е първата реклама за директно сравнение на цени в
България. Кампанията включва национални телевизии, национална
и регионална преса. „Бизнес Орбифон“ е услуга за по-евтини разговори към страната, чужбина и мобилните оператори в България,
удачна за средните и малки фирми.
В резултат на стартиралата рекламна кампания БТК завежда
жалба в Комисията за защита на конкуренцията, която постановява спиране на първата реклама за директно сравнение на цени с
конкурент. „Орбител“ обжалва решението на КЗК с мотивите, че
сравнителната реклама е позволена от закона и безспорно е в полза на потребителите. Междувременно, зачитайки авторитета на
КЗК, „Орбител“ добросъвестно се съобразява с решението и преустановява рекламната кампания.
По двустепенната система на обжалване, работеща в България, следват 4 решения на Висшия административен съд (в три- и
петчленен състав), които отменят както предварителното изпълнение, така и решението по същество на КЗК. Решенията на ВАС
постановяват, че „Орбител“ не е извършил действия, които са в
противоречие с добросъвестната търговска практика и че компанията е лоялен конкурент.
Използвания в кампанията на „Орбител“ телевизионен клип можете да видите на адрес: http://video.google.com/videoplay?docid=743
8984020997087433
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Autodesk Day 2007
ОСНОВНО СЪБИТИЕ ЗА АUTODESK ОБЩНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
ТАНЯ АВРАМОВА, Каниско
На 25.10.2007 в хотел „Кемпински Зографски“, София се проведе тазгодишният „Ден на Autodesk“, организиран от представителите на Autodesk и техните български партньори. Основното събитие за общността, използваща продуктите на Autodesk, премина под надслов „Двайсет и пет години иновации“. Присъстваха над 400 специалисти от различни сфери на
промишлеността, тясно свързани с проектирането с
AutoCAD и останалите продукти на Autodesk, които
бяха дошли да чуят новостите и да обменят опит и
идеи със своите колеги от цялата страна.
Форумът бе разделен на две части – една обща
и три специализирани сесии. През цялото време на
разположение за посетителите бе и отделна зала, оборудвана с компютри, на които бе инсталиран
AutoCAD 2008. Във фоайето фирмите – упълномощени представители на Autodesk, показваха примерни
решения и отговаряха на различни въпроси относно
функционалността на специализираните продукти.
Autodesk, създателят на AutoCAD, предлага софтуерни решения, които подпомагат проектантите,
като им спестяват скучна рутинна работа, минимизират допускането на грешки, подобряват работата в екип, позволяват прецизно и реалистично представяне на проектите пред инвеститори и клиенти.
По време на общата сесия Дейвид Палас, търговски директор за Чехия, Унгария, Словакия и Югоизточна Европа в Autodesk, обърна внимание на принципите
за устойчиво развитие и ролята на проектирането
за опазването на околната среда. Специалисти от
компанията се спряха на различни аспекти от нейната дейност. Радослав Числак разгледа различните
инициативи и програми на Autodesk, насочени към образованието, Имре Ковач запозна специалистите с
ползите, ефикасността и удобствата от интегрирането на проектни данни в съвременните корпоратив-
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ни системи за управление, а Ян Бусек разясни някои
аспекти от лицензионната политика на Autodesk и
напомни, че легалният софтуер e гаранция за защита на информацията и сигурност на фирмените ин-

На проведената по време на форума пресконференция гостите от Autodesk Дейвид Палас, търговски директор за
Чехия, Унгария, Словакия и Югоизточна Европа, Патрик
Минск, регионален мениджър в Направление архитектурно
и строително проектиране за Чехия, Унгария, Словакия и
Югоизточна Европа, и Ерик Стралман, търговски мениджър за ГИС за Европа, Близкия изток и Африка, представиха 25-годишната история на компанията и подчертаха
факта, че околната среда може да бъде опазена само ако в
процесите на проектиране и дизайн се прилагат принципите на устойчивото развитие.
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вестиции. Приятна новина за архитектите и потребителите на Revit Arhitecturе 2008 бе информацията
за наскоро издадената книга на доц. д-р арх. Боян Георгиев „Revit. Architecture 2008. Кратко ръководство“.
Книгата е на български език и съдържа информация
за работата с продукта, основните компоненти за
изграждането на модела на проектираната сграда,
начините за промяна на въведените елементи, създаването на нови библиотечни обекти и фамилии.

Сесия „Архитектурно
и строително проектиране“

Устойчивото развитие и природосъобразното
проектиране все повече се превръщат в икономически въпроси. Това е причината Autodesk да започне
да разработва нови решения, които да предоставят
функционалност за анализ и проверка на икономическите последствия и влиянието върху околната среда
на проектната идея още преди тя да е реализирана.
Създаването на единен информационен модел (BIM –
Building Information Modeling) при проектирането например на сграда позволява да се извлича и предоставя информация на всички заинтересовани –
собственици, проектанти, строителни предприемачи, конструктори, ВиК, ОВК и електроинженери. Информацията в модела е взаимосвързана, което означава, че всички промени в която и да е част на проекта (например в архитектурата, конструктивните
изчисления и др.) се отразяват във всички свързани
документи, спецификации, планове и отчети. BIM
технологиите позволяват надеждно да се изчисли
конструктивното поведение на сградата, бъдещата
Ӝ консумация на енергия и др. С тяхна помощ проектните идеи могат да се изпробват, преди да се построят и станат реалност.
На архитектите в тази сесия бяха представени
различните специализирани решения на Autodesk в областта на архитектурата.
AutoCAD Architectura се отличава с гъвкавост при
изработката и употребата на реалистични сградни
елементи. Осигурява характерната за продуктите
от фамилията производителност. Познатият интерфейс позволява да се запазят досегашните методи на работа, предлага лесна адаптация към все помощните инструменти за архитектурно проектиране, спестявайки на проектантите време за обучение.
Вградените възможности за рендиране позволяват
да се създадат реалистични презентации на проекта, които да се споделят с колеги или да се представят пред клиенти. Богатата библиотека от архитектурни и конструктивни детайли, възможността
за автоматично генериране на информацията за помещенията, автоматизираното създаване на документация към чертежите, вградените средства за
визуализация дават възможността за създаване на
проекти на високо професионално ниво, спестявайки
време и инвестиции.
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AutoCAD MEP е специално пригоден за проектиране на сградни ВиК, електрически и ОВК инсталации. Включва пълната версия на AutoCAD и AutoCAD
Architectural. Важно негово предимство е вградената огромна библиотека с елементи, фитинги и екипировка, съответстваща на широко използваните
стандарти. Продуктът предлага възможността за
анализ и автоматично откриване на пространствени пресичания между инженерните системи, структурни елементи и архитектурни детайли. В AutoCAD
MEP се създава цялостен модел на системата, а това улеснява извличането на спецификации, разрези и
детайли.
Revit Architecture е софтуерен продукт за архитектурно проектиране и моделиране на строителна
информация. В основата му е заложена BIM технологията, която поддържа двупосочна асоциативност
на данните и осигурява координиране на всяка промяна, направена в някой от чертежите. Промяната се
отразява моментално в целия проект, включително
в спецификации, детайли и др. В основата на всички
сградни компоненти, изградени с Revit Architecture, са
параметричните елементи. Те представляват графична система, позволяваща съсредоточаване върху
идеята и бързо създаване на модели с високо ниво на
детайлност. Генерирането на различни варианти на
проекта е лесно. Всеки елемент може да бъде специфициран, визуализиран или да се анализира с множеството налични инструменти, което помага при взимането на решения. Revit Architecture разполага с бо-
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гата библиотека от детайли, които могат да бъдат
приспособени към стандартите на фирмата. Възможно е и създаването на нови елементи, които да бъдат
споделяни с колегите от проектантския отдел.
Revit MEP е мощен интуитивен софтуерен продукт на Autodesk за проектиране на сградни инсталации, който позволява постигането на по-голяма координация и ефективност. Създаден на основата на
Revit, като ползва информационния модел на сградата
(BIM), той предоставя модерна параметрична среда
за ВиК, електро и ОВК проектиране и документиране. Отличителните функционалности на софтуера
са хидравлично изчисляване на въздухопроводи, създаване на сградни електротехнически системи, извършване на светлотехнически изчисления, моделиране на
ВиК системата, метрична система.

Сесия „Решения за машиностроене
и тежка индустрия“

На проектантите в машиностроенето бяха представени тенденциите в тежката индустрия, както и
съответните продукти на Autodesk.
Autodesk Inventor е едно от най-мощните решения за 3D параметрично асоциативно проектиране
в областта на машиностроенето. Показано бе как
се създава цифров прототип и как той се подлага
на симулации и стрес тест. Продуктът предоставя
пълен инструментариум за моделиране на различни
форми от скици и чертежи. Новите инструменти
улесняват създаването на сложни форми при хидравличните и пневматични компоненти. Наличните динамични симулации – проверка на якост, стрес анализ
и пр. по метода на крайните елементи позволяват
на потребителя да определи слабите места на своя
модел, преди още да е създаден прототип на изделието. Тази възможност спестява огромни разходи,
свързани с производството и тестването на различни прототипи.
AutoCAD Mechanical е специална версия на AutoCAD
за 2D машинно проектиране, която осигурява точност и бързина при създаването на машинни чертежи
и съпътстващата ги документация. Продуктът съдържа огромна база от библиотеки със стандартни
болтове, гайки, о-пръстени, лагери и др., съобразени
с 18 международни стандарта. Той предлага работа с
обекти и машинни елементи, представени с различни
проекции. Всяка промяна в даден елемент се отразява в сборния чертеж, а номерирането на отделните
елементи в чертежа и по-следващото позициониране и подравняване на тази номерация става автоматично. Налице е мощно средство за генериране на
валове, зъбни колела, пружини, верижни и ремъчни пре-
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давки. Възможно е да се направи якостна проверка и
да се определят деформациите в греда на две опори
с произволно сечение, да се пресмятат пружини, лагери и пр. Възможен е обмен на данни между AutoCAD
Mechanical и Autodesk Inventor. Връзката е двупосочна
и динамична.
AutoCAD Electrical e специализираното решение
на Autodesk за електротехническо проектиране. Продуктът съдържа библиотеки с над 2000 символа на
електрически, хидравлични и пневматични компоненти. Автоматично номерира и надписва проводниците,
автоматично генерира свързващи схеми при PLC, има
възможност за извеждане на списък с входно-изходните връзки, поддържа XML обмен на данни с програмата Unity Pro на Schneider Electric. След начертаването
и специфицирането на силовата и управляващата верига проектантът създава чертеж, в който показва
как точно са разположени елементите в таблицата,
шкафовете или пултовете за управление. На база на
готовите схеми продуктът съставя списък с елементите, които ще се добавят в чертежа, като следи
за повторения или липси. Проектната документация
се изготвя автоматично, включително справките за
използваните материали, кабелните журнали, клеморедите и др. Налице е функционалност за проверка на
грешки в проекта в реално време.

Сесия „Инфраструктурно проектиране
и геопространствени решения“

На проектантите в тази сесия бяха представени
тенденциите в развитието на новите технологии
в инвенстиционното проектиране и продуктите на
Autodesk за тази цел.
AutoCAD Civil 3D е едно от мощните решения на
Autodesk за инфраструктурно проектиране. Продуктът е приложим в геодезията, вертикалното планиране, регулацията, транспорта, пътното проектиране, санитарната канализация и отводнителните
системи, околната среда. Проектите, създадени с
AutoCAD Civil 3D, използват динамичен инженерен модел на данните, който съдържа основната геометрия
и поддържа интелигентни взаимовръзки между проектните обекти (точки, повърхнини, парцели и пътища)
и като цяло осигурява по-висока производителност и
бързина при проектиране на транспортни съоръжения, площадки, канализация, дренажни системи, регулация и др. Етикетите, надписите и множеството
информация от различните анализи са директно свързани с модела, така че всяка промяна автоматично се
отразява в целия проект. Например, ако промените
параметрите в плана на пътя, това автоматично се
отразява в профилите, модела на пътя, отделните
разрези, обемните изчисления, предполагаемите маршрути и последващите чертежи.
Autodesk Tobobase 2008 е геопространствено
решение, което позволява да се подобри ефективността и конкурентността на ютилити компаниите. Звената по планиране, поддръжка и финанси,
както и инженерните отдели във всяка организация
в сферата на публичната инфраструктура, телекомуникациите или комунално-битовите услуги неизменно ползват и генерират пространствени данни.
Сред ежедневните задачи, свързани с тези процеси,
са управление на активите, управление и планиране
на мерките при аварийни ситуации, инженерни проекти. Централизацията на пространствената информация осигурява ефикасност, точност и ценова
ефективност при всеки от изброените процеси. В
много организации задачата за управление на пространствените данни е разпределена в множество
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различни отдели. Topobase e интегрирана система
за контрол на целия жизнен цикъл на инфраструктурите – от планиране и проектиране до изграждане
и управление. Свързвайки традиционно изолираните
острови на CAD и GIS данните в централизирана информационна среда, продуктът дава възможност на
организациите да подобрят ефикасността на своите бизнес процеси и да редуцират дублирането на
данни. Осигурявайки достъпност и синхронизация на
данните, Topobase е полезен за всички организации,
чиято дейност е свързана с проектиране, планиране,
ГИС, обслужване, експлоатация, управление на финансите, работа с клиенти.
AutoCAD Map 3D е един от продуктите на Autodesk,
който позволява лесно да се изгради мост между CAD
и GIS данни. Мощна ГИС за създаване, обработване,
управление и изследване на пространствено дефинирани данни и представянето им във вид на карти, с
нейна помощ с лекота се създават прецизни карти,
3D повърхнини и се извършват ГИС анализи от всякакъв характер. Продуктът поддържа интегрирането
на пространствени данни от различни източници,
изграждане на топология и взаимовръзки между тях.
Налице е функционалност с най-добрите CAD инструменти за достъп и редактиране на сродни геопространствени данни, включително CAD, GIS и растерни
бази от данни. Новата технология за достъп до данните FDO (Feature Data Object) дава възможност да се
работи директно и с данни, създадени с ESRI, ArcSDE
и Oracle.
Autodesk MapGuide e технология, с помощта на
която се създават и публикуват карти и проекти в
локална мрежа или Интернет. Фамилията включва
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продуктите MapGuide Open Source, Autodesk MapGuide
Enterprise, Autodesk MapGuide Studio.
 MapGuide Open Source e свободна безплатна версия. Представлява уеб базирана платформа, която позволява бързо да се разработят и споделят Интернет карти и проекти. Може да бъде
използванa в среда на Linux или Windows, поддържа
Apache и IIS web сървъри и предлага надстройки за
приложни PHP, .NET, Java, и JavaScript приложни интерфейси за разработване на приложения. Може
да се изтегли от http://mapguide.osgeo.org/.
 Autodesk MapGuide Enterprise е комерсиалната версия на продукта, разработвана и поддържана от
Autodesk. Тя поддържа връзка с бази от данни на
Oracle и Microsoft SQL Server, позволява лесна интеграция на данни и бърз достъп до големи и сложни картографски и GIS приложения. Предлага гъвкави възможности за публикуване на карти, мощни
средства за разглеждане, генериране на справки и
висококачествени изходи. Публикуването на растерни карти се осъществява чрез Asynchronous
Java и XML (AJAX). Продуктът поддържа операционните системи Microsoft Windows и Linux, което
предоставя възможност за избор на работната
среда.
 Autodesk MapGuide Studio представлява развойната
среда за подготовка на данни и карти за MapGuide
Open Source и Autodesk MapGuide Enterprise. Позволява да се управляват всички аспекти на подготовката на географски данни и карти за дистрибуция в Интернет. Средата на работа е интуитивна. За създаване на приложенията се използват PHP, ASP.NET или Java.
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Epson
ВЪЗХОДЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ
На 7 ноември Epson съвместно със своите дистрибутори „Солитрон“ и „Ресет“ организира поредния си годишен семинар за България. Това бе
подходящ повод да си припомним едни по-предни
години, когато в България марката Epson бе синоним на понятието принтер, така както „ксерокс“
е нарицателно наименование за копирна машина.
По-късно този изключителен японски производител отстъпи от позициите си у нас и загуби набраната преднина, въпреки че в същото време успешно превземаше и европейския, и американския,
и световния пазар като цяло. Преобладава мнението, че една от причините за това отстъпление
е несполучливият през годините избор на местни
партньори, а и като че ли самият концерн допусна
подценяване на нашия пазар.
Сега това ненормално положение ще бъде коренно променено, заяви категорично г-н Стефан
Димитров, маркетинг директор на „Солитрон“ –
най-големия ИТ дистрибутор у нас. Такава е и целта на японския концерн, който обръща все по-голямо внимание на пазарите в страните от Източна
Европа и разширява своето присъствие, включително и чрез създаване на собствени представителства. През тази година бе определен и първият представител на Epson за България г-н Александър Милошев.
Позициите на Epson на световните пазари не
са случайни. Те са плод на внушителен производствен опит и огромна научноизследователска и
внедрителска работа, довела само през 2006 г. до
регистрацията на около 8000 патента. Още през
1968 г. компанията създава първия масов минипринтер – модела EP-101, който е тежал само 2,2 kg
при тегло на конкурентите му от около 30 kg. През
1978 г. Epson пуска първия си матричен принтер
TX-80, а две години по-късно и популярния и у нас
MP-80, който чупи всички рекорди по продажби в
САЩ. През 1986 г. на пазара се появява и първият
скенер на Epson – моделът GT-3000. Следващата
година се появява и първият лазерен принтер на
компанията – GQ-3500, а 1989 е годината на поява
и на първия LCD проектор.
Epson стремглаво развива и мастиленоструйния печат. Началото е поставено през 1994 г., когато компанията пуска в масова продажба Epson
Stylus DX4400
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г-н Робърт Червеняк, мениджър продажби за региона

Stylus Color (MJ-700V2C в Япония), две години покъсно излиза станалият легендарен за времето си
PM-700C, през 1997 г. Epson Stylus Photo (PM-700C
в Япония) открива ерата на принтерите, способни
да печатат с фотографско качество, вследствие
на което продажбите му в световен мащаб надхвърлят всички рекорди. През 1998 г. Epson Stylus
Color 800 става първият цветен принтер, летял
в Космоса на борда на космическата совалка „Дискавъри“. Същата година на пазара се появява и
първият цветен лазерен принтер на компанията
Epson EPL С8000.
В своето изложение на свиканата по повод на
семинара пресконференция г-н Робърт Червеняк,
мениджър продажби за региона, направи преглед на
пазарните позиции на Epson за първото полугодие
на 2007 г. Започвайки с матричните принтери, той
подчерта, че макар и силно стеснен, този пазар е
стабилен и има своята непоклатима засега ниша –
професионални приложения за едновременно отпечатване на повече копия, както и за печат на
различни осигурителни, влогови и други оформени
като книжка документи. Тук Epson държи над 56%
от пазара в Западна Европа. Изключително стабилни са позициите на компанията и в останалите
сегменти. На Стария континент тя държи 24%
от пазара на мастиленоструйни принтери, 24% от
пазара на многофункционални мастиленоструйни
устройства, 54% от пазара на широкоформатни
принтери и 22% от пазара на скенери.
Stylus DX9400F
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КОЙ КОЙ Е
Stylus RX585

Според публикувано в края на септември изследване на международната компания за пазарни
изследвания Decision Tree Consulting (DTC), която
е специализирана в областта на видеотехниката,
Epson устойчиво и без прекъсване заема първата
позиция на световния пазар на проектори за шеста поредна година. За 2006 г. пазарният дял на
компанията в световен мащаб е над 16%, а марката е безспорен лидер на пазара в Европа. Резултатите от изследванията сочат, че клиентите
най-често предпочитат модел на Epson и в трите
основни групи проектори: за бизнес приложения,
за образоването и за домашния кинотеатър. Това
е факт, върху който би трябвало да се замислят
възложителите на големи обществени поръчки,
когато специфицират така заданията си, че да
сочат еднозначно към DLP проекторите.
Макар да не бе изрично подчертано, тези данни
се разминават силно с разпределението на пазара
в България и трябва да се приемат като цели в
съвместната работа на Epson и неговите дистрибутори за налагане на марката у нас.

Мастиленоструйни принтери
и многофункционални устройства

Все по-условно тези устройства се делят на две
големи групи. В първата са универсалните устройства, еднакво подходящи за отпечатване на текст,
бизнес графики и други цветни изображения, включително и снимки. От новите модели типични представители на тази група са принтерът Stylus D92
и многофункционалните устройства Stylus DX4400,
Stylus DX7400, Stylus DX8400 и StylusDX9400F. Прави
впечатление, че броят на многофункционалните
устройства е значително по-голям, което съответства на съвременната тенденция за съвместяване на трите (или четирите заедно с факс съобщения) най-често използвани офис дейности в една
машина. Моделът от начален клас Stylus DX4400 е
оптималното решение в случаите, когато цената
е решаващ фактор. В горния край на този сегмент
се намират Stylus DX8400 и StylusDX9400F. Първият
навлиза в полето на устройствата с висококачествен печат, задоволяващ ентусиазираните да отпечатват сами снимките си фотолюбители, докато вторият при същото качество на печат клони
повече към бизнес приложения поради наличието
на автоматично листоподаващо устройство към
скенера.
Устройствата в тази група печатат с четири цвята мастила, намиращи се в самостоятелни
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мастилници. Използват се новите пигментни мастила Epson DURABrite Ultra, осигуряващи по-широк
диапазон от цветове, по-наситени и по-устойчиви
на стареене изображения. Тези мастила се определят като универсални по отношение на отпечатваните с тях изображения, оптимизирани са
за печат върху обикновена хартия, а в комбинация
с фотохартии като Premium Glossy Photo Paper и
Ultra Glossy Photo Paper отпечатват снимки с много добро качество.
Типични представители на втората група устройства, предназначени да задоволяват изискванията на фотоентусиастите, са новите модели Stylus
Photo R285, Stylus Photo 1400, Stylus Photo RX585. Те
използват специално разработените за отпечатване на снимки с максимално високо качество водоразтворими мастила Epson Claria Photographic Ink.
Ще споменем само, че в комбинация със съответните фотохартии на Epson те осигуряват 200 години устойчивост на снимките при съхраняване във
фотоалбум. Stylus Photo R285 е сравнително евтин
фотопринтер, който печата с 6 цвята мастила и е
предназначен основно за домашна употреба, а Stylus
Photo RX585 е многофункционално устройство със
същото качество на печат.
Отпечатването на снимки с максимално, професионално качество е предназначението на професионалните фотопринтери Stylus Photo R800 (формат А4) и Stylus Photo R1800 и Stylus Photo R2400
(формат А3+). Те печатат с 8 цвята мастила, като първите два използват мастила UltraChrome HiGloss, а третият – UltraChrome K3.
Специално внимание заслужава и принтерът
Stylus D120, който при скорост на черно-бял печат
до 37 стр./min в редица отношения е алтернатива
на лазерните принтери от ниския ценови клас.

Проектори

В своите проектори Epson са заложили изцяло
на LCD технологията, която по думите на г-н Червеняк е по-добра в сравнение с DLP технологията
при 99% от приложенията. Това си твърдение той
защити с впечатляваща демонстрация на живо.
Epson предлага изключително широка гама проектори и за трите основни сектора на приложения.
Демонстрирана бе и технологията Multiscreen
Display, позволяваща един компютър да управлява
по безжичен път до четири проектора. Така върху
четири, разположени един до друг екрани може да
се прожектират едновременно съставните части
на едно по-голямо изображение или пък да се изобразява различно съдържание – текст, снимки, таблици, филм и др.
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dWare
ОТПРАЗНУВА В ПРАГА 18 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО СИ
Сакралната за българската история дата 10 ноември 1989 г. е рожденият ден не само на българската
демокрация, но и на една от най-успешните софтуерни фирми у нас – dWare. Съвпадението едва ли е станало по волята на основателя Ӝ Дамян Иванов, но той
очевидно е от малкото прозорливи хора, предвидили
бъдещото развитие на страната, защото заявката
за регистрация е била пусната поне четири месеца
по-рано. Той е и сред малкото, които биха предпочели
пред примамливо удобните банкови или дипломатически кресла в Париж и Женева, какъвто е неговият случай, да останат в родината си и да се наредят между
строителите на съвременна България в сектора на
информационните технологии. Решава, че предизвикателството да започнеш от нулата в държава, където все още на частния сектор се гледа враждебно,
а личната инициатива е погребана от десетилетия, е
по-достойният избор. Зад всеки успял мъж стои подкрепата на една жертвоготовна жена и за Дамян това
е Ася. Не знаем какво е нейното участие в неговите
решения, но във всеки случай той избира да тръгне по
свой собствен път – да създава оригинални български
продукти – продукти, без които бизнесът на стотици
и хиляди фирми не би бил възможен или поне не би бил
така ефективен. Тези, които го познават и следят
развитието на неговата фирма, знаят, че той принадлежи към изключително рядката порода отлични
програмисти, които изтънко познават счетоводното дело и технологията на управленската дейност,
в състояние са сами да проектират архитектурата
на своите продукти и което понякога се оказва найсложно – успешно да ги представят и налагат на пазара. Доказателство за правилно набелязания и още поуспешно извървян от dWare път е, че името КОНТО
се е превърнало в синоним на счетоводна програма.
Скроените „по мярка на клиента“ продукти на dWare
отдавна са се наложили в България, все по-категорично биват предпочитани от местните представителства на големи многонационални компании, все по-успешно пробиват и в съседните нам държави.
По случай 18-годишнината на фирмата Дамян Иванов успя за пореден път да изненада и колеги, и клиенти, и приятели, като ангажира половината места в
Боинг 737 и ги заведе в Златна Прага да пият пенлива чешка бира и да се разтъпчат из средновековната
част на града. Отново в неговия добре структуриран алгоритмичен стил всичко бе обмислено и изпипано до съвършенство – от събирането на групата на
софийското летище, през обиколката с екскурзовод,
до подбора на заведенията, непременно свързани с
историята на града и на възраст не по-малка от 300
години. В това двудневно приключение участва целият екип на dWare, представители и партньори от
страната, представители на големи корпоративни
клиенти и счетоводни къщи, не бяха пропуснати и някои специализирани печатни медии.
От създаването си досега dWare неотклонно следва начертания още преди да излезе официалната регистрация път – разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни решения за финансово-счетоводна
дейност и за управление на бизнес процеси. Първата
стъпка е станалият легендарен продукт за автоматизация на счетоводната дейност КОНТО, за който
малцина знаят, че окончателното му разработване е
вървяло паралелно с неговите продажби и обучението
на счетоводители. Впрочем, добре организираното
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обучение е един от факторите за успеха на фирмата
и не бива да се приема за случайност, че през центъра за обучение на dWare са преминали десетки хиляди
специалисти. Днес с КОНТО работят над 17 000 счетоводства в България и чужбина, сред които са „Администрация на президента“, Агенция „Митници“, всички
поделения на Агенция за социално подпомагане, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, УНСС, НСА и много други.
От вниманието на dWare не отбягват и банките
и фирмата създава продукт за автоматизиране на
тяхната дейност – БАНКО, който е внедрен в 350
банкови клона.
През 2000 г. се отваря нова пазарна ниша, която
dWare бързо запълва, като създава специализирания
софтуер за управление на бензиностанции и газостанции – „ЕСФП Конто МС Бенз“. Той бързо е оценен
от редица фирми и към момента се използва в над 200
обекта на „Лукойл България“, „Еко Сърбия“, „Лукойл
Македония“, „Опет/Айгаз България“, „Темпо Петрол“,
„Зара Газ“, „Панацея“, „Ромпетрол“, „Екопетролеум“.
2002 година е преломна в развитието на dWare.
На пазара се появява първата създадена от фирмата
система за цялостно управление на бизнеса „Конто
МС“, а нейното първо внедряване е в Американския
университет в Благоевград. След това колелото се
завърта все по-бързо и сред избралите да работят с
този продукт се нареждат „Кооперация Панда“, „Национална служба за охрана“, „Вавин“, „Моеллер Електрик България“ и др.
Най-високият връх, достигнат досега, сред разработките на dWare несъмнено е „Бизнес процесор“ – изключително лесен за работа продукт за цялостно управление на бизнес процесите, независимо от големината на фирмата. Изключително гъвкав, той се настройва според специфичната дейност на фирмата, обвързва всички използвани документи и позволява във
всеки момент да се получи ясна и детайлна текуща
или за даден период от време информация за състоянието на сделките, склада и финансите, както и да се
проследи развитието на всяка сделка от самото Ӝ начало. Системата „говори“ български, английски, немски, френски и македонски езици и вече е внедрена в
над дузина големи компании, сред които „Е-Елит България“, „Мила Маркет“, „Хайпро България“, Saint Gobain
CP Bulgaria, тече и замяната на „Конто МС“ с „Бизнес
процесор“ във всички обекти на „Лукойл“.
Своето пълнолетие фирмата посреща с шест
офиса в София и страната с над 70 служители.
Да пожелаем на dWare доволни клиенти и толерантни партньори, а на нейния основател и двигател Дамян Иванов – здраве и нови бизнес успехи.
Приятелите му от сп. Computer!
Декември 2007

ХАРДУЕР

Intel Penryn
ПЪРВИТЕ 16 ПРОЦЕСОРА ПО 45 NM ТЕХНОЛОГИЯ ВЕЧЕ СА ФАКТ
Intel представи 15 сървърни и един настолен процесор от висок клас с ядро Penryn – първите, които
се произвеждат по 45 nm процес и използват нов тип
транзистори с метален затвор и диелектрик с висока диелектрична константа (high-K) на основата на
хафний (виж Computer 3/2007). Използваната технология намалява утечките на ток, респективно консумацията на енергия и позволява да се изградят по-бързи
и по-икономични процесори, които са и по-екологични,
защото в тях няма олово. Технологията ще се развива и на следващ етап (2008 г.) те няма да съдържат и
халогенни вещества.
Освен допълнителното понижаване на консумацията в резултат от намаляване на захранващото напрежение, по-малките геометрични размери на транзисторите вследствие на преминаването към 45 nm
процес позволяват тяхната плътност да се увеличи
около два пъти в сравнение с тази на процесорите,
изградени по 65 nm технология. Така, независимо от
значителното увеличение на броя на транзисторите
в процесора (до 820 млн. при четириядрените), площта на новите модели е с около 25% по-малка от тази
на съществуващите. Като цяло това би трябвало да
доведе и до поевтиняване на производството им, защото от една силициева пластина могат да се произведат повече процесори. Нещо повече, възможността за разполагане на повече транзистори на единица
площ ще позволи да се реализират нови компоненти
за мобилната и потребителската електроника с повисока степен на интеграция от типа на system on
chip (цялата ситема на един чип).
Преходът към 45 nm процес в никакъв случай не се
изчерпва само с преминаването към нов тип транзистори и намаляването на геометричните размери на
чиповете. Новите процесори имат и нова функционалност:
 Поддръжка на разширен набор инструкции, включващ Intel Streaming SIMD Extensions 4 (SSE4) – 47
нови инструкции, предназначени да ускорят работата на процесора при изпълнение на някои специфични задачи като кодиране и декодиране на HD
видео и обработка на фотографии, както и на ключови HPC (High-Performance Computing) и корпоративни приложения. Сред софтуерните компании,
които вече поддържат SSE4, са Adobe, Microsoft и
Symantec.
 Enhanced Intel Virtualization Technology – подобрена
технология за виртуализация, която хардуерно
ускорява с 25–75% времената за преминаване от
една в друга виртуална машина.
 Fast Division of Numbers – приблизително два пъти
по-бързо деление на числа във всички приложения
благодарение на прилагането на нов алгоритъм,
наречен Radix 16.

Intel Core 2 Extreme QX9650

Четириядреният процесор Intel Core 2 Extreme
QX9650 от серията за ентусиасти работи на чес-
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тота 3 GHz и е първият
45 nm Hi-k процесор за настолни компютри. Неговата производителност, която частично се дължи на увеличената
L2 кеш памет и поддръжката
на новите SSE4 инструкции,
ускоряващи обработката на
мултимедийно съдържание, ще
задоволи и най-взискателните
геймъри.

Сървърни процесори с рекордна скорост

От петнайсетте сървърни процесора Intel Xeon,
произвеждани по 45 nm процес, 3 са двуядрени и 12
четириядрени. Четириядрените са с тактови честоти от 2 до 3,2 GHz, честота на процесорната шина
до 1600 MHz и 12 Мбайта L2 кеш, а двуядрените – с
честота до 3,4 GHz, същата честота на процесорната шина (до 1600 MHz) и два пъти по-малка L2 кеш
памет (6 Мбайта). Всички те са съвместими със сървърните платформи, изградени на базата на схемния
набор Intel 5000.
Паралелно с новите сървъри Intel обяви и три нови
платформи, които поддържат 45 nm процесори:
 Платформа на основата на схемен набор Intel 5400
(кодово име Stoakley), която е оптимизирана за високоскоростни приложения от типа на HPC (HighPerformance Computing).
 Платформа на основата на схемния набор от Intel
5100 Memory Controller Hub и Intel ICH-9R I/O контролер (кодово име Cranberry Lake), която поддържа
един или два процесора и осигурява по-ниска консумация, като ползва DDR2 памет.
 Платформа, базирана на схемен набор Intel 3200
(кодово име Garlow), която е специално създадена
за еднопроцесорни сървъри от встъпителен клас.
По данни на Intel четирипроцесорните сървърни
процесори Xeon 5400, които се произвеждат по 45
nm процес, са поставили серия от рекорди (виж www.
intel.com/performance/server/xeon/summary.htm), сред
които:
 HP Proliant DL380 G5 Server е показал резултат
273 666 tpmC (TPC-C mark) и 2449 SD потребители
(SAP-SD ).
 Dell PowerEdge 2950 Server под управлението на
BEA JRockit JVM е постигнал резултат 303130
BOPS (SPECjbb2005).
 Fujitsu Siemens Computers PRIMERGY RX300 S4 Server
е постигнал резултат 138 (SPECint_rate2006).
Освен това 45 nm Xeon процесори осигуряват с
38% по-висока производителност на ват в сравнение
с предишното поколение процесори Quad-Core Xeon
5300 – нещо, което е от съществено значение за големите изчислителни центрове със стотици и хиляди
сървъри.
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ASUS Eee PC
СКЪПА ИГРАЧКА? НЕ, ЕВТИН ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР!
Ултрапреносимият компютър Eee PC на ASUS
е съвместна разработка на ASUS и Intel, за основа на която е послужил проектът Classmate PC
на Intel. За разлика от Intel Classmate PC, ASUS
Eee PC не е част от инициативата One Laptop
per Child (лаптоп за всяко дете), а е насочен към
потребителския пазар. Съкращението Eee идва
от рекламното послание Easy to learn, Easy to work,
Easy to play, което е основа на маркетинговата
кампания на ASUS.

За плановете

на ASUS да започне производството на евтин
ултрапреносим компютър се заговори публично
през първата половина на годината, когато на
пролетния IDF 2007 бяха показани прототипи на
Classmate PC и на Eee PC, а два месеца по-късно на
COMPUTEX 2007 (5–9 юни) последва и анонсът на
Eee PC 701. Мнозина възприеха това като реакция
на инициативата One Laptop per Child (лаптоп за
всяко дете), още повече, че ASUS заяви, че в зависимост от конфигурацията Eee PC ще се предлага на цени от 199 до 399 USD.
Оттогава обявените цени, означенията на
моделите и донякъде спецификациите се променяха неколкократно, отразявайки действителните възможности на индустрията. През септември официалната цена на стартовия модел скочи
от 199 на 245 USD, VGA камерата отпадна, капацитетът на твърдотелния диск се смъкна от 4 на
2 Гбайта, а на оперативната (RAM) памет – от
512 на 256 Гбайта. Ситуацията се промени още
веднъж през октомври, когато започнаха продаж-
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ПЕТЪР ПЕТРОВ
бите на Eee PC 4G и бяха обявени характеристиките, сроковете на пускане в продажба и новият
ценови диапазон (299–399 USD) на всичките четири модела от серията – Eee PC 8G, Eee PC 4G,
Eee PC 4G Surf и Eee PC 2G Surf (виж таблицата
за официално обявените разлики между тези модели).
Очакванията на ASUS за обемите на продажбите са повече от оптимистични. Компанията
планира до края на тази година да продаде 200 хил.
броя, през първите три месеца на следващата година – нови 300 до 500 хил., а до края на 2008 г. –
3 до 5 млн. Планира се и развитие на фамилията.

Г-н Емил Кирилов, мениджър за развитието на нови пазари
в МОСТ Компютърс, представя ASUS Eee PC 4G
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Разлики между четирите модела ASUS Eee PC, които би трябвало да са на пазара преди Коледа
Модел
Памет (DDR2-400)
Капацитет на твърдотелния диск
Уеб камера
Батерия
На пазара от

Eee PC 8G
1 Гбайт
8 Гбайта
VGA (640х480) @
до 30 fps
4-клетъчна;
5200 mAh; 3,5 часа
края на ноември

Eee PC 4G
512 Мбайта
4 Гбайта
VGA (640х480) @
до 30 fps
4-клетъчна;
5200 mAh; 3,5 часа
16 октомври

Eee PC 4G Surf
512 Мбайта
4 Гбайта

Eee PC 2G Surf
256 Мбайта
2 Гбайта

не

не

4-клетъчна;
4400 mAh; 2,8 часа
средата на ноември

4-клетъчна;
4400 mAh; 2,8 часа
края на ноември

Забележка: Данните в материала са от 16 ноември, когато единственият модел на пазара все още е Eee PC 4G. Малко е
вероятно, но не е изключено да има промени в някои от параметрите на цитираните устройства.

Следващото поколение на Eee PC ще се появи
през април следващата година, когато сегашният Celeron процесор ще се замени с по-производителния и по-икономичен Merom, което освен всичко друго ще намали и консумацията на енергия.

Предназначението на Eee PC

ASUS вижда преди всичко като първо PC на хора без достатъчен опит в работата с компютри
(деца и ученици на възраст между 6 и 18 години,
възрастни хора и домакини), както и хора на път,
които не искат да се затрудняват, носейки голям
и тежък ноутбук. EeePC е толкова компактен, че
изглежда като играчка, но това не пречи да предлага цялата необходима функционалност. Безспорно на първо място е достъпът до Интернет
(кабелен, безжичен, през модем), но тук са още
уеб камера, микрофон, вградено аудио със стереоговорители, три USB порта, четец на карти
памет, както и операционна система с издържан
графичен интерфейс и над 40 приложения за работа, обучение, забавление, сред които OpenOffice
(Writer, Calc, Impress), PDF Reader, Mail, Notes, Paint,
Media Player, Music Manager, Photo Manager, Video
Manager, Sound Recorder и пр.
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Дизайнът

е класически, което още веднъж подчертава,
че макар и с ограничени възможности Eee PC не е
какво да е Интернет мобилно устройство, а персонален компютър.
Дисплеят е широкоекранен. В пространството
около него са монтирани уеб камера (отгоре) и
два високоговорителя (от двете му страни).
Бутонът „Включено/изключено“ е на шарнира
(вдясно), свързващ дисплея с клавиатурата.
Клавиатурата е 80-клавишна с QWERTY подреждане. Бутоните, естествено, са с по-малки
размери, което определено ще ви затрудни, особено ако дълго време сте работили с пълноформатна клавиатура. Идеята е компютърът да се
използва предимно от деца и ученици, които едва
ли ще имат тези проблеми. Под нея е разположен
познатият ни и от други модели на ASUS тъчпад панел с лента за скролиране (вдясно) и голям
двоен бутон (отдолу). В долния десен ъгъл са светодиодите за индикация. От ляво на дясно това
са: захранване (зелен), състояние на батерията
(червен), достъп до диска (син) и достъп до Wi-Fi
мрежа (синьозелен).
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Вграденият микрофон е отпред. Отляво са съединителите за връзка с Ethernet (RJ45), за връзка
с телефонна линия (RJ11), единият порт за връзка с USB устройства (USB 2.0), вентилационните
отвори, входът за микрофон (3,5 mm розова букса) и изходът за слушалки (3,5 mm зелена букса).
Отдясно са четецът за MMC, SD и SDHC карти,
останалите два USB порта, VGA изходът за свързване на външен монитор). Отзад е буксата за зареждане на батерията, което става с включения
в комплекта AC/DC адаптер. Там е и капакът, който дава достъп до оперативната памет и вградения PCI Express слот.
Батерията може да се сваля. Достъпът до нея
е отдолу.

Компонентната база

на Eee PC е позната и това не би трябвало
да е изненада. Преследваната цел „базова функционалност на минимална цена“ няма как да бъде
постигната с революционни технологии, така че
тях ще оставим за ултрапреносимите компютри
с в пъти по-висока цена.
 Процесор: Intel Celeron M ULV 353 (ядро Dothan,
ултраниско захранване, кеш от второ ниво 512
Кбайта) с работна честота 900 MHz и честота на процесорната шина 400 MHz.
 Схемен набор: Mobile Intel 910GML Express с
южен мост ICH-6. Има вградена графика и поддържа DDR2-400 памет.
 Видеокарта: вградена Intel GMA 900 с допълнителен VGA изход. По подразбиране ползва
8 Мбайта от вградената памет.
 Дисплей: 7-инчов TFT LCD с разделителна способност WVGA (800×480 точки).
 Оперативна памет: едноканална DDR2-400,
чийто капацитет (256 Мбайта, 512 Мбайта
или 1 Гбайт) се определя от модела (виж таблицата). Единствено паметта на Eee PC 2G
Surf не е разширяема (запоена е на дъното). В
останалите паметта е на 200-пинов SО-DIMM
слот и може да се разширява до 1 Гбайт.
 Диск: SSD (Solid State Disk) – твърдотелен диск
с капацитет 2, 4 или 8 Гбайта (виж таблицата), изграден на основата на флаш памети.
Неведнъж е ставало дума за предимствата
на този тип дискове. От гледна точка на този клас компютри значение имат по-високата
механична устойчивост, която се дължи на
липсата на въртящи се елементи, и по-ниската консумация, която удължава продължителността на работа с едно зареждане на батерията. Капацитетът на твърдотелните дискове не може да се увеличава. Разширяването
на дисковото пространство би могло да стане
с използване на флаш памети, външни USB дискове и дори със специфични решения на база нa
свободния PCI Express слот.
 Мрежови възможности: кабелен 10/100 Mbps
Ethernet, V.92 56K модем, безжична мрежа по
стандарт 802.11 b/g.
 Интерфейси: 3 USB 2.0 порта, четец на MMC/
SD/SDHC карти, входове за микрофон и слушалки.
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Аудио: High Definition с 5.1-канален изход на базата на Realtek ALC662; вградени (отстрани
на дисплея) стереоговорители, вграден микрофон.
 Габарити: 225x164x35 mm.
 Тегло: 920 g.


Програмно осигуряване

Също не изненадва. Операционната система
представлява модифицирана версия на Xandros
(един от дистрибутивите на Linux) и поддържа
2 режима на интерфейса – опростен (по подразбиране) и стандартен, които са предназначени,
съответно за начинаещи и за по-напреднали потребители.
Няма да се спираме в подробности на възможностите и на работата с графичния интерфейс
на Eee PC, защото това си е предмет на самостоятелен материал. Екранът, който публикуваме
обаче, е достатъчно красноречив – интерфейсът
е изчистен, разбираем, лесен за работа.
Еее PC е съвместим и с Windows XP, но на този
етап се предлагат единствено драйверите, необходими за неговото инсталиране, за да не се оскъпява компютърът. В Eee PC 4G това би могло
да стане, като се използва външно устройство:
флаш памет, твърд или CD/DVD диск с USB интерфейс.
В ASUS обаче добре разбират ролята на
Windows в корпоративния бизнес и образованието и още преди края на тази година ще пуснат
и модели с предварително инсталиран Windows
XP.

Вместо заключение

ще синтезирам в едно изречение същността
на двучасовата презентация на топ мениджърите на VIA на CeBIT 2005: „Знаем кой продаде първия милиард компютри, въпросът сега е кой ще
продаде втория.“
В сегмент като този, където определения от
типа ценовочувствителен са слаби, ASUS са първи, но едва ли ще останат сами. Ще има и други и
си мисля, че това няма да бъдат нито американски, нито японски, нито западноевропейски, нито
дори южнокорейски компании. Цената ще остане
определящ фактор, а това означава широкомащабно производство, утвърдени технологии, китайски производители и жестока конкуренция,
от която потребителите единствено могат да
спечелят.
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Xerox WorkCenter 7232/7242
ПРЕДЛАГА ВСЕ ПО-ДОСТЪПЕН ЦВЕТЕН ПЕЧАТ В ОФИСА
Xerox представи ново многофункционално устройство от серията WorkCenter, което осигурява
достъпен цветен печат в офиса. Предназначен за
средни по големина работни групи (организации
и отдели на компании), които имат големи обеми
черно-бял и периодична нужда от цветен печат,
Xerox WorkCenter 7232/7242 надгражда успешно
продавания на българския пазар WorkCenter 7132.
Според Михаил Златанов, продуктов мениджър
в Xerox България, „Xerox WorkCenter 7232/7242 е
идеално решение за тези клиенти, които имат необходимост от цветен печат, но не са закупували
досега пълноцветно устройство поради финансови причини. Достъпната цена на новата машина,
както и нейната ниска себестойност на черно-бял
печат удовлетворяват основните изисквания на
този тип клиенти.“
Скоростта на печат в цветен режим на
WorkCenter 7232/7242 е 10 стр./min или с две повече
от предлагания досега WorkCenter 7132, а в монохромен тази скорост достига до 40 стр./min за модела 7242, което е с 8 страници повече в сравнение
с WorkCenter 7132.
Новата тава с голяма вместимост добавя допълнително 2000 листа хартия, с които общият
входящ капацитет на машината става 4720 листа.
Вградената платформа Xerox Extensible Interface
Platform (EIP) прави програмите, свързани с обработване на документи, достъпни през персонализирания сензорен екран на машината. Тя дава възможност на софтуерните разработчици да създават персонализирани приложения, опростяващи
обмена на документи в офиса, какъвто е случаят
например с осигуряване на директен достъп от
дисплея на устройството към често използвани формуляри, бланки и документи. Потребителите също така могат да намират и
отпечатват документи, разположени на
фирмения сървър. Чрeз принтерския драйвер или потребителския уеб интерфейс
те могат да съхраняват задачите за печат и на вградения 40-Гбайтов твърд диск,
а впоследствие да селектират една или
друга задача чрез сензорния екран. Освен
чрез екрана документите могат да се нами-
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рат, изтриват или разпечатват и през потребителския уеб интерфейс.
WorkCenter 7232/7242 може да сканира документи във формат Searchable PDF, който поддържа
два слоя – първият е сканираното изображение, а
вторият е разпознаваем (OCR) текст. Това дава
възможност както да се търсят думи в документа, така и текстът в него да се копира.
„Както WorkCenter 7132, така и двете нови модификации WorkCentre 7232/7242 са позиционирани като устройства, които имат възможност за
цветен печат. Те посрещат потребностите на
компании, които печатат предимно черно-бели документи, но поради безспорните предимства и все
по-достъпния цветен печат се ориентират към
цветни устройства за цялостно управление на документите в офиса – от копиране, печат и факс до
множество функции за сканиране и разпращане на
документите“ – обобщава Михаил Златанов.
Новото цветно устройство WorkCentre 7232/7242 предоставя интелигентни решения за цялостно управление на
документите в офиса
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Samsung
ВИСША МОДА ЗА МАЛКИЯ
И ДОМАШЕН ОФИС

Навярно мнозина от посетителите на тазгодишното изложение за битова електроника IFA 2007
в Берлин (29 октомври – 3 ноември) са изпитали
затруднение да определят какво представляват
грабващите вниманието с изключително елегантната си, строга и същевременно излъчваща мекота
поради заоблените си ръбове форма и комбинацията от бляскаво черна повърхност с меко светещи
в сапфиреносиньо и червено индикатори. Форма,
която много повече се асоциира с представата за
аудио- и видеотехника от висок клас, отколкото с
лазерен принтер и лазерно многофункционално устройство. Вместо обичайните бутони за управление
устройствата имат вградени сензори, които реагират на допир, не се износват механически, нито се
повреждат от неволно разлята течност. Под прозрачната повърхност на капака на скенера на многофункционалното устройство е вградена редичка
от светодиоди (Digital Scan Marker), които показват
движението и по-точно текущото местоположение
на сканиращата глава. Устройствата реагират с
мелодичен тон при включване и изключване, информират за привършване на хартията и при достигане на критично ниско ниво на тонера в касетата. Не
случайно хвалебствените оценки на специалистите
са насочени към необичайно изискания им дизайн,
който ги отличава от възприетите напоследък ръбести форми. Посочва се, че с тези машини Samsung
очевидно е на път да утвърди ново модно направление в дизайна на офис техниката. Бихме добавили
и че те са изключително подходящи за офисите, в
които представителността на мебелировката е издигната в култ.
Под бляскавата външност и на принтера, и на
скенера се крият най-съвременни технически решения, които корейският гигант вгражда в продукти
си за малкия и домашен офис. Помислено е не само за
функционалността, но и за обслужването на тези
устройства. Така например след докосване на един
бутон специален механизъм изтиква напред касетата за хартия, замяната на касетата с тонер става
изключително лесно, а за изваждане на смачкани листове е осигурен достъп от три места.

Samsung ML-1630

е монохромен лазерен принтер с изключително
компактни размери (322х375х121 mm) и тегло 5,7 kg.
Към момента той се смята за най-тънкия лазерен
принтер в света. За него с лекота се намира място
дори и в най-ограничените откъм площ кабинети и
работни помещения. Печата с разделителна способност 1200х600 dpi при добра за предназначението си скорост – 16 стр./min. От режим на очакване
(Sleep Modus) първата
страница се отпечатва след 15 s. За отбелязване е, че принтерът работи изключително тихо, като нивото на излъчвания
при работа шум (45
dB) е по-ниско от
нормален говор в
помещение (50 dB).
Това е още един
показател от съществено значение
при употребата му
в малки офиси.
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Стремежът към постигане на минимална големина е причина за сравнително малкия обем на касетата за хартия, чийто капацитет е 100 листа с
формат А4, което в случая не е от съществено значение. Обемът на оперативната памет е 8 Мбайта.
Свързва се с компютъра посредством интерфейс
USB 2.0 и работи под управление на Windows 2000/
XP/2003 Server/Vista, на Mac OS, както и с различни
версии на Linux.

Samsung SCX-4500

е многофункционално устройство с функции за
печат, копиране и сканиране. На големина почти не
се различава от принтера – 322х393х166 mm, а теглото е нараснало на 7,4 kg. Скоростта на печат и
копиране (16 стр./min) е същата като на Samsung
ML-1630, непроменено е и времето до отпечатване
на първата страница от режим на очакване. Разделителната способност е редуцирана на 600х600 dpi.
Еднакви с принтера са и нивото на шума, капацитетът на тавата за хартия, USB 2.0 портът, операционните системи, под чието управление работи
устройството.
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В режим на копиране мащабът на отпечатаното изображение може да се променя в границите
50–200%, както и да се правят до 99 последователни копия.
Скенерът е цветен с оптична разделителна способност 600х2400 dpi, която чрез интерполиране може да се повиши до 4800х4800 dpi. Устройството се
доставя със софтуер за автоматично разпознаване
на текстове (OCR), както и за по-нататъшна обработка на сканираните документи.
Двете устройства използват една и съща касета с тонер, предвидена за отпечатване на 2000
страници при коефициент на запълване 5%. Предназначени са за месечно натоварване до около 5000
отпечатани листа.
Вносител у нас на техниката на Samsung е фирма К and К Electronics, а описаните тук устройства
се продават от началото на ноември в търговската
верига за битова електроника, офис оборудване и
телекомуникации „Техномаркет“.
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NVIDIA GeForce 8800 GT
НАЙ-СЕТНЕ ВЪРХОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ В ЦЕНОВИЯ СЕГМЕНТ 250 USD!

Ранният преход към DirectX 10 се превърна в
сериозна инвестиция за взискателните геймъри,
които държат да останат на гребена на технологичната вълна. Макар NVIDIA да предложи модели
за всеки ценови клас, от бюджетния 8300 до супермодела 8800 GTX Ultra, разликите в производителността между GeForce 8600 и 8800 бе толкова
голяма, че изборът на геймърите бе или да платят двойно повече за карта, която да демонстрира пълните възможности на DirectX 10, или да изчакат понижение на цените. И ако дълго време нямаше изгледи за раздвижване на пазара, то тези,
които решиха да изчакат, в крайна сметка ще бъдат възнаградени. В края на миналия месец NVIDIA
изненадващо обяви нов модел видео карта GeForce
8800 GT, който осигурява производителност, която може да се мери с тази
на GeForce 8800 GTS
320MB, а дори
на моменти и
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АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
да постигне резултатите на GeForce 8800 GTX,
при това на двойно по-ниска цена. Причината за
внезапната поява на този нов модел както обикновено е конкуренцията. Когато четете този
брой, дни ще ни делят от представянето на новия модел на ATi – Radeon HD 3000, така че NVIDIA
отсега иска да се подсигури, че ще предпочетете
нейните продукти. А при препоръчителна цена от
около 250 USD няма геймър, който да устои на новото предложение.
GeForce 8800 GT е изградена на основата на
ядрото G92 и за разлика от GeForce 8800 GTS и
GeForce 8800 GTX се произвежда по 65 nm технология, което позволява да се намали себестойността на графичния процесор, както и да
се понижи консумацията, а оттам и работната
температура. За потребителите това означава не само по-ниска цена, но и по-малък
шум, въпреки масивния охлаждащ вентилатор, разположен върху картата.
За съжаление консумацията на енергия
(максимум 110 W) не е намалена чак дотолкова, че GeForce 8800 GT да може да
се ползва без допълнителен PCI Express
кабел за захранване.
Броят на транзисторите е увеличен на 754 млн. (681 млн. при G80)
вследствие на новите мултимедийни възможности (технологията
PureVideo 2). Като цяло обаче параметрите на картата, която се предлага във
варианти с 256 и 512 Мбайта GDDR3 памет и
поддръжка на GigaThread, Shader 4.0 и всички други GeForce 8 технологии, са по-слаби от тези на
Декември 2007
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Сравнителна таблица на GeForce 8800 GT, GeForce 8800 GTS и GeForce 8800 GTX
Модел
Производствен процес [nm]
Транзистори [млн.]
Поточни процесори
Процесори за обработка на текстури
Тактова честота на ядрото [MHz]
Тактова честота на поточните процесори [GHz]
Ефективна тактова честота на паметта [GHz]
Шина на паметта [бита]
Пропускателна способност на шината за връзка
с паметта [Гбайта/s]
Тип и обем на паметта [Мбайта]
Консумирана мощност [W]

GeForce 8800 GT
65
754
112
56
600
1,5
1,8
256

GeForce 8800 GTS
90
681
96
24
500
1,2
1,2
320

GeForce 8800 GTX
90
681
128
32
575
1,35
1,8
384

57,6

64

86

DDR3 256/512
110

DDR3 320/640
145

DDR 768
185

8800 GTS – намалени са работната честота от
600 на 500 МHz, поточните процесори от 128 на
112, скоростта на трансфер на данни от 64 на
57,6 Гбайта/s. Това донякъде е компенсирано с увеличаване на броя на процесорите за обработка на
текстури (от 48 на 56), което оказва влияние при
реална работа със съвременни игрови заглавия като Crysis, водещото име в рекламната кампания
на NVIDIA. GeForce 8800 GT е способна да се справи с излизащия до броени дни мегахит при максимална детайлност, като за доказателство NVIDIA
използва достъпното в Интернет демо на играта.
За постигането на оптимални резултати обаче
се препоръчва използването на оптимизираната
версия драйвери 169.02. Crysis служи не само като база за сравнение за новата карта, но и като
демонстрация на нов алгоритъм за прозрачно изглаждане на контурите (Transparency Antialiasing),
който работи на цялата фамилия GeForce 8ххх и
позволява да се постигнат специални ефекти при
обекти с прозрачни елементи (огради, решетки и
т.н.) при много по-малко натоварване на графичния процесор.
GeForce 8800 GT предлага поддръжка на технологиите NVIDIA Quantum Effects, която позволява
на избрани заглавия да използват графичния процесор за обработка на физически модели, както и
подобрена технология за изглаждане на контури.
PureVideo 2 е усъвършенстваната версия на
технологията за декодиране на High Definition
(HD) видео, която NVIDIA въведе с първите карти
от осмото поколение GeForce. Докато повечето
PureVideo карти се справят без проблем с HD ви-
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део без защита на съдържанието, то гледането
на HD-DVD и Blu-Ray дискове допълнително натоварва основния процесор, защото паралелно с обработването на самото изображение и звук той
трябва да декодира и защитата срещу копиране.
PureVideo 2 решава този проблем, като добавя подобрен видео процесор (VP2), чиято цел е да поеме
изцяло обработката на защитата срещу копиране на диска.
GeForce 8800 GT изненадва и с наличието на
поддръжка едновременно на протокола за защита на съдържанието (HDCP) и на технологията
Dual-link за двата DVI порта, което позволява възпроизвеждането на изображения с разделителна
способност до 2560х1600 пиксела. Интересното
е, че подобна функционалност не се предлага от
никоя друга GeForce 8ххх карта, което ще позволи GeForce 8800 GT да намери приложение и като
евтина видео карта за професионални решения.
Картата също така поддържа и HDMI, така че интеграцията на съответния порт ще зависи изцяло от решението на производителите на карти.
Първите модели на GeForce 8800GT вече могат
да бъдат намерени на родния пазар и почитателите на NVIDIA вече могат да се насладят на върхова технология на доскоро немислимо ниска цена.
Gigabyte например предлага своя модел NX88T512HB с 512 Мбайта памет за 262 USD, като картата
е в комплект с ролевата игра Neverwinter Nights 2 –
интересен избор, като се има предвид, че заглавието не демонстрира силните страни на новата
видео карта, но затова пък е задължително за колекцията на всеки фен на ролевите игри.
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Prestigio Digital Wallet
ОРИГИНАЛЕН ПРОДУКТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Производителят на мобилни компютри, LCD монитори и
РС аксесоари представи ново сторидж решение. Наречено Prestigio Digital
Wallet, то съчетава две важни функции за
всички, които се занимават с бизнес в информационната ера. Дигиталният портфейл осигурява място за кредитни карти и налични средства,
както и достатъчно пространство за електронни документи и цифров архив – в него е поставен
твърд диск с капацитет до 100 Гбайта!
Digital Wallet практически няма съперници в полето на персоналното съхранение на информацията. Стилният продукт от естествена кожа крие
надежден удароустойчив твърд диск на базата на
1,8-инчова технология. Достъпните капацитети
са 40, 60, 80 и 100 Гбайта.

„„Дигиталният портфейл
на Prestigio вече е достъпен у
нас.
В сезона на празничните покупки
може да се препоръча като подходящ бизнес подарък. Продуктът идва с 2 години гаранция от производителя“, коментира Пламен Цанков, мениджър
мобилни решения в АСБИС България.
Допълнителна информация за продуктите на
Prestigio можете да намерите на адреси www.
prestigio.bg и www.asbis.bg.

Prestigio GeoVision 430
НОВ МОДЕЛ ПО-ФУНКЦИОНАЛЕН GPS НАВИГАТОР
Prestigio, който предлага все по-привлекателни и по-разнообразни продукти за цифровия дом и
офис, обяви нов модел GPS навигатор с 4,3-инчов
чувствителен на допир TFT екран, меню на 30 езика и вградена памет с капацитет 1 или 2 Гбайта.
Компактен и портативен, GeoVision 430 поддържа
гласово или визуално насочване, както и богат избор от карти.
GeoVision 430 улеснява и облекчава шофьорите
при ежедневното използване на автомобила, но
може да се ползва и от пешеходци. Базиран на най-
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съвременния схемен набор SiRF III, в зависимост
от региона, в който се предлага, той се доставя с
подробни карти на Западна Европа, Източна Европа или Русия, в това число и пълна база с точки на
интерес (POI) като банкомати, бензиностанции,
ресторанти и интересни места за посещение. GPS
навигаторът има приятен и удобен потребителски интерфейс, поддържа гласова навигация на 26
и меню на 30 езика, дава възможност за интелигентно търсене на адреси и номера, запаметява
изминатите маршрути и поддържа 6 различни режима на използване – камион, кола, велосипед, пешеходец, линейка, такси. Освен за навигация, устройството може да се използва за преглеждане на
последните снимки от пътуването или за слушане
на музика.
Яркият и голям 4,3-инчов екран предлага максимална видимост и при недобро осветление, а литиево-йонната батерия издържа до 3 часа без презареждане. Устройството е конфигурирано с 1 или
2 Гбайта вградена памет и има слот за SD флаш
карти, USB порт, вградена антена и гнездо за закрепване на предното стъкло на автомобила.
„Prestigio GeoVision 430 вече е достъпен на българския пазар. След успеха на неговия предшественик GeoVision 350 сме уверени, че той ще бъде
още по-добре приет от съвременните автомобилисти и ИТ фенове“, коментира Никола Апостолов,
продуктов мениджър навигационни устройства в
Prestigio.
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Microsoft Office Project 2007
Управлението на проекти е важно за успеха на организацията. А множеството едновременно изпълнявани проекти
може да се превърне в кошмар. Ето защо в света има разработени различни методологии за тяхното управление. Една от
тях е Microsoft Office Project 2007, която е предназначена за
организации, изпълняващи множество едновременни проекти,
които се нуждаят от гъвкав продукт, способен да посрещне
техните нужди. Microsoft Office Enterprise Project Management
(EPM) пък може да помогне на цялата организация да работи
заедно, за да изпълнява по-ефикасно проектите. С него можете да упражнявате по-голям контрол върху проектите, да
централизирате ресурсите, да автоматизирате процесите
и да подобрите съвместната работа на екипа.

Планирайте ефективно

Новата версия на Microsoft Office Project осигурява висока степен на финансов контрол. Тя ви дава възможност да
съчетаете най-добрите подходи върху проекта, използвайки
специални корпоративни „шаблони“, които стандартизират
и улесняват мениджърския процес в организацията. Освен
активните в момента проекти можете да проследите всички дейности преди започването им, както и да прегледате
актуални предложения и планове, след като приключите
работа по поставените задачи. Много важна особеност е
възможността да управлявате множество проекти, обединени в един общ. Това означава, че можете да генерирате
общи ключови индикатори за производителност и механизми
за анализ. Вече имате възможност още от самото начало
на процеса да вмъквате списъци със задачи за Project директно от Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, след което
да импортирате готовия списък в Project Web Access или да
го конвертирате в пълноценен проектен план.

Предложения

Много важна част от функциите на Microsoft Office
Project 2007 е свързана с получаването, изпращането и съхраняването на предложения за нови проекти, като например
такива, постъпили от ваши колеги, шефове или подчинени.
Това осигурява висока степен на анализ, гъвкавост, директен контакт с подчинените и висшестоящите в служебната йерархия и позволява на ръководните кадри да проследяват по-плътно и обстойно развитието на проекта, както
и да оценяват всички възможни сценарии (най-добър и найлош) още преди да са дали своето окончателно одобрение.

http://www.microsoft.com/bulgaria

Управление на ресурсите

Решението на Microsoft дава възможност да се пренасочват различни видове ресурси за отделните задачи в проекта. На първо място, новостите включват възможности за
определяне на разходни ресурси между различни задачи. Това
позволява много прецизно наблюдение на финансовия аспект
на проекта и синхронизиране на информацията от проекта
с информацията в счетоводната система на фирмата. За
всяка задача можете да определите множество условни разходни ресурси и да използвате ваши потребителски полета,
където да посочите типа на разходите и финансовата им
стойност. На второ място са функциите, които позволяват
директно и безпроблемно разработване на ресурсни планове от висок клас. Те осигуряват гъвкаво структурирана
информация за разпределението на ресурсите, когато не
съществува подробно разписание за тяхното насочване. Това могат да бъдат план-предложения, бъдещи или очаквани
проекти, както и проекти, при които възложените задачи
не отразяват точно разпределението на ресурсите. На
трето трябва да поставим т.нар. екипен ресурс, който дава
възможността работата да бъде възложена не на отделен
индивид, а на група от хора, при което всеки член на екипа

Издава се със съдействието
на Майкрософт България

може да приема произволна възложена задача и да отчита
показатели и работно време спрямо нея.

Пълна яснота и прозрачност

Това означава, че можете много лесно да намирате, анализирате и съставяте отчети за вашите проекти. Новата
версия ни предоставя много практични възможности за
изследване на зависимостите в проекта, измененията на
информацията, сроковете, план-графиците и механизмите
за завършване. Всички типове готови задачи се публикуват
веднага на SharePoint сървърите като списък от дати, към
които другите мениджъри могат да свържат своите проекти или собствени задачи. Новата версия дава възможност
и да различите и идентифицирате всички фактори, които
влияят върху графика на отделните задачи – само с едно
кликване можете да проследите предходни планове, ограничения, изключения в календара, почивни дни и т.н.
Друг важен аспект е свързан с промените в проекта.
В Microsoft Office Project 2007 това е като игра на домино –
всяко „бутване“ при срокове и финанси повлича хиляди последствия. Въздействието на всяка корекция, която направите, може да се визуализира с помощта на новата функция
Change Highlights. Всеки проект пък може да се визуализира
и да се представи (на колеги, шефове, клиенти, партньори)
както вътре в самата програма, така и чрез прехвърляне на
данни директно към Excel и Visio благодарение на включените в пакета филтри и готови експортни шаблони. Нещо повече, отчетите и докладите могат да се представят много
ефектно с помощта на впечатляващи 3D ленти!

Истинската сила

Силата на Microsoft Office Project 2007 е във възможностите за работа в екип. Комуникация, бърз контакт, съвместно взимане на решения. В корпоративна среда продуктът
разгръща потенциала си максимално, като се интегрира с
всички актуални сървърни технологии за управление на дейността в офиса на Microsoft, каквито са Office Project Server
2007, който управлява Project приложенията, и SharePoint
Services 3.0 – авангардната технология, която координира и
свързва работата на всички офис програми на компанията.
Тази интеграция дава възможност да осъществите централизирано съхранение, управление и свързване на информацията и информационните източници.
Новите възможности позволяват да вмъквате отметки
и да оцветявате клетките в таблиците на Project 2007 по
същия начин, по който ги оцветявате в Excel. Използвайки
приетите в организацията норми, можете да подскажете
на останалите как се развива проектът – оцветената в
червено клетка ще предизвика внимание, а тази в зелено ще
подскаже, че всичко е наред. Естествено, това е съвсем директен, но и доста опростен модел на екипна работа. Чрез
SharePoint Services и изградените портали Project 2007 може
да извлича информация за активността на членовете на екипа (използвайки Outllook и неговите календари), да проследява
изпълнението на задачите не само като сухи данни (финансови или анализаторски), но и като допълнителни бележки и
коментари (всеки потребител може да съобщава как върви
изпълнението на дадена задача, какви проблеми среща и т.н.).
И не на последно място, вече можете да анализирате дейността на екипа както на база свършена работа, така и на
база работно време. По този начин може да проверите как и
кои служители са ефективни (закъсняват, работят малко, но
са изпълнителни) и кои имитират дейност (примерно пристигат в точен час, но не могат да се справят със задачите).
Материалът е предоставен от CTEC BG – сертифициран учебен център за продукти и технологии на Microsoft.

Управление на цвета
ЦВЕТЪТ В ОФИСА И УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Били ли сте някога разочаровани от цветовете на снимките от ваканцията ви или неприятно изненадани от начина, по който изглеждат слайдовете от вашата презентация на
екрана? Вероятността
за положителен отговор
на този въпрос е голяма.
Цветовете могат да бъдат източник на удоволствие и вдъхновение, но
тяхното съчетаване не
е лесно.
Маки Нагао,
В тази статия ще
продуктов мениджър
в Kyocera Mita
разгледаме управлението на цвета (Colour
management), което може да се превърне в проблем за всеки, който работи с цветно устройство, било то цифрова камера, скенер, проектор,
монитор, принтер, копир или многофункционално устройство. Впрочем управлението на цвета
невинаги е толкова важно, колкото някои хора
го представят. Неговата важност зависи преди
всичко от това какво се произвежда. Да видим
каква е същността на това управление и значението му за офисите и учебните заведения.

Какво е цвят?
Преди да можем да говорим за управление на
цвета, ще трябва да дефинираме какво е цвят.
Дефиницията, която дава онлайн изданието на
Британската енциклопедия, е: „характеристиката на всеки обект, която може да бъде описана с оттенък (Hue), осветеност (Lightness) и
наситеност (Saturation)“. Във физиката цветът
се асоциира с електромагнитно излъчване в определен диапазон на дължини на вълната, което е видимо за човешкото око. Съвкупността
от подобни вълни формира електромагнитния
спектър, познат като видим спектър на светлината. Това определение може да ви се струва
трудно за възприемане, но то ни дава трите
елемента, които са необходими на човека, за да
може да възприеме цветовете – източник на
светлина, обект и зрение. Обектите добиват
цвят, като поглъщат светлинни вълни с определена дължина и отразяват други обратно към
човешкото око. Ако е съвсем тъмно, ние може
би ще бъдем в състояние да забележим обекта,
но не и да различим неговия цвят. Или ако обобщим, цветът е резултат от взаимодействи-

ето между светлината, обекта и човешките
око и мозък.

Какво въздейства на цвета?
Когато става въпрос за изход в цвят (цвят,
отпечатан на хартия или показан на екрана на
компютъра например) се използват два метода на кодиране на цветовете – RGB и CMYK.
RGB идва от Red (червено), Green (зелено) и
Blue (синьо), а CMYK – от Cyan (циан), Magenta
(магента), Yellow (жълто) и Black (черно). RGB
стандартът се използва в електронните устройства като монитори, телевизори, мобилни телефони, цифрови камери и т.н., а CMYK –
при печата. Всички цветове, отпечатвани на
хартия, са в CMYK – списания, книги, брошури,
дипляни и др.
Сканираното или фотографирано изображение започва живота си като RGB, показва се
на RGB монитор и след това се отпечатва в
CMYK. Три са основните елементи, които показват как цветът се възприема на всеки един
от тези три етапа.
 Устройствата, драйверите, операционните
системи и приложенията интерпретират и
възпроизвеждат цвета по различен начин.
При това мониторите са способни да възпроизвеждат ограничена цветова гама в сравнение с тази, която човешкото око може
да възприеме. Освен това, в зависимост от
типа си (CRT или LCD), те показват цветовете различно. Не на последно място, изходните устройства също оказват влияние върху
цвета. Как ще изглежда цветът върху вашия
документ, зависи не само от това дали е
отпечатан, или възпроизведен на копирна
машина или многофункционално устройство,
но и от това по каква технология е станало
това – офсет, гравюра, мастиленоструйна
или лазерна. На всичкото отгоре цветовата
гама на тези изходни устройства е дори помалка от тази на мониторите.
 Медиите, които се използват в изходните
устройства, също оказват съществено влияние върху възпроизвеждането на цвета –
цветът на хартията, текстурата и дебелината є могат да повлияят на получения
цвят.
 Друг фактор, който оказва влияние на цвета, е типът на светлината, която се използва, за да се види той. Цветовете могат
да изглеждат напълно различно на слънчева
светлина, която може да е различна – ранно
утро, ярка обедна светлина, на здрачаване,

разсеяната светлина на облачен ден, и на
изкуствена светлина, която също е много
видове в зависимост от нейния източник –
лампи с нажежаема жичка, луминесцентни
лампи или халогенни настолни лампи.
Дадете ли си сметка за възможните комбинации от всички тези фактори (типа на входното устройство, типа на изходното устройство, типа на хартията, типа на светлината),
ще разберете, че шансът да получите същия
цвят по време на обработката на което и да е
цветно изображение, е близък до нула.

Какво прави управлението на цвета?
Целта на управлението на цвета е сканираното или създаденото по електронен път
изображение на монитора и изображението,
получено от изходното устройство, да са с еднакъв или поне възможно най-близък цвят. Двата най-важни елемента на тази задача са постоянството и предвидимостта. Грубо казано,
постоянството означава да получите такива
цветове и на стотния отпечатък, каквито
сте получили на първия, и да продължавате да
получавате тези цветове в продължение на
3 месеца, а предвидимостта – да сте в състояние да си представите как цветът, който виждате на вашия монитор, ще изглежда, след като
се отпечата на принтера.
Как управляваме цвета?
Преди появата на ефективното управление
на цвета се използваха затворени системи от
входни и изходни устройства. В рамките на всяка такава система цветовете се балансираха и
компенсираха така, че да се получи изображение
с най-близък до желания цвят.
Сега проблемите, свързани с управлението
на цвета, се решават от международен консорциум – International Colour Consortium (ICC),
чиято основна цел е създаването и възприемането от индустрията на отворена и независима от производителите на отделни устройства междуплатформена система за управление
на цвета. В основата є са т.нар. ICC профили.
Това са файлове, които описват цветовите
характеристики на съответните устройства
и по същество представляват таблици, свързващи цветовете с техните кодове (например
RGB – 212, 30, 5). Сега отделните производители предлагат ICC профили за своите продукти,
които дават възможност на потребителите,
свързвайки скенера, монитора и изходните устройства, да укажат какви са техните цветови
характеристики, така че системата автоматично да извърши компенсацията, необходима

за постигането на съответствието на цветовете. Предлагат се и програмни пакети за
управление на цвета, с които могат да се направят тестове (сканира се тестов документ,
като резултатът се наблюдава на монитора и
се отпечатва на изходното устройство), които позволяват съответствието на цветовете да се оцени на всеки етап от обработката,
както и да се създадат цветови профили за устройствата поотделно и за системата като
цяло. Процедурата обаче не е от най-лесните,
така че най-добре е тя да се извършва от професионалисти.
Впрочем и без професионално управление на
цвета, използвайки драйвера на принтера, вие
можете да имате определен контрол върху цветовете, с които той печата. Определено подобна настройка не може да се сравнява с професионално извършеното калибриране, но ще ви
позволи да получите приемливо съответствие
между цветовете на устройствата, с които
работите. Ето какви възможности за управление има KX драйверът на Kyocera.

Избирайки режима, който най-добре подхожда на оригиналния документ, вие сте сигурни, че устройството
ще подбере най-добрия възможен набор от цветове за
вашите изображения

Променяйки стойностите на наситеността, осветеността и контраста, вие можете да подберете цветовете на изходното изображение. Интерфейсът на
драйвера ще ви покаже ефекта от вашите настройки

Подбирайки стойностите за червено, зелено и синьо,
вие можете да промените цветовете на изходното
изображение. Интерфейсът на драйвера ще ви покаже
резултата

Доколко е важно управлението на цвета?
Управлението на цвета е изключително важно за бизнеса, свързан с производство на изображения с висока разделителна способност –
фотографи, графични дизайнери и такива, които печатат постери, опаковки, тъкани и др.
Този тип бизнес трябва да инвестира в управлението на цвета, за да осигури резултата,
съответстващ на изискванията на клиентите. Грубо казано, компанията, която печата
опаковки за хранителни продукти, не може да
предлага изображение на зелени зеленчуци, които изглеждат сини, защото това ще отблъсне
купувачите.
Впрочем има и случаи, когато управлението на цвета не е необходимо. Много офиси и
учебни заведения ще спечелят предимство от
употребата на цвят, но това предимство няма да се загуби, ако цветовете не са съвсем
точни. В тези области няма необходимост от
„точни“ цветове – например червеният цвят,
използван, за да подчертае определена част от
текста, не е необходимо да бъде точно определен червен цвят, за да изпълни предназначението си.
Цветът в офиса и учебните заведения
Цветът повишава вниманието на читателя, възприемането и запаметяването на информацията. Фактически той значително повишава ефективността на всяка комуникация чрез

печатни материали. Тези ползи са от значение
за всеки, но на работното място цветът е това, което придава конкурентен, професионален
бизнес вид на документите.
Цветът може ефикасно да се използва в офиса при съставяне на бележки, таблици и писма,
правейки информацията по-лесна за намиране и
обработка. Служителите обръщат по-голямо
внимание на цвета, а по-ясните документи ускоряват движението на информацията вътре
във фирмата. Презентациите на PowerPoint и
таблиците на Excel изглеждат по-професионално, вътрешните бюлетини е по-вероятно да
бъдат прочетени, а творческите предложения
въздействат по-убедително. Употребата на
цвят във фактурите дори ускорява плащането
по тях.
Доказано е, че в учебните заведения материалите, използващи цвят, по-дълго задържат
вниманието на читателите, повишават техния интерес, подобряват възприемането и запаметяването на прочетеното и като цяло
повишават ефекта от обучението. Често явление в училищата и университетите е хората,
които трябва да изберат какво оборудване да
се купи, да подценяват въздействието и ефекта от цвета в учебния процес и да жертват
цвета за сметка на по-евтините монохромни
устройства. Решението се взема на база краткосрочна оценка на покупната цена, като не се
отчита общата цена на притежание на устройството, а още по-малко ефективността на
цвета.

Заключение
Повече от ясно е, че има бизнес сфери, които
не биха могли да успеят без ефективно управление на цвета. Всеки офис, училище, колеж или
университет обаче ще има полза от многото
предимства, които дава използването на цвят,
без неговото управление да е проблем за тях.
Все още в офисите и учебните заведения господства мнението, че и монохромният печат
ще свърши работа и че цветът е прекалено
скъп. Това, което тези организации трябва да
имат предвид, е ефективността на цвета и
чак тогава да решават дали си струва да направят тази инвестиция, или не. А благодарение
на наличието на устройства с ниска обща цена на притежание, те не бива да се тревожат
от каквито и да било допълнителни разходи,
свързани с необходимостта от управлението
на цвета.

СОФТУЕР

OpenSocial и Android
НОВИ OPEN SOURCE ИНИЦИАТИВИ НА GOOGLE
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Всеки път, когато над пазара надвисне заплаха
една компания да се превърне в монополист и да смаже конкуренцията, останалите могат да оцелеят
само като си подадат ръка, обединени над общ проект. Стига, естествено, да има достатъчно силен
катализатор, способен да ги накара да преодолеят
дребните различия. Малко компании имат влиянието
да изиграят тази роля и Google е една от тях. Гигантът сред Интернет компаниите отдавна не е тъй
непоклатим, както ни изглеждаше само преди година.
От една страна, Facebook, социалната мрежа която
за броени месеци изпревари MySpace по популярност,
се превръща в истински конкурент на Google и вече
стартира рекламна програма, обещаваща по-точно
таргетиране на аудиторията, отколкото AdSense
(основния източник на доходи на Google) може да осигури. От друга, мобилните технологии отдавна са неразделна част от живота ни, а там Google все още се
бори за присъствие, бавена от преговори с производители и оператори и заплашена от Nokia и мобилния
портал Ovi, който комбинира в едно социална мрежа и
Интернет търсачка. Какво може да стори Google, за
да се пребори с конкурентите си? Много просто – да
обедини всички малки компании около проект с отворен код, който да разтърси пазара по същия начин,
по който Linux се намеси на пазара на операционни
системи. По този начин Google едновременно би дала
шанс на малките компании да намерят място на един
нов бъдещ пазар и би получила масова платформа,
пригодена да отговори на нуждите на собствените
си сегашни и бъдещи приложения.
В началото на ноември Google представи два нови проекта за софтуер с отворен код, които имат
потенциала да променят пазара и начина, по който
боравим с Интернет и мобилните технологии. На
1 ноември бе обявен програмният интерфейс (API)
OpenSocial, позволяващ на веднъж написани уеб приложения да работят в рамките на множество социални
мрежи и свързват потребители от няколко сайта, а
дни по-късно – и очакваният мобилен проект, който
дълго време наричахме gPhone. Оказа се, че зад него
се крие не брандиран телефон, а изцяло нова мобилна
операционна система с отворен код, носеща името
Android, която се явява безплатна алтернатива на
Symbian OS и Windows Mobile. И двете технологии са
подкрепени от десетки влиятелни компании, които
събрани заедно, имат силата да грабнат короната на
сегашните фаворити в два от най-развиващите се IT
пазари и (евентуално) да я поднесат на Google.
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OpenSocial
Eдно приложение навсякъде!

Социалната мрежа Facebook (http://www.facebook.
com) на харвардския студент Марк Зукербърг се превърна в най-популярния и дискутиран сайт в Интернет благодарение на един изключително далновиден
ход. Преди шест месеца компанията отвори вратите на своя сайт за хиляди разработчици, публикувайки програмен интерфейс, чрез който всеки може да
създаде приложение, интегрирано в интерфейса на
Facebook, което да се ползва от нейните 50 милиона
потребители. За този сравнително кратък период
над 7000 приложения, покриващи всяка една област в
онлайн общуването (от сериозни бизнес приложения
до форуми и, меко казано, налудничави уеб базирани
игри), се появиха в профилите на потребителите на
Facebook.
OpenSocial е опит да се
копира функционалността на Facebook, но с една съществена разлика –
проектът на Google не
ограничава разработчиците до една-единствена социална мрежа (Facebook приложенията работят единствено във Facebook), а позволява веднъж написано,
приложението да работи на всеки OpenSocial сайт
(т.нар. OpenSocial контейнер). Освен Orkut, социалната мрежа на Google, OpenSocial ще бъде интегриран
и в сайтовете Bebo, Engage, Friendster, Hi5, Hyves,
Imeem, Mixi, Ning, Plaxo, Six Apart, водещата бизнес социална мрежа LinkedIn, Tianji, Salesforce, Viadeo, Oracle
и XING. Стана ясно, че дори MySpace ще интегрира OpenSocial редом със свой програмен интерфейс
за приложения. С други думи, когато през декември
OpenSocial стартира официално, проектът ще даде на разработчиците достъп от над 200 млн. потребители, без необходимост да създават отделни
версии на своите приложения за всеки сайт или да
се съобразяват с неговите специфични особености.
Приложенията, написани на OpenSocial, ще могат да
боравят с данни, извличани от няколко социални мрежи едновременно, и да свързват потребителите независимо на кой сайт се намират – вашият приятел
от MySpace ще може да ви изпрати картичка за рождения ви ден от сайта Hi5, без да е нужно да се регистрира другаде. Освен в пъти по-малките разходи за
разработка и принципно по-високото ниво на интеграция, Google предлага и собствената си инфраструктура за хостинг на данните, събирани и обработ-
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вани от OpenSocial приложенията. Това ще позволи
на компанията да използва събираните от OpenSocial
приложенията данни за подобряване на своите услуги, както и в бъдеще да наложи своята рекламна система AdSense като де факто стандарт за таргетирана реклама в този тип приложения.
Първите компании, които интегрираха OpenSocial
още в деня на оповестяването му, са социалните
мрежи Ning (портал, който позволява да създадете
собствена социална мрежа на избрана тематика) и
Plaxo. Ning вече предлага над 20 различни приложения,
създадени от водещи компании като Slide.Com, iLike,
eBay, PayPal и др. Тези ранни разработки страдат от
множество проблеми, които карат аналитиците да
се съмняват в успеха на OpenSocial – само ден, след
като бе стартирано приложението за Flash базирани
презентации RockYou в мрежата Plaxo, то стана цел
на хакерска атака, която доведе до спирането му.
Дори след като разработчикът успя да затвори едни
пролуки, по-малко от 45 минути след повторния си дебют RockYou бе ударен от хакери за втори път. Според самите хакери, пробиването на OpenSocial приложения е далеч по-лесно от системата на Facebook,
която има няколко слоя от защита за данните на
своите потребители. Несъмнено Google ще реши тези проблеми, като затегне пробойните в своя програмен интерфейс, но ще мине време, преди OpenSocial
приложенията да отговорят на високия стандарт на
Facebook.

Android
Истинска заплаха за Symbian
и Windows Mobile

Въпреки слуховете, които витаят из Интернет пространството
от година насам, Google не възнамерява да сложи името си върху собствен мобилен телефон. Компанията
е решена на далеч по-мащабен ход –
тя иска да стъпи не на един, а на
стотици, дори хиляди модели, които
да работят под управлението на новообявената операционна система Google Android, с която медиите за
пръв път се запознаха на официална презентация на
5 ноември.
Android е операционна система за мобилни телефони, базирана на Linux и под Open Source лиценз, който Google обяви за най-свободния от всички налични
на мобилния пазар. Разработката Ӝ е следствие от
закупуването през 2005 г. на едноименната компания
и ще е достъпна за всеки производител на телефони
и мобилен оператор, които имат право да модифицират базовия код според нуждите на своите модели.
Първите Android телефони ще се появят на пазара
през втората половина на 2008 г.
Паралелно с представянето на Android, Google
обяви създаването и на Open Handset Alliance, организация от 34 производители на мобилни телефони
и водещи световни оператори, които застават зад
въвеждането на Google Android в своите продукти и
услуги. Някои от големите имена в новата организация са LG, Samsung, Motorola, HTC, China Mobile, KDDI,
NTT DoCoMo, Sprint Nextel, Telecom Italia, Telefonica и
T-Mobile. Интересното е, че някои от членовете на
Open Handset Alliance и по-специално Samsung, LG и
Motorola предлагат смартфони със Symbian OS. Други,
като Nokia и Microsoft, които са и основните представители на Symbian и Windows Mobile пазара, не са
част от Open Handset Alliance, но Nokia не отхвърля
напълно възможността да създаде в бъдеще Android
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базиран телефон. В списъка отсъстват и операторите AT&T и
Verizon.
Android е операционна система,
която ще се използва в ново поколение смартфони от нисък до висок клас. Лишена от лицензионни
такси, тя ще намали разходите
и съответно цената на крайния
продукт. Основното предимство
на Android пред Symbian и Windows
Mobile е, че ще може да изпълнява
приложения, базирани на HTML/
DHTML код. За разлика от съществуващите операционни системи
за мобилни телефони, които не
предлагат пълноценна интеграция на Интернет услугите с функциите на телефона, Android ще включва напълно функционален HTML
браузър на базово ниво с достъп до основните възможности на апарата. Уеб приложения, като създадените на програмния интерфейс OpenSocial, ще могат
да се инсталират и изпълняват подобно на обикновени програми. Самият интерфейс на Android, който тепърва ще бъде оповестен и доразвит от представители на цялата Open Handset Alliance общност, ще бъде наполовина написан на DHTML. Android ще включва
и вградена поддръжка на мултимедия чрез кодеците
OpenCore на PaketVideo. Потребителите ще могат да
разглеждат JPEG картинки, да просвирват WAV, MP3,
WMA и AAC аудио, да гледат MPEG4 и H.263/4 видео
(YouTube видео), както и да теглят поточна медия
от Интернет чрез стандартите 3GPP и RT(S)P. Дори
геймърите ще имат основания да се заинтересуват
от Android телефоните. Една от компаниите в Open
Handset Alliance е nVidia – водещият производител на
видео решения и име-синоним на гейминг. Компанията
има намерение да наложи своите мобилни видео технологии на пазара на телефони чрез вграждане на 3D
видео поддръжка в Android. Това, редом с напълно безплатните инструменти за разработка на софтуер за
Android, ще даде истински бум на игрите за телефон,
освободени от сковаващата пазара Java. Дали Android
ще успее да се мери с новата платформа N-Gage на
Nokia, която бе отложена за декември т.г., ще покаже времето.
Макар първите Android телефони да се очакват
за средата и края на 2008 г., Google вече разполага с
първите прототипи от водещи компании като HTC и
Samsung, използвани с демонстрационни цели за сегашни и бъдещи партньори. Сред тях е нов модел на
HTC, носещ кодовото название Dream. Този дизайнерски телефон предлага чувствителен на допир екран с
размер 3х5 инча и навигационен джойпад, както и клавиатура, достъпна след плъзгане
на екрана настрани, което променя
изгледа от вертикален на хоризонтален и превръща телефона в мини компютър. Чувствителният на
допир екран и експерименталният
интерфейс позволяват при продължително натискане да се отварят
допълнителни опции под формата
на контекстно меню. Вграденият
в Android браузър дава възможност
сесията да бъде кеширана и достъпна по всяко време дори след изключване на телефона, а за тегленето
на големи файлове ще има пълноценен мениджър.
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Windows Live
ПРИЛОЖЕНИЯ И УЕБ БАЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА МАСОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Нарастващите изисквания на съвременния потребител в Мрежата откриват широко поле за дейност и подтикват водещите компании в Интернет
технологиите да предлагат нови и да разширяват
и усъвършенстват наличните уеб базирани услуги.
Процесът обхваща всичко – от електронната поща
до социалните мрежи и споделянето на съдържание,
от онлайн офис пакетите до тези за статистически
и бизнес анализи.
Като разработчик на доминиращата операционна система на масовия пазар, естествено е Microsoft
да насочи усилията си към интеграция на Интернет
услугите с Windows десктопа. В началото на ноември
компанията обяви премиерата на пакет от услуги
Windows Live (http://www.live.com), включващ уеб базираните услуги Live Spaces, Live Events и Live Mobile,
както и нова версия на едноименния пакет с приложения, позволяващи да следите цялата си електронна
поща на едно място, да организирате колекцията си
от снимки и да ги направите достояние за всички на
своя нов блог.

Уеб услуги
Нови попълнения в семейството на Live

След като превърна Live Search в една от популярните търсачки в Интернет, предпочитана от милиони Интернет потребители, Microsoft допълва Windows
Live с нови услуги, които позволяват да комуникираме
един с друг по нов и изключително лесен начин.
 Windows Live Spaces (http://spaces.live.com) – социалната мрежа и блог портал на Microsoft, който
стартира през 2004-та година под името MSN
Spaces и който, според изследване на Nielson Online,
вече е дом на 2,7 млн. блога, предлага унифициран,
изчистен дизайн с възможност за адаптирането
му към вашите предпочитания. Потребителите
могат не само да изградят списък на своите приятели и да списват свой блог, но и да споделят снимки и видео, да указват върху световната карта къде са направени тези снимки или къде се намират
те, докато описват премеждията си онлайн, както
и да разнообразяват своята лична страница с Live
Gadgets – уиджит приложения (малки приложения),
подобни на използваните от Vista Sidebar, които добавят нова функционалност към сайта.
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 Windows Live Events (http://events.live.com) – уеб

базиран организатор, който ви помага да си спестите главоболията и притесненията по организирането на важни събития – от събиране на класа
до сватба. Той позволява да създадете специална
страница в Windows Live Spaces, като изберете
някой от предлаганите над 100 шаблона за различни събития, както и да добавяте към нея модули
(форум, карта или галерия) и гаджети от Windows
Live Spaces. След като изпратите покана до своите приятели, евентуалните участници в събитието могат да заявят интереса си чрез Live Events
и да следят за всяка промяна чрез програмата за
бърза комуникация Windows Live Messenger, както
и да помогнат в неговата организация. При това
не е задължително всички да използват Windows
Live Spaces – тези, които нямат своя собствена
страница, ще бъдат осведомявани по електронна
поща. След като събитието приключи, Live Events
може да се използва било като албум със снимки и
видео, които са достъпни от страниците на организатора и на всички участници, било като основа
за бъдещи събития от този тип – достатъчно е
да направите ново събитие на база на старото, за
да може всички стари посетители да бъдат наново поканени.
 Windows Live Mobile (http://mobile.live.com) – опростен интерфейс, който е специално разработен за
мобилни устройства на базата на Windows Mobile
и който дава възможност да се осъществява достъп до уеб услугите на Microsoft. С него можете да
проверите вашата поща в Windows Live Hotmail, да
следите кои ваши приятели са онлайн чрез уеб базирания интерфейс на Windows Live Messenger или
да посетите техните лични страници и блогове в
Windows Live Spaces и да им оставите съобщение.
Windows Live Mobile гарантира бързо зареждане
дори при бавен Интернет, както и минимум генериран трафик, което е изключително важно при
продължително използване на услугите.

Пакетът Windows Live
За комфортен Интернет „живот“

Microsoft предлага също така набор от приложения, обединени под името Windows Live, които не бива

Декември 2007

ИНТЕРНЕТ
да се бъркат с описаните по-горе уеб услуги. Разнообразието в новата версия е голямо – от многофункционален клиент за електронна поща до програма за
организация на снимки и офлайн поддръжка на вашия
Live Spaces блог. Ако не ви трябват всичките, ползвате унифицираната инсталационна програма, която
се грижи да свалите само това, от което се нуждаете. Windows Live също така следи и за нови версии,
като ви информира през Windows Update.
 Windows Live Messenger 8.5 –
познатата на мнозина програма за бърза комуникация е
претърпяла сериозни подобрения, насочени към интеграцията със социалната мрежа
Microsoft Live Spaces. С Windows
Messenger можете не само да
си пишете с приятел, но и
да провеждате аудио и видео
разговори, да следите промените в Live Spaces блогове,
както и да получавате бизнес
информация и забавления чрез
Live Messenger Agents. Програмата вече позволява да споделите с целия свят, че сте онлайн, с новите Live Messenger
„значки“, които може да поставите на своя сайт.
 Windows Live Mail – ако не можете да си позволите Office 2007, но искате да използвате клиент за
електронна поща от класата на Outlook, Microsoft
отговаря на желанието ви. Windows Live Mail представлява олекотена версия на Outlook, в която е
запазена възможността за работа с множество
електронни пощи през единен интерфейс, както
и за следенето на новинарски групи в Usenet и информационни канали (RSS). Много от богатите
опции на Outlook, които се използват единствено
в бизнес среда, са премахнати, а на тяхно място е
добавен ефикасен начин за изпращане на снимки и
кратки видеоклипове, които ви позволяват да превърнете писмата си в истински галерии с умалени
картинки със забавни и ефектни рамки.

фотоапарат метаданни или според добавени от
вас ключови думи. Подредените в колекции снимки
можете да почистите от често срещани проблеми като лош контраст или ефект „червени очи“, да
запишете на CD или DVD за разглеждане на обикновено DVD домашно кино, да разпечатате като
албум или да качите в Интернет на сайтовете
Windows Live Spaces и популярната услуга Flickr.
 Windows Live Writer е приложение, което бързо
се наложи като най-добрия редактор, с който могат да се публикуват форматирани материали в
избран от вас блог. Едновременно се поддържат
множество блогове и голям набор от системи –
от собствената Windows Live Spaces до Movable
Type, Wordpress и Blogger. Най-голямото удобство
на програмата е възможността да пишете блог
публикации дори когато сте офлайн – ще оцените това, ако се изгубили материал, защото Интернетът ви е спрял точно когато сте го публикували.

 Windows Live OneCare Family Safety. Безпокои ли

 Windows Live Photo Gallery – макар Windows да

включва програма за разглеждане на картинки, тя
няма да ви помогне нито ако имате огромна колекция от снимки, които трябва да организирате по
име, по мястото, на което са направени, или хората, които сте заснели на тях, нито ако искате
да ги качите в Интернет сайтове за споделяне
на снимки. Сега Microsoft предлага Windows Photo
Gallery – лесна за използване програма за каталогизиране на снимки според записаните от вашия
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ви това, на което вашите деца попадат в Интернет пространството? Ако сте съвестен родител, който не иска децата му да станат жертва
на неотговаряща на възрастта им информация,
Microsoft ви предоставя напълно безплатен софтуер за контрол над Интернет достъпа, с който
да ограничите сайтовете, които те посещават.
Онлайн срещите с непознати също ще са под ваш
контрол благодарение на интеграцията на програмата с Windows Live Messenger. Ще получите и съвети от редица организации за защита на децата
за това как да ги държите далеч от опасностите
в Мрежата.
Windows Live можете да изтеглите от http://get.
live.com.
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IBM Lotus Symphony
БЕЗПЛАТЕН ОФИС ПАКЕТ ОТ IBM
МАРТИН ДИМИТРОВ
Опитите да се предложи приемлива алтернатива на MS Office,
който държи лъвския дял от пазара на офис приложения, продължават. След като платените
продукти (Framework, Lotus Works,
Lotus Symphony, Lotus SmartSuite,
Corel WordPerfect Office, StarOffice/
OpenOffice и много, много други)
на разработчици като Ashton-Tate,
IBM, Lotus, Borland, Corel и пр. не
успяха, дойде ред на онлайн и безплатните приложения. ЛюбопитМногофункционален
бутон Open
Табулатор

ните моменти в този, продължаващ повече от 30 години процес,
не са малко. Не по-малко са и поучителните. Интересна например е историята на WordPerfect,
който в един момент доминираше на американския пазар, а след
това бе прехвърлян като горещ
картоф от фирма на фирма, преди почти напълно да изчезне с
Corel WordPerfect Office. И макар сега светът да е разделен на две –
на Windows, където MS Office до-

Лента с менюта

Работно поле
Фиг. 1. Работното поле на IBM Lotus Symphony
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Лента с инструменти

Поле с опции
за съответния тип файлове

минира, и Linux, където е „царството“ на софтуера с отворен код,
тенденцията неуспелите платени
програми и пакети в даден момент
да се предлагат безплатно продължава. Такъв е случаят и с IBM
Lotus Symphony – набор от офис
приложения, включващ текстов
редактор, електронна таблица и
програма за създаване на презентации. В това, разбира се, няма
нищо лошо, защото печели потребителят.

Инсталиране и изисквания

След като се регистрирате, IBM
Lotus Symphony може да бъде свален от официалния уеб сайт, представящ продукта (http://symphony.
lotus.com/software/lotus/symphony/
home.jspa). Разбира се, можете да
го изтеглите и от други сайтове
в Интернет, та дори и през торенти, но не ви го препоръчвам, защото не е сигурно, че файловете не
са модифицирани за обслужване на
нечии користни цели.
Сваленият файл е самоизвличащ се архив. Добре е да го дезархивирате в нарочно създадена за
целта папка, преди да го инсталирате. Поддържат се традиционните Linux дистрибуции (SLED
10, RHEL 5 и Redhat 5), както и
Windows XP и Vista. При инсталирането няма особености. Изключвам
времето за инсталиране, което е
силно зависимо от производителността на системата – от бавно и едва ли не мъчително на побавните системи до изключително
бързо на съвременните високопроизводителни машини.
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Фиг. 2. Табулаторите се подреждат над лентата с инструменти

Фиг. 3. С кликване върху образа на желания прозорец се
преминава от екран в екран

Интерфейс

тът подчертава българските думи, а с кликване на
десния бутон на мишката IBM Lotus Symphony маркира цялата дума и отваря контекстно меню, в което
можете да посочите единствения засега речник, в
който да я добавите (фиг. 4).
Важно е това, че IBM Lotus Symphony е съвместим
с офис пакета на Microsoft. Поддържат се всички формати на OpenOffice, както и тези от почти всички
версии на MS Office. Изключение (засега, надявам се)
е MS Office 2007.

Несъмнено интерфейсът ще се понрави на всички
потребители, които искат безплатен, но в същото
време и работоспособен софтуер. Работният екран
на IBM Lotus Symphony е свеж и изчистен (фиг. 1).
Менютата са подредени в лента в горната част на
екрана, а вдясно се намира поле с опции за съответния тип документи. Добро решение е възможността
в работния прозорец (под лентата с менютата) да
виждате и останалите отворени документи: текстови файлове, електронни таблици и презентации
(фиг. 2). Наистина то „изяжда“ част от работното
поле, но при съвременните дисплеи с голям диагонал
това не е проблем. Впечатление прави и големият
бутон Open, чрез който можете да създавате нови
документи.

Менюта и инструменти

IBM Lotus Symphony предлага всички необходими
инструменти за работа с документи, електронни
таблици и презентации. След като създадете нов
или отворите модифициран файл, под табулаторите се появява лентата с инструменти, които можете да ползвате при обработката на този файл.
Променя се и полето вдясно, а в зависимост от вида
на заредения документ – и опциите в него. Няма да
разглеждаме поотделно инструментите, ще кажем
само, че са предостатъчно за работа. Естествено,
имената им нямат нищо общо с познатите ни от MS
Office. Така например менюто Insert се казва Create, а
Formatting е преименувано на Layout.
Интересна роля играе менюто Windows. В MS
Office то се използва за подреждане в определен ред
на отворените прозорци, докато IBM Lotus Symphony
го ползва за преминаване от един прозорец в друг,
като ги показва чрез малки иконки (фиг. 3). Идеята
изглежда свежа, но ми се струва неприемлива от
функционална гледна точка. Особено затруднени ще
са потребителите, които са свикнали да работят с
няколко подредени един под друг прозорци (при превод
или сравняване на текстове).

Стабилност

При проведените тестове не бяха забелязани
проблеми със съвместимостта и стабилността, но
се установи, че IBM Lotus Symphony изисква повече
ресурси, отколкото MS Office 2007. При по-слабите
машини зареждането му отнема време и видимо системата се забавя. От IBM твърдят, че продължават
да оптимизират и олекотяват своя офис пакет, както и да подобряват производителността и стабилността му.

Заключение

IBM Lotus Symphony предлага привлекателен интерфейс, стабилна платформа и достатъчна функционалност. Бавен е и поддържа само английски, но
като се има предвид, че става дума за бета версия,
това не изглежда притеснително. Най-важното като че ли остава това, че IBM Lotus Symphony е безплатен.

Езици и съвместимост

За момента IBM Lotus Symphony поддържа само английския език. Макар от IBM да обещават, че в следващите версии ще има поддръжка и на други езици,
едва ли скоро ще видим българския в списъка. Подобно
е положението и с проверката на правописа – тя е
също само за английски език. След няколко проби установих, че в речника могат да се въвеждат и думи
на български. Когато пишете на кирилица, офис паке-
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Фиг. 4. За съжаление IBM Lotus Symphony има един-единствен речник

47

СИГУРНОСТ

Norton Internet Security 2008
НАДЕЖДНАТА МРЕЖОВА ЗАЩИТА
С нарастване на броя на зловредните кодове и
техните трикове за проникване нараства и качеството на предлаганите решения за мрежова сигурност. Отговорът на Symantec на съвременните кибер
заплахи е модерният пакет за Интернет защита
Norton Internet Security 2008.

Интерфейс

Макар графичното оформление на Norton Internet
Security 2008 (NIS 2008) да е силно повлияно от модния
дизайн на Windows Vista, той запазва характерния за
масовите продукти на Symantec изчистен интерфейс
и лесен достъп до основните настройки (фиг. 1). Не
е променена и голямата зелена икона, позната от
предишната версия, която описва цялостното състояние както на системата, така и на програмата
(фиг. 2).

Мрежова защита

Защитната стена на новата версия Norton Internet
Security 2008 е подобрена осезаемо. От една страна,

МАРТИН ДИМИТРОВ

тя отговаря на модерните изисквания за сигурност,
а от друга – интегрира нови компоненти и функции,
благодарение на които се справя дори и с най-сериозните опити за проникване.
Като за начало, защитната стена на антивирусния
пакет скрива портовете на системата (фиг. 3). Разбира се, това е задължителна черта за всички модерни
продукти за кибер безопасност. Целта е проста – да
се защити машината от всякакви опити за проникване и нанасяне на вреди, включително и от сканиране на
портовете. Ако все пак някой се опита да направи това, защитата срещу проникване (Intrusion Prevention)
на NIS 2008 незабавно уведомява потребителя за сканирането и автоматично блокира съответния адрес
за определен период от време – от 30 минути до 48 часа (фиг. 4). Наред с това тя защитава системата от
директни атаки от Интернет, като осигурява безопасността на браузъра и предпазва връзката посредством мониторинг на обменяните пакети, а ако открие
подозрителни или опасни данни, ги блокира.

Фиг. 1. Кликнете върху Options, за да отворите менюто за
настройки

Фиг. 2. „Тикчето“ под иконата и текстът Secure срещу
всяка функция от Norton Protection Center означават, че
системата е защитена

Фиг. 3. При избор на функцията Stealth Blocked Ports блокираните и неактивните портове няма да отговорят на
опитите за осъществяване на връзка с тях

Фиг. 4. Препоръчително е функцията AutoBlock да бъде
активирана, както и да бъде определен периодът от време, през който Intrusion Prevention да блокира сканиращия
компютър
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Фиг. 5. По подразбиране защитната стена действа автоматично, но това не ограничава опитните потребители
да я настроят в съответствие със собствените си изисквания
Защитната стена е независим модул, който може да действа както напълно автоматично, така и в зависимост от зададените настройки. В първия случай модулът сам решава как
да постъпи с дадена програма – дали да я блокира, или да Ӝ позволи достъп до Интернет (фиг. 5).
Ако се открие добре известен зловреден софтуер
или програмен код, той, без да пита, спира услугата
или премахва заплахата. Във втория случай за всички
програми се поддържа списък, в който за всяка от тях
се определя типът на защита – дали тя да е автоматична, дали безусловно да се разрешава или блокира
достъпът до Интернет, дали да се използват специфични настройки (фиг. 6).
Несъмнен плюс на мрежовата защита на Norton
Internet Security 2008 е технологията SONAR (Symantec
Online Network for Advanced Response). Благодарение на
нея антивирусният пакет следи за все още неизвестни заплахи и посредством евристичен метод на анализ открива зловредните кодове, които се опитват
да пробият блокадата или да подменят програмните
редове на определени файлове с цел рестартиране на
системата или изключване на защитните механизми
на продукта.

Защита от вируси

В съответствие със съвременните разбирания
за комплексна защита от зловреден софтуер Norton

Фиг. 6. Потребителят може да зададе ръчно правилата за
достъп на всяка програма до Интернет

Фиг. 7. Кликнете върху Scan with Norton Internet Security, за
да проверите даден файл за вируси
Internet Security 2008 предлага обединен скенер за вируси и шпионски софтуер (спайуер). Благодарение на
това, а и на усъвършенствания код проверката се
извършва много по-бързо в сравнение с предходната
версия на продукта, като едновременно с това се
почистват, отстраняват или блокират заразените
файлове, включително и тези с изменен програмен

Ценова информация
На нашия пазар продуктите на Symantec се предлагат в 3 окомплектовки в зависимост от броя на включените лицензи, всяка от които има по два варианта: нов потребител (Ret) или ъпгрейд от предходна версия (Upg).
Продукт
Norton Internet Security 2008 SE CD Ret
Norton Internet Security 2008 SE CD Upg
Norton Internet Security 2008 IN CD 3 USR
Norton Internet Security 2008 IN CD 3 USR Upg
Norton Internet Security 2008 IN CD SOP 5 USR
Norton Internet Security 2008 IN CD SOP 5 USR Upg

Цена [евро]
49,99
45,00
95,88
76,69
153,45
115,08

Забележка
Нов потребител / eдин компютър
Ъпгрейд / един компютър
Нов потребител / три компютъра
Ъпгрейд / три компютъра
Нов потребител / пет компютъра
Ъпгрейд / пет компютъра

Забележки:
1. Цените са препоръчителни и се отнасят за крайни клиенти. В тях не е включен ДДС.
2. Специална цена за региона има само за първите две позиции. Това е т.нар. SE Edition (South Eastern Europe Edition),
което се отличава по оформлението на кутията.
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Фиг. 8. Маркирайте и четирите кутийки за по-сигурна
защита на системата

Фиг. 9. Добре е да бъдат избрани опциите за проверка на
архивни файлове, активни програми и файлове от Start-up
списъка

код, променена големина или дори преименувани. Модулът се интегрира успешно с Windows Explorer и с
едно кликване може да се стартира от контекстното меню (фиг. 7).
По подразбиране скенерът извършва проверка на
системата преди собствената си инсталация. Това
се препоръчва, за да се извърши предварителна проверка на машината и да се отстрани възможността
зловредният код да администрира антивирусния пакет при инсталирането му. Ако обаче въпреки това
има съмнения, че системата не е напълно чиста, винаги можете да извършите онлайн проверка през сайта на Symantec (www.symantec.com/norton).
На първо място сред технологиите, залегнали
в основата на антивирусния модул, трябва да се
спомене функцията Auto-Protect (автоматизирана
защита). Това е съвкупност от няколко компонента, които се стартират със зареждането на операционната система и проверяват за активиращи се вируси и други зловредни кодове (фиг. 8).
Следва евристичният анализатор Bloodhound, чиято
задача (подобно на SONAR) е да открива неизвестни
зловредни програми и макро вируси, да ги изолира, да
анализира тяхното поведение и ако застрашават сигурността, да ги премахва. И докато SONAR защитава системата на мрежово ниво, Bloodhound осигурява
защитата на системно ниво.
В антивирусната защита са вградени и технологии за откриване и премахване на логъри (keyloggers),

руткити, проследяващи „бисквитки“ и други подобни
вредители (фиг. 9).
Защитата от вируси не би била пълна, ако Norton
Internet Security 2008 не проверява и входящите и
изходящите електронни съобщения, както и прикачените към тях файлове. В това отношение съществена роля играе и специалната функция, която
проверява изходящите писма за наличие на заразяване с червей (worm). Така, ако системата е жертва
на червей, когато той се опита да се разпространи
в мрежата, NIS 2008 ще го засече и ще предприеме
необходимите действия за ограничаване на заразата (фиг. 10). Разбира се, не е пропусната и възможността за сканиране на получените файлове през
популярните Instant Messaging клиенти като Yahoo!,
AOL, MSN и др.
С това обаче не се изчерпват възможностите на
защитата от вируси и спайуер. Norton Internet Security
2008 предлага и възможността да бъдат определени
рисковите категории, които открива (фиг. 11), както
и мерките, които трябва да се предприемат по отношение на обектите с нисък риск за сигурността
(фиг. 12).
Помислено е и за ситуациите, при които антивирусният пакет не може да премахне една или друга
кибер заплаха. В тези случаи Norton Internet Security
2008 автоматично поставя обекта под карантина с
цел ограничаване на заразата. След това с лекота (и
без опасност за системата) ще можете да отвори-

Фиг. 10. Препоръчва се да се активира опцията за мониторинг за червеи

Фиг. 11. Списъкът с категориите е доста обемист
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Фиг. 12. Обектите със среден или висок риск за сигурността се премахват автоматично, докато към тези с нисък
риск може да се постъпи според зададените от потребителя настройки

Фиг. 13. Папката с карантинирани файлове се отваря от
главния прозорец на NIS 2008

те папката с карантинираните файлове (фиг. 13) и да
разгледате съдържанието Ӝ (фиг. 14).

пръв път се логвате в даден сайт, NIS 2008 предлага
да запомни паролата и потребителското име, за да
не ви се налага да ги въвеждате отново и евентуално
да станете жертва на шпионски софтуер или логър
(keylogger). Ако се съгласите, следващия път, когато
посетите този сайт, Identity Safe може да въведе автоматично паролата и потребителското ви име, без
опасност данните да попаднат в чужди ръце.
Минусът на автоматичното попълване е, че програмата не знае кой работи в този момент с компютъра и ако това не сте вие, неоторизираното лице
може да се логва с вашите данни и без да ги знае. За
да запълнят този сериозен пропуск, от Symantec са
въвели опция за защита на данните с парола (фиг. 15).
Така всеки път, когато започвате нова сесия с браузъра, модулът ще изисква тази парола. В противен
случай ще откаже достъп до данните ви.

Защита на идентичността

Всяка модерна антивирусна програма по мрежова
безопасност предлага и модул за защита на личните
данни. Модулът, изпълняващ тази роля в NIS 2008, се
нарича Identity Safe. Той действа в две насоки – като
антифишинг филтър, който се интегрира с познатите браузъри, и като хранилище на пароли и потребителски имена.
Основната защита на потребителя от измама в
Интернет се постига чрез вграждането на антифишинг филтъра в работния браузър. Така антивирусният пакет за мрежова сигурност разпознава сайтовете „ментета“, чиято единствена цел е да подлъжат
потребителите да дават доброволно своите лични
данни. Интеграцията на антифишинг филтъра с браузъра се изразява в добавяне на лента с инструменти. Ще я познаете лесно – голяма зелена икона с логото на Norton до нея. Освен това, когато отворите
фалшив сайт, който наподобява на легитимен уеб адрес, антифишинг филтърът ще ви извести за това.
Identity Safe също така може да съхранява и въвежда (по желание на клиента) пароли и потребителски
имена за вход в различни уеб сайтове. Така, когато за

Фиг. 14. След инсталиране на новите сигнатури NIS 2008
автоматично се опитва да почисти карантинираните
файлове (в нашия случай процесът завърши успешно)
Декември 2007

Заключение

Norton Internet Security 2008 впечатлява със завидна защита, стабилност, функционалност, рентабилност и не на последно място – може да работи на
заден фон, без да товари компютъра излишно. Ако
желаете продукт, който не прави компромис със сигурността, работи бързо и ползва малко памет, NIS
2008 е точно за вас.

Фиг. 15. Мениджърът на пароли информира графично за
степента на защитеност на избраната парола – дали е
лесна, средна или трудна за разбиване
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Nokia 6110 Navigator
БИЗНЕС СМАРТФОН, С КОЙТО ВИНАГИ ЗНАЕТЕ КЪДЕ СЕ НАМИРАТЕ!
В края на миналата година Nokia интегрира
GPS навигацията като базова функция в своя
супер смартфон N95 и не само показа „в какво се
превърнаха компютрите“, но и положи началото
на инвазия на мобилните технологии в нова област от персоналната електроника. След MP3
музиката и мобилната фотография дойде ред и
на GPS навигацията да намери място в джоба
ни. И докато N95 е телефон от най-висок клас,
през юли тази година Nokia представи своето
предложение за средния бизнес клас – смартфона Nokia 6110 Navigator, който не трябва да се
бърка с позабравения Nokia 6110 от 98-а година.
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АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
С цената си от 869,99 лв. с включен ДДС той се
явява изключително конкурентна алтернатива
както на N95, така и на самостоятелните GPS
приемници.
Nokia 6110 Navigator е четирибандов GSM телефон (850/900/1800/1900), който поддържа 3G
стандартите WCDMA/UMTS (2100) и HSDPA, осигуряващи скорост на трансфер до 14,4 Мбита/s.
Не поддържа Wi-Fi. Подобно на всички нови модели
смартфони на Nokia и той е базиран на Symbian
S60 3rd Edition FP1 и предлага богата мултимедийна функционалност (вграден медия плейър,
поддръжка на Real Player и Flash Lite), както и
бизнес приложения като Adobe Reader LE и Quick
Office. В сравнение с предишните модели от среден клас със Symbian S60 е подобрена скоростта
на преминаване от заключен в отключен режим,
макар едновременното изпълнение на няколко
приложения да забавя значително работата на
телефона. При проведените тестове Nokia 6110
отговори на високите критерии на компанията
за качество на връзката – нито един от разговорите не бе прекъснат поради загуба на сигнал, а
качеството на звука бе безупречно. По официални
данни батерията осигурява до 3,5 часа разговори
и 11 дни в режим на изчакване, но използването
на 3G мрежа, Bluetooth и GPS може да сведе времето за работа до час и половина. Казано по друг
начин, ако смятате да използвате активно GPS
навигация, гответе се да зареждате своя телеДекември 2007
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фон всяка вечер или носите със себе си резервна
батерия.
Nokia 6100 Navigator не изненадва с дизайнерски
решения – слайдер в класически цветове: комбинация от консервативно черно или елегантно бяло с
метално сив преден панел. Корпусът на телефона
е изработен от пластмаса, чиято лъскава повърхност е истински магнит за пръстови отпечатъци,
и метален пояс. С размерите си от 110х49х20 mm
телефонът пасва идеално в дланта и макар теглото му от 125 g да надхвърля обичайното за
слайдер, увеличението се дължи на допълнителните 21 g от вградения GPS приемник. Екранът на
Nokia 6110 Navigator заслужава само суперлативи –
2,2-инчов QVGA (240х320 точки) с ярки и живи
цветове. Наистина той не може да се сравнява
по размери с дисплеите на N81 и N95, но предлага
същото високо качество и яркост. Телефонът е
оборудван с 2-Мпикселна камера с 16-кратно цифрово увеличение и вградена светкавица. Обективът е защитен с плъзгащ се капак. Освен снимки
с нея можете да записвате и видео във формат
MPEG-4 с разделителната способност на дисплея
(320x240 точки). Над екрана е разположена втора 3G камера за телефония, която се използва по
подразбиране, когато предпазният капак на основната камера е в затворено положение. Вградените високоговорители осигуряват стерео звук,
с опция за псевдo-3D съраунд. Качеството на
възпроизвеждане обаче отстъпва на това на телефоните от N-серията и дори на Nokia 5700. За
разлика от последните модели в N-серията, за да
използвате телефона като MP3 плейър, трябва
да ползвате включените в комплекта слушалки с
2,5-mm жак.
Разположението на бутоните е класическото за Nokia – два контекстни сини бутона, зелен
и червен бутон за стартиране и прекъсване на
разговора, джойстик с пет посоки на движение и
още три бутона (за достъп до основното меню на
Symbian, до навигационния софтуер и за изтриване). Навигационният бутон е по-голям от останалите и е лесно достъпен – добра новина за GPS
потребителите, но лоша за останалите, които
поне в началото често ще го натискат погрешка. Подобно на новите S60 модели, липсва отделен
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бутон за копиране, като неговата функция е поета от бутона „#“. На металния пояс на телефона
са разположени бутонът „My Own“ (настроен за
проверка на гласовата поща и прочитане на нови
SMS съобщения), mini-USB и microSD слотовете
(в комплекта е включена 512-Мбайтова microSD
карта, а се поддържат карти до 2 Гбайта), както
и бутоните за задействане на фотокамерата и
настройката на звука. Бяхме разочаровани единствено от бутоните за набиране – за цената
на смартфона те изглеждат някак си евтино, не
създават достатъчно добро усещане за натискане и са твърде близо до подвижния горен панел,
което прави набирането на цифрите от 1 до 3
неудобно.
След като се уверихме, че Nokia 6110 Navigator
с нищо не отстъпва на останалите смартфони
на компанията, се заехме да тестваме GPS навигацията. Навигационната програма е Route66, като на българския пазар телефонът се предлага с
карта на света, на Централна и Източна Европа
и подробна карта на София. Допълнителни карти
могат да бъдат закупени и заредени чрез приложения Route66 Sync DVD към телефона, но можете да си спестите разходите, като използвате
алтернативен софтуер или услуги за навигация
от типа на Nokia Maps.
Route66 осигурява удобно придвижване по картата с едва доловимо забавяне. Дава възможност
за приближаване и отдалечаване и показва 15 различни категории обекти (от хотели и ресторанти
до бензиностанции и туристически обекти и дори
пълен график на градския транспорт). За съжаление, в българската база са включени малко на брой
локации и тя в никакъв случай не може да се нарече изчерпателна. Възможно е търсене на обекти
върху картата, което за съжаление е затруднено
от необходимостта да „предскажете“ използваната от авторите на Route66 транскрипция на
българските имена. Това затруднява изключително много търсенето по име на улица и е сред големите недостатъци не само на тази, но и на други
подобни GPS системи. Полезна е възможността
да оставите телефона да намери най-близката
бензиностанция или ресторант в зависимост от
текущото ви местоположение. Можете да доба-
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вяте корекции и нови локации,
които се записват в паметта на
телефона и се използват в бъдеще за навигация.
Програмата работи в два режима – пешеходен и автомобилен. При преминаване в автомобилен режим картата променя
перспективата в псевдо 3D и с
анимирана стрелка показва посоката на движение. Възможно
е да получавате и гласови инструкции (на английски език) за необходимата посока на движение.
По желание телефонът може да
показва и каква част от пътя
(в проценти) сте изминали във
всеки момент. Ако не спазите
посоката или пропуснете завой,
програмата автоматично коригира първоначално зададения
курс. Забелязахме, че на моменти за тази корекция е необходимо значително отклонение от
първоначално зададения път.
За краткото време, с което разполагахме за тестване
на телефона, можем да кажем,
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че Route66 се справя толкова
добре, колкото и предлаганите
на нашия пазар GPS приемници
от среден клас. Всеки, който е
разчитал на GPS навигация по
улиците на гъсто населен град
като София, знае, че често дори скъпите модели могат да ни
изиграят лоша шега в градска среда. С изключение на някои професионални модели, всички GPS устройства разчитат
единствено на връзка с геостационарни GPS сателити, като
точността им се определя както от броя на сателитите, до
които имат връзка в даден момент, така и от точността на
вградения часовник. Обикновено
получените резултати са точни в открити пространства, но
в градска среда GPS сигналите
се отразяват от високите сгради и резултатите не са надеждни. Повечето от тези проблеми намират решение чрез технологията Assisted GPS (AGPS),
която Nokia предложи за първи
път чрез ъпдейт на N95 и която вече е стандартна функция
в Nokia 6110 Navigator. Благодарение на връзката на телефона
с Интернет, Nokia 6110 изпраща получените от сателита резултати, както и допълнителна
информация (коя е най-близката
до вас клетка на мобилния оператор), до специален помощен
сървър. Неговата задача е да изчисли с пъти по-голяма точност
разположението, като сравни
частично получените данни с
постоянно получавани данни от
всички сателити и да „предскаже“ липсващите данни. Помощният сървър също така спомага за осъществяване на връзка
с геостационарните сателити,
с които GPS приемниците не-

винаги успяват да се свържат.
Тази повишена точност обаче
си има цена – при това доста
солена! Понеже връзката с въпросния сървър се осъществява
през Интернет, ако често ви се
налага да използвате Nokia 6110
за навигация, пригответе се да
платите огромна сума за осъществения трафик между вашия телефон и GPS сървърите.
Nokia включили тази опция по
подразбиране, но след първата
вълна от негодувание компанията информира клиентите си как
да изключат AGPS опцията, за
да спестят разходи. За целта
влезте в менюто на Symbian, изберете Settings, Phone Settings,
General, Positioning, Positioning
Methods и изключете Integrated
GPS with Assist, както и Network
Based. Това ще намали точността на GPS навигацията, но поне
няма да се разорите следващия
път, когато платите сметката
си за телефон.
Специално насочен към бизнес класата, която се нуждае
от безкомпромисно качество,
богата функционалност и лесна за използване GPS навигация без необходимост от закупуване на отделно устройство,
Nokia 6110 Navigator е значителна крачка към масовото навлизане на мобилната навигация. Макар за българския пазар картите
на Route66 да не са сред най-подробните, новият модел на Nokia
е повече от достатъчен, за да
сте сигурни, докато кръстосвате родните пътища. Редакцията благодари на колегите от
2be за предоставената възможност да тестваме Nokia 6110
Navigator и да се убедим в качествата му на пълноценен заместник на GPS приемниците.
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Всяка година порой от стотици безплатни игри, родени в
свободното време на скучаещи програмисти и независими
разработчици, се излива в Интернет в търсене на жадни
за разнообразие геймъри, за които важна е не първокласната графика, а оригиналната идея и невижданият геймплей.
В края на годината Апостол Апостолов прави равносметка
на няколко от най-странните заглавия, за които масовият
играч дори не подозира, че съществуват! Всяка една от тях
ще намерите на диска към списанието.

Heroes of Might & Magic V:
Tribes of the East
Nival Interactive / Ubisoft

Новото попълнение на петата част от серията Heroes of
Might & Magic е вече факт! Носеща заглавието Heroes of
Might & Magic V: Tribes of the East, играта предлага множество новости и подобрения, но дали те ще се харесат на геймърите, или ще откажат завинаги феновете на походовата
стратегия?! Прочетете и научете мнението на Мартин
Димитров за продукта.

Neverwinter Nights 2:
Mask of the Betrayer

Obsidian Entertainment / Atari
Законите на комерсиализма гласят, че всяка игра, радваща се
на значителна популярност, рано или късно получава своето
продължение. NWN2 не прави изключение от правилото, а когато въпросното продължение Mask of the Betrayer се появи на
бял свят, Владимир Милчевски реши да ви го представи.

Hellgate: London

Flagship Studios / Electronic Arts
Постапокалиптичен Лондон е завладян от орди кръвожадни
демони, превръщайки го в безлюден и опустошен град. Оцелелите по време на клането са намерили убежище в лабиринта от тунели на метрото, откъдето водят своята борба
за спасение на човешкия род. Дали ще успеят? Това ще каже
Иван Димитров.

The Chosen – Well of Souls
Rebelmind / Meridian 4

Най-яркият представител и пионер в жанра екшън ролева
игра е Diablo. През годините мнозина се опитаха да създадат конкурентен продукт, който да пожъне ако не по-голям,
то поне същия успех и печалби. Дали The Chosen – Well of
Souls има потенциала да стане такъв? Вижте в материала
на Иван Димитров.
В сезона на празниците, когато пазарът изведнъж се пренасели от суперхитове, Владимир Милчевски реши да прекара
няколко часа с едно не толкова комерсиално заглавие и да
сподели впечатленията си от него.

FURY

Auran / Codemasters
Най-сетне! Дългоочакваният съперник на Guild Wars е вече
на пазара и тълпи от яростни геймъри проливат кръв из
бойните полета на Fury в търсене на динамичен и богат
геймплей. И, съдейки по първите реакции, да се изнасят още
по-яростни с първия отлив. Апостол Апостолов също има
причина да беснее, докато персонажът му умира. Три пъти.
Но не по време на игра. Преди да започне да играе. Как? Защо? Чети нататък...

The Orange Box

Valve издадоха The Orange Box („Оранжевата кутия“) – пакет,
включващ всички игри от поредицата Half-Life 2, иновативната Portal и multiplayer ориентираната Team Fortress. Веселин Жилов надникна в оранжевата кутия, мина HL2: Episode
2 и Portal и се върна, за да разкаже.

BMW M3 Challenge

Blimey! Games / 10TACLE STUDIOS
С цел популяризиране на модела M3 момчетата от BMW подходиха нестандартно – чрез създаване на компютърна игра,
с която да рекламират своя продукт. Запознайте се с BMW
M3 Challenge. Дали обаче играта си заслужава отделеното
време, или рекламата трябва да си остане реклама?! Отговора на този въпрос можете да прочетете в материала на
Мартин Димитров.
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Апостол Апостолов

НЕСТАНДАРТНИ
ЗАБАВЛЕНИЯ,
ЗА КОИТО
МАСОВИЯТ
ГЕЙМЪР НЕ Е ЧУВАЛ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
The Chzo Mythos: 6 Days a Sacrifice

Бил Кросшоу е смятан за един от най-добрите независими
дизайнери на куестове в последните години, чиито игри следват
каноните на приключенския жанр, наложени от Sierra On-Line и
намират фенове сред хардкор почитателите на този позагубен
жанр. Неговата поредица Chzo Mythos, чието начало бе положено
през 2005 г. с 5 Days A Stranger, вече наброява четири игри, последната от които е 6 Days a Sacrifice. 6 Days a Sacrifice е грандиозно хорър приключение, вдъхновено от творенията на Лъвкрафт. Съдържа над 5 часа геймплей, десетки локации и главен
герой крадец, комуто съдбата е отредила нелеката задача да
се справи с таен култ, който призовава могъщ демон от отвъдното, и то само в рамките на шест дни. Графиката на 6 Days a
Sacrifice е рисувана на ръка и е максимално опростена, като нарочно е търсено усещането, предлагано в куестовете от средата на 90-те години. Пригответе се за истинско предизвикателство на ума, защото освен със заплетена история и сюжет, Chzo
Mythos се слави и с едни от най-трудните загадки, появявали се в
приключенска игра напоследък. На фона на елементарните комерсиални куестове, това е полъх свеж въздух в жанра.

A Tale of Two Kingdoms

Ретро куестовете с рисувана на ръка
графика, които изпълват старите геймъри с
носталгия по времената на Sierra On-Line и
Westwood-ските приключения, са сред акцентите в жанра за изминалата година. Едно от
големите заглавия, разработвано с години, е
A Tale of Two Kingdoms – игра, която сякаш е
одрала кожата на популярната за времето си
King’s Quest VI. Приказното кралство Тейлин,
управлявано от тираничния крал Вортигерн,
е атакувано от неизвестни завоеватели. В ролята на полуелфа воин Маелдун Беломечи, който преди три години е спрял амбициите на краля да наложи
властта си над елфическите земи, ще трябва да приемете неохотно да помогнете на Вортигерн и кралството му, но само защото старият крал е имал
късмет да отгледа прекрасна принцеса, в която Маелдун се влюбва мигом до
уши. „Приказка за две кралства“ е разработвана в продължение на две години
от екип от над двайсет художници и програмисти и предлага епична история
с нелинеен сюжет, неигрови персонажи, които стават ваши спътници и променят историята с участието си, и – което си е постижение – над 75 минути
оркестрова музика, която с нищо не отстъпва на саундтраците на комерсиалните игри.

ЕКШЪН
Bear Go Home

Уникална. Иновативна. Това са част от похвалите, които
платформеният екшън Bear Go Home обра дни след появата си в
Интернет. Вдъхновена от детските приказки, играта разказва
за премеждията на едно малко мече, изгубило се в дълбокия лес и
попаднало на страховити създания, които всячески се стараят
да му попречат да се върне у дома. Вашата задача е да му помогнете да намери верния път. Това, което прави Bear Go Home
нещо повече от поредния екшън за малки деца, е управлението.
Наместо да използвате клавиатурата като в обикновен екшън,
мечето се управлява изцяло с мишката, като хващате и дърпате
части от тялото му. Ако дръпнете опашката му настрани или
нагоре, мечето тръгва напред или подскача, можете да го разпъвате или мачкате, за да се провре през тесни процепи, а ако
издърпате напред масивната му долна челюст, устата му ще се

Възможно ли е да има платформен екшън, в който важно е не избиването на безкрайна върволица от противници, а изследването на огромен свят, изпълнен със стотици тайни места? И аз не повярвах отначало, че нещо подобно може да се нарече
игра, преди да се докосна до една от най-бързо набиращите популярност безплатни
игри за последните месеци, Knytt Stories. Историята на играта е позната – светът
е заплашен от унищожение и само девойката Книт може да го избави от тази заплаха. Но как? Та тя дори не може да се бие! В играта постоянно ще трябва да избягвате конфликта с чудовищата, населяващи игровия свят. Авторът на Knytt Stories е
приготвил огромен, динамичен игрови свят, подобен на истински лабиринт,
и ви е оставил на свобода да го изследвате и разгадаете. Главната героиня
Книт може да използва 8 специални способности, които трябва да съберете
във всяка игра и които ви отключват достъп до нови, доскоро недостъпни
локации в търсене на решение на поставения проблем. Игровия свят може
да редактирате и допълвате с нови местности чрез добавения към Knytt
Stories редактор. Благодарение на него, фенове вече са създали десетки нови
светове и версии на оригиналния свят, надминаващи в пъти и без това необятния му размер.

Opera Slinger

Обичате ли опера? Не, няма нужда да отговаряте – дори и да я ненавиждате, тази игра има всички шансове да промени мнението ви. Защото в Opera Slinger вие няма да слушате, а ще свирите и пеете караоке опера, борейки се за овациите на публиката! Играта представлява хибрид между конзолния караоке хит на Sony – SingStar – и лек аркаден
привкус и изисква да разполагате с микрофон. След като изберете своя персонаж измежду
мъжки (тенор) и женски (алт) оперен певец и ария, която
ще пеете заедно (за съжаление изборът не е голям, но играта все пак е безплатна), надпяването започва! Докато
вашата цел е да издавате наподобяващи оперно пеене звуци, които играта се опитва да свери с точна тоналност
и продължителност на звука и оценява вашия
успех с овациите или гневните крясъци на публиката, задачата на противниковия персонаж е
да ви открадне песента, като предусеща кога се
справяте най-зле и се опитва да ви отнеме мелодията. Пеенето не е всичко, понякога ще трябва
да използвате клавиатурата, за да въведете ноти в точния момент, които подсилват арията и
носят със себе си титанични визуални ефекти, при което операта направо се
руши около вас! Като споменах визията, тук е мястото да похваля авторите за
наистина перфектната графика – моделите на персонажите и оперната зала са
изпипани до най-малки детайли, макар анимациите да са леко дървени. Все пак
важна е музиката!

ЛОГИЧЕСКИ ИГРИ
Crayon Physics

За разлика от повечето логически игри, които се стараят да предложат поредната главоблъсканица в пакет с някакъв зародиш на история и тематика, Crayon Physics не се опитва
да омае геймърите, а направо разкрива абстрактната си, но наистина оригинална концепция.
След стартирането на играта ще се изправите пред лист хартия от тетрадка, на който са
изобразени червено топче и жълта звезда, както и няколко разхвърляни обекта. За да победите, трябва да докарате топчето до звездата, въпреки че това наглед изглежда невъзможно. Начинът, по който може да сторите това, е невиждан досега в компютърна игра – имате
уникалната способност да рисувате предмети на екрана,
които си взаимодействат като физически обекти и могат
да помогнат (или както често се случва – да попречат) на
вашето червено топче да се добере до заветната си цел.
Обектите, които можете да рисувате, са квадрат, кръг,
триъгълник и правоъгълник (лост) с размери в зависимост
от движението на мишката. С тяхна помощ можете да изработите всевъзможни комбинации, като например лост с подпора, колона от блокчета, върволица от топчета, които
предават предмет като на конвейер, и прочие. Пъзелите, както винаги, започват елементарно, но с времето играта става дяволски трудна, а свободният геймплей ви дава
възможност да намерите своето решение за всеки проблем.

Обзор
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отвори и ще погълне всевъзможните бонуси или противници, имали нещастието да попаднат в бездънната му паст.
Управлението на пръв поглед изглежда ненужно сложно, но
веднъж щом свикнете с десетките движения и комбинации,
достъпни само с едно замахване с мишката, ще промените
мнението си. Графиката на Bear Go Home е вдъхновена от
PSP хита LocoRoco и предлага семпла визия от изчистени
цветове и прости форми, подобно на илюстрация от детска книжка. Музиката на играта пък е протяжна – монотонни
детски припеви, които придават на играта колкото инфантилно, толкова и смразяващо кръвта излъчване.
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NIVAL INTERACTIVE / UBISOFT

Минимални изисквания:
Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие
Най-сетне справедливост! Всеки път горките орки биваха пребивани, мачкани и унижавани и всеки
път бедните орки биваха онеправдани. Стига толкова несправедливост!
Време е за отплата! Време е орките да се развихрят и да отвърнат
на удара с подъл и мръсен бой, пред
който другите раси да отстъпят и
да признаят зелените гадини за световна сила! Ъъъ... май се поувлякох?!
Всъщност цялата тази тъй цветущо очертана история очаква всеки геймър, дръзнал да надникне в новото отроче на Nival Interactive – самостоятелното разширение към култовата походова стратегия Heroes
of Might & Magic V, носещо заглавието Tribes of the East.
Битката няма да е лесна, а враговете несъмнено ще са по-упорити
от всякога. Но не се отчайвайте! В
края на краищата справедливостта
е на ваша страна... или поне така
разправят хората. Ако не се справите – не се притеснявайте. Винаги
има втори път.

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

ФАБУЛА

Историята в играта е абсолютно праволинейна – започва от там,
където предходното разширение завърши, като разказва за бунта на
орките и за техния път към свободата. И дотук с историята. Лошото на
това разширение е, че макар в началото да започвате с мисия, в която
предвождате орките, в последващите мисии ръководите некромантите
и книжните плъхове от академията.
И след като навъртите достатъчно километри, удря часът на орките – най-сетне можете отново да

играете с тях. Но уви – отново за
кратко. До този момент историята
се разказва от гледна точка на останалите фракции, а чак на финала –
през очите на орките. Малко разочароващо.

ИГРАТА

Heroes of Might & Magic V: Tribes
of the East е типичната фентъзи походова стратегия, в която направлявате герои (предвождащи вашите
легиони), завземате мини и замъци,
трупате армия и богатства и мачкате враговете. Звучи фасулско, нали?
Да, ама не! За разлика от предходните заглавия от серията, този път
момчетата от Nival Interactive са се
престарали. Играта не е никак лесна. Въвеждащата мисия може и да ви
се стори фасулска, но след това ще
ви се стъжни. Не че няма да можете да се справите. Напротив – ще
успеете, но след множество опити
и грешки, последвани от зареждане
на съхранени save-ове и отново бор-
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ба със задачите, все едно сте прасе,
което се бори с тиква. Това за съжаление разваля до някаква степен удоволствието от играта.
От друга страна, добавянето на
една нова фракция е приятно разнообразяване на продукта. В традиционния стил на играта, новата армия
е наречена Stronghold и ако сте играли първите части на серията, ще
откриете учудващи прилики със старите бойни части.
Момчетата от Nival Interactive
този път са заложили на сравнително променена концепция за новата
фракция.
Първата приятна изненада се
наблюдава при магиите. Докато останалите армии разполагат с вълшебства, които да прилагат по време на мелетата, новата страна в
конфликта разполага с бойни викове
(war cries). Тяхната идея всъщност е
повлияна изцяло от номадския характер на орките – войнствено настроено племе, което по време на сражение се командва с бойни викове. Макар и да са аналог на заклинанията,
интересното е, че никои други герои
(освен тези на Stronghold) не могат
да се възползват от положителните
качества на бойните викове, затова
дори и крепостта ви да падне в чужди ръце, враговете ви няма да могат
да ги ползват срещу вас.
Втората приятна изненада е способността на бойните части на новата фракция – т.нар. Blood Rage. Тя
е свързана със спецификата на армията на Stronghold – повечето бойни
части са ориентирани за близък бой.
Така когато нараняват своите врагове, те се опияняват от вражеската кръв и стават по-малко податливи на наранявания. Колкото по-често
приятелските бойни части биват
удряни, толкова по-лесни за убиване стават оркските орди. Затова
е препоръчително да наблягате на
варварските и безочливи кланета на
противниковата армия.

Самите бойни части на новата
фракция са и по-малко податливи на
магия. Така че не се притеснявайте,
когато изправяте ордите си срещу
владеещи заклинания противникови
легиони. Няма страшно... или поне не
за вас. Враговете ви да му мислят!
Друг приятен повей при разнообразието е възможността да жертвате бойните си части за получаване
на точки опит. Макар видимо тази
идея да е интересна (все пак кой ползва най-евтините и безполезни бойни
части?!), убиването на вражеските
единици и чудовища е „по-доходоносно“ по отношение на трупане на
опит занаят. В началото на мисиите
е добре да поозорите врага с изненадващо високо ниво герой (за който

ци. Решението е ваше, но това не ви
ограничава да избирате само единия
тип или само другия. Можете да избирате и от двата. Единственото
ограничение е в количеството, което можете да закупите – например
имате десет части, от които решавате да имате 5 скелета стрелци и
5 скелета бойци. Схванахте идеята,
нали?
В реда на нещата, не са пропуснати и артефактите. От една страна,
вече можете да ги продавате чрез
пазарите, а от друга, можете да събирате цели комплекти. И докато в
предходните части се осланяхте само на най-добрите артефакти, тук, в
Heroes of Might & Magic V: Tribes of the
East, ако искате да имате пълната
екипировка (с най-големите бонуси),
ще ви се наложи да се съгласите да
запазите някои не чак толкова силни
артефакти, но с идеята, че когато
съберете комплекта, ще се радвате
на уникални бонуси.

ГРАФИКА И ЗВУК

сте жертвали част от евтините си
създания), но с напредване на играта
и развитие на армиите тази идея се
обезсмисля.
Не е наблегнато на разнообразяването на бойните части. Обикновените единици (независимо от кое
ниво са) си остават същите. Разликата се наблюдава при подобрените
елементи. Докато при предходните
части на петата серия разполагахте само с обикновени и подобрени,
тук в разширението можете да избирате между обикновени и два типа подобрени същества. Например
при некромантите нормалните скелети можеха да се трансформират в
скелети стрелци. Тук, освен в стрелци, могат да се превърнат и в бой-

За графичното оформление няма
какво да се каже – стандартната
триизмерна графика на петата част
с няколко нови ефекта и поизгладени
ръбове. В музикално отношение се
забелязва разликата – има нови музикални фонове за новата фракция, които пасват идеално на варварските
нашественици.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Като цяло играта е интересна и
си заслужава. Разнообразието и новите идеи, залегнали в направата на
продукта, внасят свежест във вече
поостарялата пета част. Несъмнено Heroes of Might & Magic V: Tribes
of the East ще се понрави на феновете на продукта, както и на тепърва
встъпващите в дебрите на света
на Heroes of Might & Magic геймъри.
Единственото нещо, което ни остава, след като изиграем стратегията, е да очакваме шестата част!
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Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
2,4 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
128 Мбайта
с поддръжка на DirectX 9.0c
Дисково пространство: 10 Гбайта

OBSIDIAN ENTERTAINMENT / ATARI
След излизането на Neverwinter
Nights 2 в края на миналата година едва ли някой се е съмнявал, че играта
ще има някое и друго разширение. Сдобиването с експанжъни е традиционно за игрите, базирани на Dungeons &
Dragons правилата, а и първият NWN
не правеше изключение от това правило, сдобил се с две официални (и неопределено количество неофициални)
разширения. По тази причина появата
на NWN2: Mask of the Betrayer не изненада особено с появата си. Вероятно за
отсъствието на изненадващ елемент
спомогна донякъде и фактът, че въпросното разширение на играта беше
анонсирано още преди самата NWN2 да
влезе в продажба по магазините...
Игрите започнаха да стават големи в последно време. Първо беше

Silverfall с нескромните си 11 Гбайта,
после дойде чудовищната 15 Гбайта
инсталация на Stranglehold. Покрай тях,
някак незабелязано и гузно, се промъкна
и експанжънът на NWN2. Гузно, защото
се беше укрил с лъжа. Авторите на играта твърдят, че за инсталацията са
необходими 2,5 Гбайта, като за ОПТИМАЛНО функциониране е ЖЕЛАТЕЛНО
да имате още 1 свободен Гбайт. Това
не е така. Играта изисква инсталация
на оригиналния NWN2, поради което
размерът на инсталацията є нараства
от 2,5 на 9 Гбайта. Отделно наличието на още 1 свободен Гбайт (и то на
partition-а/hard-a, на който е Windows) e
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО – отсъствието му ще
доведе до това, че в един момент ще
се окажете в положение да не може да
си запазите прогреса в приключение-

то, а старите ви save-ове да изчезнат,
оставяйки ви с „удоволствието“ да освободите място и после да преиграете няколко часа. Харесвам Mask of the
Betrayer – играта е просто задължителна, но ми се иска авторите да бяха
малко по-конкретни, за да си спестя
горепосочените „забавления“.
Нека караме подред. Графиката на
играта безспорно е подобрена спрямо
миналата част като визия. За съжаление това е дошло и с увеличаване
на изискванията към системните ресурси, противно на оптимистичните
твърдения, че играта е оптимизирана
и върви по-бързо отпреди. Така е поне
по личните ми наблюдения върху машините, на които тествах NWN2. Това
обаче не трябва да омаловажава постигнатото от момчетата (и момичета вероятно) от Monolith – играта
изглежда по-дънджънс и драгонс отвсякога ☺ Като добавим и черно-белия, не
особено иновативен, но за сметка на
това въздействащ изглед на света на
сянката, визуалното представяне получава висока оценка.
Звукът на играта е на същото
високо ниво, не че някой е очаквал
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друго от разработчици с такъв опит.
За музиката не може да се каже нищо
лошо, освен че началната мелодийка
е малко по-безлична, отколкото сме
свикнали. Озвучаването на героите е
по-добро отпреди. Не става въпрос само за диалозите, но и за репликите и
гласовете, които чувате по време на
игра – още при генерирането на персонажа си в началото ще установите, че
възможностите в тази насока са увеличени значително.
След кратките, но задължителни
редове за аудио-визуалните впечатления от играта, стигнахме и до тези
от геймплея. Искрено си признавам, че
в конкретния случай това е един силно неприятен момент за мен. Не самият геймплей – той си е перфектен.
Проблемът е, че трябва да говоря за
него, без да мога да споделя нищо от
историята, защото не искам да развалям удоволствието на никой, който
евентуално би се захванал да играе
приключението, и затова ще трябва до
голяма степен да ви отегчавам със сухи факти. А фактите са, че започвате
играта с героя си от миналата част
или ако по някаква причина не го пазите (като мен), с генериране на чисто
новичък индивид 18-о ниво. Нещата
започват горе-долу от там, където
свършиха в миналата игра с разлика
от няколко дни във времето и доста
километри в пространството. Вашето дигитално „аз“ се събужда на непозната локация със силното усещане за
интериорно несъответствие с експлоатационните спецификации или иначе
казано, че нещо отвътре му липсва и
скоро, въз основа на вродената си наблюдателност и интелект, както и грубите шевове по гръдния му кош, достига до извода, че някой го е лишил от
парчето от меча, пребивавало в него
през целия му живот до този момент.
С това започва епично пътешествие с
продължителност между 20 и 30 часа в

търсене на отговорите на прозаични
въпроси като „Кой?“, „Защо?“ и „Как?“...
И отново „Защо?“. А пътешествието,
безспорно, е ЕПИЧНО, най-малкото защото при стартирането от доста
високото 18-о ниво и таван около 30-о
(за различните класове ±1 ниво) играчите скоро откриват, че имат достъп
до епични умения и магии, които за
пръв път „стъпват“ на компютърен екран. Това, в допълнение с новите раси
и голямото количество нови елитни и
епични класове, както и колоритните
ви спътници, придава на заглавието
непреодолимо очарование за всеки истински фен на жанра.
Какви все пак са новостите в цифри? Шест подраси, от които 4 типа
genasi – същества, кръстоска между
човек и elemental, които имат бонуси,
свързани с някой елемент (въздух, земя,
огън и вода), но и съответни минуси за
компенсация, 2 нови базови класа (Spirit
Shaman, Favoured Soul), 5 нови престижни класа, като всички тези нововъведения могат да бъдат ползвани и за
изиграване на оригиналния NWN2. Над
60 нови епични подвига и 6 нови епични
заклинания.

Подобрения в интерфейса

Тактическо разположение на камерата – стандартното високо горе (наречено Strategy mode) и гледна точка
над рамото на героя (Character mode),
при което камерата е WOW подобна.
За мен Character mode беше доста неудобен, но явно създателите на играта
са решили, че геймърите ще се зарадват на увеличеното зрително поле в
този режим. Няма лошо.
Друго съществено нововъведение
е появата на т.нар. Spirit meter – скала, която измерва необходимостта ви
да консумирате души (не, няма да ви
обясня как и защо въпросната необходимост се появява – играйте и ще
видите). Намаляването на скалата е

пряко и непосредствено свързано с
неприятни последици като загуба на
определени показатели, занижаване на
статистики и т.н. до не съвсем неочакваната, но неприятна последица –
смърт на героя ви, ако падне до нула. Задоволяването на нуждите ви от
„храна“ може да се извършва по няколко
начина, които влияят на разположението на героя ви по скалата „доброзло“. Въпросните начини понякога водят след себе си както отрицателни
последици – пристрастяване и нужда
от още души, така и отключване на
допълнителни умения за героя ви, които могат да ви помогнат в изпълнението на целите ви. И като споменахме умения, трябва да отбележим,
че подобно на KOTOR2, влиянието,
което имате пред спътниците си, може да променя техните способности
в определена степен. Или вашите ☺
Aвторите са се сетили да поправят
недомислицата от миналата част и
вече освен промяната на влиянието
виждате и неговия показател след
това (може да го проверите по всяко
време в панела с характеристиките
на конкретния герой.).
Последното нещо, на което ще се
спра в това ревю, е системата за създаване на предмети и „вграждането“
на определени магически свойства в
тях. Без да изпадам в подробности,
въпросната система е преработена и
значително улеснена спрямо предишната част, което, поне за мен, я прави
доста по-полезна. Друг е въпросът, че
употребата є не е задължителна за успешното преминаване през играта.
В заключение ще кажа, че NWN2:
Mask of the Betrayer е силно препоръчително (да не кажа задължително) преживяване за всички фенове на поредицата. Аз лично много харесах начина,
по който историята допълваше и продължаваше тази на NWN2. Надявам се
и на вас да ви хареса.
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Минимални изисквания:

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие
Преплитането на жанровете отдавна вече е факт. Множеството хибридни
заглавия, комбиниращи по уникален начин
елементи от няколко жанра във взривоопасен коктейл, са обособили дузина поджанрове. Вземайки най-доброто от различните стилове игри, те са се превърнали във
водещия фактор за развитието на гейм
индустрията. Несъмнено сте забелязали,
че излизат все по-малко заглавия в чистия
вид на даден жанр. Разработчиците на развлекателен софтуер смело смесват екшън
с приключенски и ролеви елементи или пък
стратегически с ролеви. Каква е причината? Пазарът го иска. Защото хибридните
заглавия са по-интересни и се радват на
по-голяма популярност, дават повече свобода и генерират нови идеи. Това доведе до
появата на екшън ролевите игри, което е
показателно за това какво може да се получи, ако бъдат комбинирани тези два жанра.
Примерите за такива заглавия са много,
най-яркият от които е Diablo, но ще се спра
на последното от тях, което излезе съвсем
наскоро, а именно – Hellgate: London.

Историята

Лондон, 2038 година. Никога няма да
забравя деня, в който баща ми ме качи в
бронетранспортьора и поехме към убежището. Останалите бяха на сигурно място
под земята и ме чакаха. Само трябваше да
достигнем до църквата. Отвън вече не беше никак безопасно. Демоните взеха контрол над града, а от това, което чувах, бяха
плъзнали като плява по целия свят. Бавно
губехме битката с тях и скоро Земята щеше да падне, да се слее с Ада и да се превърне в част от царството на изчадията.
Конвоят се движеше бързо по пустата
улица. От демоните нямаше и следа. Изглежда, се бяхме промъкнали незабелязано или поне така си мислехме, докато не ни нападнаха
изневиделица. Разнесе се пукот на картечни
откоси. Може би щяхме да се измъкнем, може би... Но за демоните беше достатъчно да

Процесор:
Pentium IV на 1,8 GHz
Памет:
1 Гбайт
Видеокарта:
128 Мбайта
Дисково пространство:
7 Гбайта

FLAGSHIP STUDIOS / ELECTRONIC ARTS
извадят от строя водещия бронетранспортьор, за да предизвикат верижна катастрофа и всичко да потъне в мрак.
Спомням си зловещия хрип на демона,
който ме върна в съзнание. Бронираното
стъкло се пръсна на парчета от удара на
изчадието, което протегна хищните си
пипала към мен, но острието на меча го
прониза право в главата, преди да успее да
ме достигне. Баща ми избута встрани туловището на чудовището и ми помогна да
изляза. Предаде ме в ръцете на магьосницата и лейтенанткато му, а после пое по своя
път. Очите ми бяха пълни със сълзи, докато се отдалечаваше с воините си далеч по
пустата улица, за да изпълни дълга си на
пазител. Повече не го видях.
Когато достигнахме до църквата, ни
очакваше нова изненада – дузина крилати
демони, предвождани от високо шест стъпки изчадие, дебнеха в засада. Магьосницата
и войниците се опитаха да ги задържат,
докато ние с лейтенантката на баща ми
влезем в убежището. Чудовищата бяха прекалено много и избиха всички до един. Предводителят им разби стената на църквата
и ни отряза пътя за входа на скривалището.
Лейтенантката го прилъга със собственото си тяло като жива стръв, за да ми даде
шанс да достигна до убежището. Знаеше,
че няма да успее, и го беше приела хладнокръвно. Последното, което чух, след като
входът над мен се затвори, беше взривът
от гранатата, която тя стискаше в ръка.
Толкова много хора дадоха живота си за
мен, за всички нас. Но те не загинаха напразно и образите им винаги ще бъдат в съзнанието ни. Защото каузата не е загубена
и сега е време да сторим онова, което те
направиха за нас – да се бием за живите.

Играта

Действието започва десетина години
след събитията в интродукцията. Хората
са загубили първата битка с демоните и
Земята е завладяна от изчадията. По ця-

Графика, звук и музика

Визуално Hellgate: London изглежда
впечатляващо. Забелязва се разнообразие от декори, противници и предмети. Перспективата се променя от
трето на първо лице в зависимост от
въоръжението на героя и това дали камерата е максимално приближена към
него (първо лице е достъпно само за
персонажи, екипирани със стрелкови
оръжия). Предварително рендираните
анимации са страхотни. Звуковите
ефекти са на много добро ниво, като
включват стандартната пукотевица
и дигитализирана реч. Музикалното
оформление също е на ниво, макар понякога да липсва такова като заден
фон.

Заключение

За Hellgate: London може да се пише
много, но нито тук е мястото за това,
нито обемът на рубриката го позволява. Заглавието е страхотно и заслужава да бъде изиграно. Разработено е
от хората, които, преди да напуснат
Blizzard North, са работили по Diablo, а
това е достатъчно показателно какво
може да очаквате от него.
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си прогресирането ви в историята на
играта. Вторите се базират на изпълнението на шаблонни задачи от сорта
на: събери Х броя опашки на демон, убий
Х зомбита и т.н. Функцията им е да
дават на играча нещо за вършене, докато изпълнява задачите, свързани със
сюжета. Изпълнението им носи опит,
пари и/или предмети и подпомага развитието на героя ви.
Съществуват шест класове персонажи, като всеки от тях се характеризира с уникални способности и умения,
разграничаващи го от останалите:
Майстор на меча (Blademaster) –
типичният боец, предпочитащ схватката в близък бой пред нападението от
разстояние. Способностите му са фокусирани върху нападателните умения
и използването на аури. Това е единственият клас, който може да бъде въоръжен с две оръжия за близък бой и да
се бие с тях едновременно.
Пазител (Guardian) – отново боец,
но за разлика от майстора на меча,
неговите способности са фокусирани
върху защитните умения и употребата на щитове, без да се пренебрегва
и ползването на аури. Като дефанзивен
персонаж пазителят е изключително
ефективен при схватки в близък бой с
няколко противници.
Заклинател (Evoker) – стандартният клас магьосник, който черпи
сили от заобикалящата го енергия и
я използва, за да поразява противниците си с цял арсенал от заклинания.
Основно разчита на нападението от
разстояние с магии, но ползва и стрелкови оръжия.
Призовател (Summoner) – подобно
на заклинателя, силите му идват от
заобикалящата го енергия, която ползва, за да подчинява на волята си по-слабите демонични създания и да контролира елементите на природата. Може
да призове както по-големи и могъщи
същества, така и по-малки, които са с
тясно специализирана употреба.
Стрелец (Marksman) – изключително добре трениран бивш пехотинец.
Изцяло специализиран в употребата на
стрелкови оръжия, чрез които поразява
враговете си от разстояние. Притежава умения, позволяващи му да подоб-

рява своето въоръжение и да получава
допълнителни бонуси при стрелба (например добре познатият снайпер).
Инженер (Engineer) – клас, подобен
на призователя, чиито познания му позволяват да конструира и управлява различни модели роботи. Приложението
им е аналогично на това на демоните
и създанията, но с тази разлика, че те
са механични.
Всеки персонаж има четири основни показателя, от които зависи с каква екипировка може да бъде оборудван,
и 27 умения – различни за всеки отделен клас. За улеснение на геймплея са
предвидени дванайсет слота за бърза
употреба в долната част на екрана,
където могат да бъдат поставяни
предмети и умения, а впоследствие да
бъдат ползвани чрез натискане на съответния клавиш (0–9, Q и E). Достъпни са три готови слота за оръжия, които могат да се променят с F1, F2 и F3
и служат за бърза смяна на въоръжението в зависимост от силните и слаби
страни на противниците. Иначе начинът на игра си е напълно стандартен
за този жанр – вървите, мачкате враговете, изпълнявате задачи, трупате
опит и развивате героя си, преследвайки постигането на главната си цел –
спасението на човечеството.
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лото кълбо са отворени портали към
Ада (т.нар. hellgate), през които чудовищата пътуват между световете.
Оцелелите са изградили свои изолирани общества. Едно от тях се намира в
Лондон, където съпротивата оперира
от метрото на града, чиито станции
са превърнати в щабквартири. Това са
своеобразните „защитени зони“, предлагащи убежище на оцелелите. Самите те, екипирани с модерни оръжия или
вълшебства, продължават борбата на
човешкия род с изчадията от Пъкъла.
Вие сте един от оцелелите и като
такъв поемате бремето на раменете
си. Самата игра не представлява поредица от нива (както е в Dark Messiah of
Might and Magic например), а предлага
обширен и динамичен свят, който може
да изследвате свободно. В началото
имате достъп до ограничен брой позиции в Лондон, но с развитието на сюжета се появяват непрекъснато нови,
в които ви предстои да се срещнете
с различни противници и да изпълните
определени задачи.
Зоните в града могат да бъдат
условно разделени на две категории –
метростанции и игрални полета. Метростанциите са обществените центрове, където се намират търговците,
лечителят и неигралните персонажи.
Там може да закупите ново или да продадете старо и ненужно въоръжение,
да възстановите напълно живота си
и да приемете нови задачи (появяват
се в електронния ви дневник и ако се
разсеете, оттам може да се подсетите какво следва да сторите, за да ги
изпълните). Станциите имат още една екстра – всяка от тях разполага с
терминал, посредством който може да
се придвижвате бързо между тях.
Игралните полета са местата в
града, където изпълнявате поставените ви задачи. За разлика от метростанциите, където няма да срещнете
противници, те са населени от всевъзможни изчадия, очакващи да бъдат
избити. Интересното е, че подобно на
Diablo, и тук отделните нива се генерират произволно. Така след всяко ново
зареждане на играта те се променят –
не само като дизайн и визия, но и по
отношение на чудовищата, които ги
населяват (самите противници се регенерират при повторно посещение на
нивото, с изключение на босовете).
Задачите са два типа – свързани
със сюжета и шаблонни. Първите са
специални мисии, от които пряко зави-
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„Вестителят на покварата се завръща на
огнени крила. Аз ще падна... Аз, Калидус, майстор алхимик и магьосник... Със своята последна
магия се свързах с теб, ученико мой.
Балансът между доброто и злото е нарушен. Изумрудената плоча беше открадната, а
кладенецът на душите отворен. Орди от Ада
прииждат в нашия свят, за да облеят света в
кръв, но най-ужасното предстои.
Избраният беше отвлечен... Пазачът на
плочата.
Трябва да отидеш до Камиениек и да откриеш лабораторията на Братството на алхимиците. Градът е обсаден от демони и те ще
се опитат да ти попречат, но не бива да те
спрат. Алхимиците познават злото, пред което
предстои да се изправиш, и ще ти помогнат в
битката с него... Силите на злото са всемогъщи и без познанието на братството не би могъл да се справиш със заплахата.
Ти си нашата надежда, Ловецо.“
Това е предисторията към The Chosen –
Well of Souls, която въвежда в мрачния и
изпълнен с мистерии свят на играта. Като всяко едно екшън ориентирано заглавие
тя залага на безбройни битки и изпълнение на поредица от елементарни задачи, обвързани в сюжетна линия. Запазена марка
е наличието на няколко игрални персонажи –
воин, стрелец и магьосник. Всеки от тях има
свои специфични умения и се възползва найдобре от екипировката, предвидена за него.
С течение на действието трупате опит от
убитите врагове, а оттам покачвате ниво,
подобрявате показателите си и изучавате нови умения.

Играта започва когато героят ви се появява в горичката близо до Камиениек. По пътя
си срещате първите противници – върколаци, които изскачат от скривалищата си сред
дърветата. Когато достигате града, срещате няколко от защитниците. Те ви вземат за
демон, преобразил се в човек, но след кратък
разговор с тях се разбирате „кой кой е“ и те ви
предлагат да ви помогнат да откриете скривалището на Братството на алхимиците. Казват ви, че не са чували за него, но в центъра на
Камиениек имало една постройка, чийто покрив
наскоро се е взривил.
Щом веднъж влезете в скривалището на
братството, ще получите достъп до всички
възможни опции в играта. Това е и мястото, което изпълнява функцията на град в Diablo. Оттам закупувате оръжия и брони, магически книги, вълшебни еликсири, свитъци, идентифицирате предмети и ремонтирате повредената екипировка или продавате ненужната. Разработчиците са опростили начина, по който се пренасяте в лабораторията на алхимиците и за разлика
от Diablo, където се нуждаехте от свитък за

телепортиране, за да се върнете в града –
тук просто натискате съответния бутон и се
появявате в скривалището на братството. Алхимиците имат още една основна функция – когато изпълните даден куест и говорите с някои
от тях, те ви поставят нови задачи, които ви
тласкат напред в развитието на сюжета.
Героите са трима, като всеки от тях има
име и история. Макар стартовите точки по
уменията им да са различни, с течение на играта може да ги промените така, че да се
доближите до някой от останалите класове.
Обаче не е възможно да дублирате уменията
им, защото всеки от героите притежава някои
специфични такива, които го отличават от
останалите:
Фратер – персонажът е комбинация от
магьосник и лечител. Играта с него предполага употребата на нараняващи заклинания,
нанасящи щета на враговете от разстояние,
и възможност да възстановява живота на съпътстващите го герои.
Елена – тя е типичният стрелец. Играта с
нея залага на стрелба от разстояние и избягване на преки схватки в близък бой. Използва
еднакво добре както огнестрелни оръжия, така
и лъкове и арбалети.
Хан – коравият воин, който винаги е на
първата линия с меч в ръка, жаден за вражеска
кръв. Играта с него залага на прекия сблъсък
в близък бой.
Показателите са четири – сила, ловкост,
познание и жизненост. Силата определя мощта
на героя ви и от нея зависи с кои оръжия за близък бой и брони може да екипирате героя си, както и размерът на нанасяната щета. Ловкостта
определя бойните умения на персонажа и стрелковите и огнестрелните оръжия, които може да
ползва. От познанието зависи количеството на
манната и нивото на магиите, които героят ви
е възможно да научи и да изрича. Жизнеността е
пряко свързана с живота на персонажа и темпа
на възстановяване на живота и манната.
Уменията са разделени в три категории –
офанзивни, дефанзивни и други. Офанзивните
носят различни бонуси при извършване на атака като допълнителна щета, повишават шанса
за нанасяне на максимална щета, ползване на
отрова и т.н. Дефанзивните са свързани със
защитата на персонажите, като някои от тях
са намаляване на понесената щета, повишаване издръжливостта и забавяне на изстреляни
заряди. В последната категория влизат всички умения, които не могат да бъдат вписани в
някоя от предходните две. Тук се отнасят поголям шанс за откриване на злато или ценни
предмети, естествена регенерация на манната и по-бърза регенерация на вярата, по-бързо придвижване и други. Освен стандартните
умения в отделните категории има и такива,
които са специфични за всеки отделен клас.
Битките са динамични. Геймплеят залага
на „якия кютек“. Противниците са в изобилие.
Броят им е посочен в горната част от екрана
и ориентировъчно на ниво ви очакват 500–600
гадове, което си е сериозно число. Враговете
са разнородни – върколаци, зомбита, блатни
твари, дракони и други. Всеки един тип е представен от няколко модификации – воин, стрелец
или магьосник. Интересното е, че някои магьосници притежават умението да възкресяват
убитите от вас противници и ако срещу вас
има двама или трима такива, тогава трябва да
се справите с тях възможно най-бързо, за да не
могат да се съживяват помежду си, а впоследствие и бойците около тях. Босовете са разделени в две категории – командири и нестандартни противници. Първите са по-голям и по-силен вариант на обикновените чудовища, докато

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие
вторите са уникални врагове, които не само са
по-силни и по-издръжливи от командирите, но
имат и по няколко специални умения.
На различни места в играта към вас ще се
присъединяват човешки персонажи, които ще
ви бъдат от голяма полза в битката с враговете. Те, както всяко едно създание, имат живот
и когато той падне до нула, загиват и не могат
да бъдат възкресени. Затова е удачно да възстановявате живота им, ако персонажът ви го
позволява, и ви гарантирам, че като насъберете една камара народ, просто няма противник,
който да ви устои. Демоните са друг вид съюзници, които могат да бъдат използвани, след
като преди това сте ги пленили. Извикани на
бойното поле, те стоят на него известно време, като намаляват показателя ви вяра. Вълшебните същества са две – голем и неферкар
(нещо като мини хеликоптер, който изстрелва
енергийни заряди). Те могат да бъдат викани и
отпращани във всеки един момент от играта,
но не може да разполагате едновременно и с
двете създания. За разлика от останалите съюзници вълшебните същества покачват ниво,
но могат да разпределят точки само на живот
и щета. Когато някое от тях загине, се възкресява с вълшебен свитък.
Графично The Chosen – Well of Souls изглежда
добре. Не блести с нищо, но хваща окото. Противниците са сравнително еднообразни като
визия в отделните части на играта, с изключение на главните врагове. Заглавието е бедно на
предварително рендирани междинни анимации,
като разчита на такива, генерирани от графичната машина на играта. Музиката е на добро
ниво. Звуковите ефекти включват стандартната пукотевица. Дигитализираната реч е под
всякаква критика – накъсана е и гласовете на
персонажите са трагични. Иначе The Chosen –
Well of Souls е приятна за игра и като за едно
непретенциозно заглавие е на много добро ниво.
Геймплеят изцяло залага на екшъна, поради което не смятам, че ще се хареса на онези от вас,
които очакват повече ролеви елементи и решаване на солидно количество куестове.
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Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium на 1,5 GHz
Памет:
384 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство: 600 Мбайта

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие
С наближаването на коледно-новогодишните празници „кранчето“ на комерсиализма в
гейм индустрията беше отвъртяно докрай от
разпространители и производители на игри,
заплашващи да ни „удавят“ в качествени заглавия в последното тримесечие на годината.
Днес обаче няма да ви говоря за високо оценени (и в някои случаи надценени) от критиката
хитове като Hellgate: London или The Witcher.
Няма да ви говоря за динамични екшън касапници като Jericho или Painkiller: Overdose. Ще
ви говоря за нещо съвсем друго. Нещо напълно
неизвестно и непретенциозно, което въпреки
това (или именно поради това) крие известен
чар в себе си.
Какво все пак представлява играта? Ами
най-точно е да се каже, че тя е B-movie-то на
hack&slash игрите. По никакъв начин не е конкурент на актуалните заглавия като NWN2,
правени с много мисъл и пари, но не се и опитва. Тя е нискобюджетно и неангажиращо забавление (поне аз така я възприех), заседнало
в еволюционната стълба на геймплея някъде
около 98-а година. Между Diablo и Diablo 2. Работата е там, че в последно време дори и
леките RPG-та станаха твърде ангажиращи.
Налага се да мислите за различни build-ове на
героите, за превключване на умения и аури. Е,
в The Chosen не е така. Не че тези неща ги
няма в някаква (минимална) степен, но играта
е единствената, която съм виждал от много
време насам, която може да се играе само с
една ръка, докато с другата хапвате сандвич
или се занимавате с друго богоугодно дело.
Изисква се абсолютен минимум мислене и в
същото време е достатъчно забавно да ви
държи пред монитора няколко часа. Освен това всички изброени неща я правят подходяща
и за първи стъпки в жанра – няма опасност да
се почувствате смазани от комплексността
на наличните умения и възможности за развитие, от историята и следенето на задачите,
пък и ако играете за пръв път подобно нещо,
вероятно ще сте по-опрощаващо настроени
към някои от проблемите на заглавието. Поне
така предполагам.
Нека погледнем все пак какво ни предлага
Well of Souls. Графиката е на ниво около (ако не
и малко под) средното в жанра, но това създава общо взето приятна атмосфера. Имаше
някакво очарование в градчетата и горичките, някаква приказност, ако щете. Освен това
смешните за днешни дни системни изисквания
правят абсолютно възможно играта да се играе с всички настройки на максимум, дори и
ако е инсталирана на някой от станалите модерни напоследък нискобюджетни лаптопи. В
тази светлина визуалните ефекти са напълно
приемливи, че даже и изненадващо добри, осо-

бено като се вземе под внимание факта, че
играта изисква максимум поддръжка на DirectX
8.1, а може да се играе и на DirectX 7! Всъщност единственото, което пречи на играта да
вземе по-висока оценка в това отношение, са
грозните и не добре анимирани модели на главните герои. Враговете изглеждат по-живо някак си, пък и част от тях са undead J Особено
зле е fighter-ът, за който дълго се чудех защо
върви в такова гипсирано положение с едната
ръка. Тъкмо си мислех, че може да е паднал и
да се е потрошил по стълбите, а сега да носи
шини под дрехите... когато го оборудвах с щит
и всичко си дойде на мястото. Поне донякъде.
Към лошите впечатления допринася и неприлично грозният cinematic в началото, за който
мога да твърдя, че дори и аз бих могъл да генерирам по-добър, при това с минимум усилия,
но пък докато го гледате, вероятно ще сте
твърде потресени от voice acting-а, за да му
обърнете внимание.
Нека кажем и няколко думи за озвучаването. Музиката, криво-ляво, се промъква в
средните очаквания, макар и в долната им
половина, озвучаването на важните диалози/
монолози/събития обаче е катастрофално. За
всичките си години, прекарани пред монитора,
никога не бях чувал по-зле озвучени диалози.
Репликите, прочетени без никакво чувство и
със съмнително разбиране, придружени със силен акцент и драматични паузи на най-неподходящи места, ме накараха да се почувствам,
все едно гледам пиратска видеокасета от
ранните дни на демокрацията, в която един и
същи глас дублираше без никакво чувство (или
срам) всички действащи лица във филма. Думите не са в състояние да предадат мизерията
в тази насока. Просто трябва да се чуе, за да
се разбере и повярва.
Геймплей! От гледна точка на история
и мотивация на героите, както и тяхната
презентация, играта е обида към интелекта
на всеки, който е способен сам да си пусне
компютъра. От друга страна, едва ли някой
се интересува точно от историята в едно
hack&slash RPG. Или поне не много. Геймплеят
се състои в извършването на брутален геноцид над всякакви гнусни твари и вредители
посредством натискан е(и задържане) на левия, респективно десния бутон на мишката,
като това е оправдано от поредната заплаха
над света от зли (адски) сили, подтикнати
към действие с мощен ритник в задника от поредната свръхамбициозна магьосническа (алхимическа, технически погледнато) отрепка,
решила, че безсмъртието не є е достатъчно,
ами и трябва и абсолютна власт над всичко.
Тъпо и изтъркано, но все пак някак забавно –
като лош филм.
Контролът е достатъчно опростен – не
се налага изобщо да използвате shortcut-и
през клавиатурата, а гениалната (не, този
път не съм саркастичен) идея въртенето на
камерата около героя да се сложи на скрола на
мишката улеснява неимоверно движението из
сравнително разнообразните и насечени терени на играта. Направо не мога да повярвам,
че нещо толкова полезно и удобно не е застъпено в никоя от по-касовите игри. За съжаление добрите впечатления от това нововъве-

REBELMIND / MERIDIAN 4
дение се развалят от неимоверно дървената
система на диалозите, но пък за щастие последните не са толкова много.
Разполагате с възможност са качване на
умения, които изглеждат напълно достатъчни
като бройка, докато не осъзнаете факта, че
са еднакви за трите класове герои – по примера на първото Diablo героите се различават
основно по външния си вид и стартовите показатели.
Имате си и придружители (companions),
които привиквате според нуждата и ги отзовавате, за да послужат в по-подходящ момент отново. Има и NPC-та, които ви съпътстват по време на някои от мисиите. Не
че тези неща са някаква новост, но при игра,
приличаща толкова на Diablo си е нововъведение, пък ако ще и да го има във всяко друго
заглавие последните 10 години ☺
Сред другите(за съжаление не толкова
многобройни) плюсове на заглавието се нареждат разнообразните терени, които не
изглеждат никак зле с вече направените уговорки за графиката, както и наличието на работещ цикъл ден/нощ, който има отражение
върху поведението (и наличието) на враговете ви, но за мен специално най-голямото достойнство на заглавието е пълната му непретенциозност, идваща както от системните
изисквания, така и от максимално опростения геймплей.
Както сигурно сте разбрали от всичко
казано дотук, The Chosen – Well of Souls определено ми допадна, но това е с уговорката, че
по принцип съм почитател на нискобюджетни филми и съм един от малкото хора, които
харесват първото Diablo и своеобразния експанжън Hellfire повече от легендарната втора
част. Та, ако не споделяте тези ми възгледи
(което е доста вероятно), чувствайте се
упълномощени да намалите крайната оценка
за удоволствие на играта с 2 звезди спрямо
изведеното в табличката.
Играта се подвизава и под името Frater –
по някаква причина разпространителите са
решили, че европейската и американската
версия трябва да са с различни имена. Двете
версии обаче са идентични във всяко друго
отношение.
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http://www.unleashthefury.com
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Минимални изисквания:

ГОЛЯМОТО ЯРОСТНО КЛАНЕ ЗАПОЧВА... НО
ДАЛИ СИ ЗАСЛУЖАВА?
AURAN / CODEMASTERS
Няма съмнение, MMORPG пазарът е изключително пренаселен. Играчите отдавна подбират внимателно в кой приказен свят да се преселят в свободното си време и всеки следващ
избор става все по-труден и по-труден. Компанията Auran твърдо вярва обаче, че може да накара геймърите да преминат на нейна страна.
Или поне онези, които играят MMORPG заради
битките между играчи (PvP) и постоянно се
жалват, че любимият им стил на игра е винаги
поставен на заден план. Новото MMORPG на
компанията, носещо името Fury, е игра, в която
играчитье могат да водят битки помежду си в борба за умения и
слава в приказен свят, въвлечен в дългогодишна война. Поне на теория това трябваше да бъде заглавие, което да накара Guild Wars
да подвие опашка, да заскимти и да се свие в ъгъла, дори при положение, че играта на Fury изисква опционална месечна такса от 5
евро за достъп до нови карти, умения, класове и т.н., а Guild Wars
е и си остава безплатна онлайн игра. На Fury се възлагаха немалки
надежди, но на практика играта се оказа поредното доказателство, че добрите пожелания невинаги се сбъдват, нещо повече – че
някои компании не би трябвало въобще да се занимават с MMORPG.
Наистина. Auran, моля ви! Никога повече! Дотук бяхме!
Но да карам по същество. Първите стъпки в света на Fury са
лишени от каквато и да е атмосфера, докато на екрана се движат статични картинки, а монотонният глас на разказвача ви
запознава с историята на света, която ще забравите на мига.
Създаването на персонаж е максимално опростено и се свежда до
няколко възможни вариации на външния му вид. След като изтърпите tutorial-а, ще получите избор измежду осем класове – Шампион
и Лечител от Школата на живота, Пазител и Оракул от Школата
на растежа, Унищожител и Призовател от Школата на смъртта и Властелин и Осквернител от Сферата на разрухата. Всеки
клас идва с уникални стартови умения, а всяка школа се отличава със свои силни и слаби страни. Допълнителни умения могат
да бъдат отключвани чрез изпълнението на т.нар. изпитания –
куестове, които се изпълняват на специално генерирана карта
(instance). Повечето включват обикаляне на картата и избиване на
всичко, което диша, приключвайки с предизвикателен бос. С тези
изпитания се изчерпва цялата солова игра във Fury, но нека не ви
разочаровам – има над 300 умения за събиране, така че дълго ще попълвате цялата колекция. Ако нямате нужното време,
създателите на Fury предлагат меркантилно решение – отключване на всички
умения срещу такса от 20 евро. Самите
умения са много повече, отколкото реално са необходими за игра. Над 90% от тях
никога няма да влязат в приложение, изглежда са сложени само да объркват новаците. Много умения имат почти еднакво
действие и се отличават по дребни, чес-
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Видеокарта:
256 Мбайта
Дисково пространство:
5 Гбайта
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то козметични разлики, които не оказват осезаемо влияние в битките. Интересна е механиката с т.нар. заряди. Някои умения позволяват
на персонажа да трупа заряди в една от четирите природни стихии (вода, огън, въздух и земя), докато други умения използват натрупаните заряди и колкото повече заряди са налични,
толкова по-силни щети нанасят. За съжаление
тази механика е напълно неизползваема в напрегнати битки, понеже пречи на играчите да
използват силни атаки, преди да са направили
определен брой по-слаби такива. Това прави
геймплея еднообразен и още с първите дни на играта бяха създадени няколко оптимални „шаблона“, които бързо се разпространиха
по сървърите сред играчите, гонещи гарантирана победа.
Ако за някои играчи статистиките и тактиките са най-важното в една игра, за повечето геймъри екшънът е определящ дали
се забавляват, или не. Екшън във Fury има, и то какъв! Основната
PvP част на играта се състои от само три (3!) режима на PvP
битки, провеждани на ограничен брой карти, за достъп до които
често може да се наложи да чакате дълго на опашка. Първият
режим е Bloodbath, детмач за до 32-ма играчи, вторият е далеч
по-популярният тим-базиран capture the flag Vortex, и Elimination, режим, в който до четири групи могат да се борят за това кой ще
остане жив последен. С това се изчерпва цялото PvP съдържание
на играта и ако и ти си разочарован от еднообразието, то ставаме двама. Нещо повече, самият геймплей на Fury е абсолютно
хаотичен. Често срещано явление е при влизане в карта героят
ти да бъде убит няколко пъти, преди играта въобще да зареди модела му. Или пък дори той да се появи, шансът да се ориентираш
на мига е минимален при положение, че в по-масовите кланета играта се развива с мълниеносно темпо, движението на персонажите наподобява темпото на спринтьор, а голяма част от атаките
изискват близък бой, който често е невъзможно да бъде осигурен.
Да, персонажът ти има 300 умения и 24 от тях може да използва в
даден момент, но в хаоса на битката много рядко играчите могат
да планират каквато и да е тактика.
Графиката на Fury е на изключително добро ниво, което е разбираемо, понеже в Auran са впрегнали Unreal 3 енджин и са се погрижили лобитата на играта, където играчите могат да общуват
помежду си и с неигровите персонажи,
да изглеждат приказно детайлно. Музиката не е на същото ниво, но е напълно
достатъчна да запали бойния дух във
вас. За съжаление обаче хубавите новини са тези. Fury е игра, която въпреки разнообразието от умения омръзва
бързо и изисква наистина себеотдадени
играчи, които биха си затворили очите
за множеството є недостатъци. Дали
ще намери такива – само времето ще
покаже.

TG
13

Веселин Жилов

Тест

Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:

VALVE
Героинята в Portal се е озовала в
ролята на опитна мишка в изкуствен
лабиринт. Всички препятствия и опасности в безсърдечния експеримент са
създадени, за да бъдат преодолени с
помощта на едно „оръжие“. Оръжието
изстрелва два портала – син и оранжев. Мислете за тях като за двете
части на един и същ магически прозорец. Например правите син портал в
стената и оранжев портал в тавана.
Минавате през портала на стената и
падате през портала на тавана.
Загадките в играта изискват от
вас да мислите по нов начин за пространството. Както вече казах, в тях
трябва да пренасяте различни предмети (включително и себе си) през създадена от вас „дупка“, пробив, свързващ
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с поддръжка на DirectX 8.0
Дисково пространство:
4 Гбайта
Интернет връзка

две избрани от вас места. Няма да
хабя място да описвам оригиналните и
неочаквани ситуации, изкривяванията
на физиката и т.н. Да видите порталите и да се смаете от свободата и
нестандартността при използването
им е много по-добре, отколкото да четете на хартия, да се отегчите и да
разберете погрешно написаното.
Все пак нека поясня още нещо. Мислете за порталите и като за магически
огледала, като оранжевото огледало показва какво „вижда“ синьото, а синьото
огледало показва какво „вижда“ оранжевото. Може да поставите порталите
така, че като погледнете през единия,
да видите себе си през другия. Порталите са добър начин да надзърнете дали някакво място не е опасно. Имайте
предвид обаче, че опасността може да
мине през тях и да стигне до вас.

Атмосфера и история

Но къде сте вие? Какво е това място? Как сте попаднали тук? Какъв е
този експеримент, в който участвате? Тестват ли ви за нещо? Учат ли
ви на нещо? Или просто се опитват да
ви подлудят или убият? Дали изобщо
някой обитава стерилната сграда? Защо гласът, който ви дава инструкции,
звучи като развален магнетофонен запис? Дали не се намирате в изоставена, изкривена, обезсмислена система,
която работи по инерция и лови хора в
себе си без никаква цел? (Подобна беше и идеята в първия филм от поредицата „Кубът“.)
Да, Portal напомня за представения в миналия брой филм Cube и flash
играта Platform… Но е с много, много
класи над тях във всяко едно отношение. След като се докоснах до Portal, се
почувствах като човек, който няколко
години се е хранил с боклуци и един вкусен залък му напомня какво всъщност е
истинската храна. (Дори и това е слабо сравнение.)

В играта има доста мрачен хумор
и той обикновено се върти около неадекватния опит да се придаде човешки
вид на една бездушна обстановка. Например роботчетата, които са програмирани да ви застрелят, имат сладки
невинни гласчета. Те говорят мило, любезно и добронамерено дори когато ги
чупите (или когато ви обсипват с куршуми). Или пък гласът, който ви инструктира и ви напомня, че порталното
оръжие, което държите, струва повече
от органите на всички жители на града, в който живеете.
Може би най-добър пример за атмосферата в играта е... тортата. Неколкократно сте уведомени, че на края
на изпитанията в тази месомелачка ви
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душевно ниво – с думи. Бивате атакувани като личност, обиждани, обвинявани, обезверявани от врага си.
Впечатляващо е как самата игра
(в която като цяло не срещате друго живо човешко същество) поставя
пред вас морални проблеми и успява да
ви накара да се замислите и да преминете през различни версии за това
какъв е светът и какво е мястото ви
в него.

Тест
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Веселин Жилов

очаква торта. Да, като онези за рожден ден. Като добър лабораторен плъх
би трябвало да се радвате на това.
Докато не откриете обезпокояващи
надписи, оставени за вас от друг обитател на лабиринта, който някак си
е успял да измами системата и да се
измъкне от задължителната поредица от стаи. Надписът е много прост
и гласи:
ТОРТА НЕ СЪЩЕСТВУВА
Какво наистина ви очаква на финала? Ще ви кажа само, че това беше
един от най-емоционалните и готини
завършеци в игра, които съм преживявал. Финалът ви кара да настръхнете,
дава обяснение на всичко и дори прокарва връзки между събитията в HalfLife и Portal. Истинско удоволствие е,
когато в последната битка в играта
бивате атакувани на много дълбоко,

Благодаря ви, Valve

Както бях написал и в предварителния поглед за играта, авторите на
Portal са студенти, които най-напред
са представили концепцията с порталите в своята дипломна работа,
Narbacular Drop. Били са забелязани от
Valve и им е бил даден шанс да доразвият идеята си. В екипа има немалко
момичета – едно от тях, Kim Swift, се
е изявило и като програмист, и като
художник, и като дизайнер на нивата
и загадките. Гледах една половинчасова нейна лекция по game design и бях
смаян.
Какъв е крайният резултат от техния труд? Portal e сравнително кратка
(може да бъде мината за по-малко от
ден), но наситена с емоции и смисъл
игра. Макар че в нея може да загинете, геймплеят є се състои изцяло от
пространствено ориентирани загадки.

След като завършите историята, отключвате по-трудна версия на нивата
от играта, с променена структура и
допълнителни изпитания. (Тук имам
едно малко оплакване: има някои бъгове, свързани с приемането на вашите
постижения от STEAM – то невинаги
работи.).
Оригиналните загадки на Portal, относителната свобода и разчупените
нива носят в себе си много повече от
духа на същинския Half-Life, отколкото
днешният Half-Life 2. Това беше една
от причините да си купя оригинален
целия Orange Box. Valve заслужават само похвала и подкрепа за това, че помагат на action-adventure жанра да се
развие и да стигне до повече хора.

Оценки:

VALVE

Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium на 1,7 GHz
Памет:
512 Мбайта
3D видеокарта:
128 Мбайта
с поддръжка на DirectX 8.0
Дисково пространство:
4 Гбайта
Интернет връзка

Предистория

Half-Life
беше една от любимите ми игри.
Тя блестеше във всяко едно отношение: взаимодействия с предметите и
околния свят, убедително поведение на
хората и съществата в играта, плътна атмосфера и история, която се разиграва по време на самия геймплей.

Втората част на HL породи в мен големи очаквания. По всичко изглеждаше,
че HL2 ще надмине HL1 във всяко едно
отношение. Уви, когато най-накрая се
докоснах до играта, бях разочарован.
Half-Life 2
беше най-вече интерактивен филм,
в който всичко се случваше по точно
определен начин. Вместо хората да

имат реално поведение, в повечето
случаи се разчиташе на предварително създадени сцени. Вървите напред
по праволинейния коридор и не се връщате назад. Почти никаква разчупеност на нивата. Това лично ме разочарова и аз така и не доиграх Half-Life
2 въпреки брилянтните оригинални
идеи, заложени в него. Защото потен-

В самото начало на играта преминах през един вагон и се озовах пред
входа на изоставена мина. В този момент се срути гигантският мост.
След срутването ми хрумна да мина
обратно през вагона, до началото на
нивото, и да видя как точно е пропаднал мостът там.
Изненада! Не може! Вратата на вагона е прекалено високо и не можеш да
скочиш и да минеш обратно. „О, така
ли! – казвам си – Аз имам физика тук.“
Струпах два варела, две маси, няколко
дъски, две телени огради и стигнах до
отворения вход на вагона.

Хубавите неща

Да оставим критиката и да се опитаме да се концентрираме върху интересното в играта. Гордън и Аликс имат
мисия – да прекосят дивата природа и
полуразрушените селца и градчета и
да занесат важна информация до централата на бунтовниците. Уви, Аликс
бива жестоко ранена...
В стремежа си да намерите лекарство за умиращата Аликс търсите помощ от вортигоните (извънземни, които в първата част на играта ви бяха
врагове). Вашият спътник – вортигон
с лечителски способности – е наистина интересен персонаж. Вортигоните
вярват в единството на всички неща
(типично за будизма) и по много забавен начин коментират света около себе си. Интересно е дори това, че членуват собствените имена, например:
The Freeman will help us save the Alyx
Vance! T.е. типично за религията им, не
отделят хората и живота от останалите неща в света.
Тази част на играта ви превежда
през органични тунели, осветени от
ларви на antlions (гигантските буболечки). Ако влажният лигав normal mapping
от грапавините на живите пещери беше приложен и върху останалата част

ятията ви се променят и това поражда у вас страх – страх, че това същество може да си играе с ума ви. В HL2:
Episode Two ще покарате и кола, ще
решавате загадки (някои от любимите ми са преодоляването на рушащия
се мост и свързването на електричеството в градчето малко по-късно).
Помощта на Аликс (когато е с вас) и
на другите ви спътници отново е незаменима. Поведението им на места
изненадва приятно с адекватността
си. Самият край на Епизод 2 е жесток
и тъжен: един от ключовите герои умира... Не, няма да ви кажа кой е той.
За историята е очевидно, че от
Valve импровизират, но имаме думата
им: в следващия епизод тя ще бъде завършена. При това ще бъде обединена
с историята на Portal. Във всеки случай
сюжетът, атмосферата и действията, които извършвате като играч, са
интересни, вълнуващи и разнообразни.
Заради това почти мога да пренебрегна чувството колко по-добри можеха
да бъдат.

Тест

Тука, гражданино, тука!

от играта, графиката наистина щеше да дръпне напред. Иначе, без този
ефект, source engine-ът по някаква причина винаги създава усещане за опростена недетайлна обстановка. Изключение правят хората, които продължават да са едни от най-реалистичните
в света на игрите изобщо.
В пещерите прави впечатление и
„екосистемата“, взаимоотношенията
между отделните същества. Те щяха
да бъдат доста по-убедителни, ако
всичко не беше зависимо от сценария.
И все пак наистина е забавно да видите как таванен езичник се опитва да
изяде автомобил или улавя и преглъща
дъски от пода и така ви пречи да преминете.
Към края на играта ме впечатли и
първата среща с Advisor – дори възпри-
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циалът им беше убит. Просто когато
една игра ме води за носа, приемам
това като обида и я заклеймявам като антиигра.
HL2: Aftermath
В известен смисъл играта си възвърна малко от уважението ми с излизането на HL2: Episode One. Дали
защото през цялото време там имате за спътничка пълната с изненади
Аликс? Дали защото много повече се
наблягаше на загадките, а битките
бяха на заден план и нямаше нито едно превозно средство? Дали защото
все пак бях склонен да простя на Valve
за праволинейността, тъй като играта беше разнообразна, емоционална,
интерактивна и с голям потенциал?
Може би заради всичко това, събрано
заедно. Във всеки случай минах Епизод
1 докрай.
Half-Life 2: Episode Two
И така, със смесени чувства се
завръщам към Епизод 2. Нека започна
с лошите неща. (Те са лоши за мен, на
повечето хора не им пречат.). Играчът
отново е воден за носа, постоянно му
се привлича вниманието към „правилното“ нещо и всички други изходи биват
затворени зад гърба му.

Спря ме невидима стена. „О, така
ли?!“ – разпалих се още повече аз. Добавих метална врата, всички камъни от
околността, със своеобразен „лост“
отместих една огромна канара, която
иначе не можеше да бъде помръдната,
и я прибавих към купчината, добавих и
няколко връзки метални релси. Купчината стигна до тавана на вагона.
Там също ме очакваше невидима
стена. Просто не ми беше разрешено
да мина оттам.
Предполагам, мислите си, че нормален човек просто би следвал сценария
и не би се опитвал да прави глупости
като мен. Ами не, не е така. Не може да
давате в ръцете на играча такава физика, такава интерактивност и накрая
да го набутвате в един клаустрофобичен праволинеен филм, в който дори
назад не може да се върне.
Праволинейността създава проблеми и в ИИ-то. Макар персонажите
да реагират адекватно и забавно на
действията ви, има редица пропуски.
Например ако умрете, действията им
продължават така, сякаш още сте
живи. Викат ви по име, канят ви да ги
последвате и т.н. Ако играта не беше
толкова силно стъпила на „кинематографичността“, недоглеждания от такъв мащаб нямаше да има.
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Веселин Жилов
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Оценки:
Графика
Звук
Музика
Геймплей
Удоволствие

Минимални изисквания:
Процесор:
Pentium IV на 1,8 GHz
Памет:
512 Мбайта
Видеокарта:
64 Мбайта
Дисково пространство: 500 Mбайта

BLIMEY! GAMES / 10TACLE STUDIOS

Очевидно досега никой не си е помислял, че е възможно да се създаде
един изцяло нов продукт, който да бъде
рекламиран толкова агресивно и в същото време толкова гениално. Става
дума за модела М3 на баварския производител на леки коли BMW.
Досега нормалната практика в
сферата на рекламата бе да се популяризира модел посредством реклама в

медиите, билбородвете, а дори и чрез
дирижабли (както в България рекламираха първата серия на марката). Нечия
гениална глава очевидно е осъзнала, че
даденият продукт може да се рекламира и чрез компютърен програмен код
или по-точно компютърна игра. Разбира се, ще ме контрирате, че във всички симулатори на автомобили има множество марки, които се явяват скрита
реклама на продуктите, но макар и
вярно, това не е изцяло истина. Може
и да съществуват съответните автомобили – но дали тяхното управление
отговаря на действителността?!
Именно поради това по поръчка на
BMW бе създаден един страхотен продукт, една страхотна компютърна игра, наречена BMW M3 Challenge, но доколко е страхотна, вие ще решите!
След вдъхновяващата и уникална
въвеждаща анимация, изпипана в ненадминатия баварски стил, се изправяте пред дилемата дали да седнете зад
волана на М3 серията и да я „поразцъкате“ по пистата, или да не се занимавате изобщо с този продукт. Тук е моментът да уточня, че играта не цели
само забавление или само реклама. При
нея са вплетени множество елементи,
които искат да подчертаят възможностите на автомобила, но в същото време оставят геймърите да се
забавляват и при определена свобода
да достигнат до заключението – заслужава ли си новата М3 серия. Разбира
се, луксът да се повозите на баварската кола няма да ви струва и лев,
защото играта се разпространява безплатно. Единственото нещо,
което трябва да направите, е да си
я дръпнете от официалния сайт –
www.m3-challenge.com.
Ако решите да се пробвате в
тест драйв, може да изберете (за
съжаление) само една-единствена
писта, на която да изпилите гуми. Освен това не може да изби-

рате други модели на марката и трябва да се задоволите само с М3. След
това обаче, когато стъпите на пистата, с изненада виждате, че всъщност
играта не е някакъв уникален симулатор, поддържащ ефекти от сорта на
DirectX 10. Въпреки това графиката е
сравнително приятна и лека. Оттук
насетне всичко остава във ваши ръце,
защото това, което правите зад волана, се отразява на вашето състезание
по пистата. Приятно е да се забележат толкова точни гравитационни и
физични правила, специално създадени
за една рекламна игра. Освен това колата не се предлага с автоматична
скоростна кутия, а само с механична, благодарение на което можете да
контролирате автомобила не само по
пистата, но и по завоите, защото,
повярвайте ми, вземането на завой с
60 km/h е едно, но завиването със
120 km/h е съвсем друго. Разработчиците са наблегнали максимално на реализма от шофирането, но ако подобрят
графиката, несъмнено ще създадат
конкурент дори и на продуктите с лого
Need for Speed.
Като за финал ще кажа, че M3
Challenge е сравнително приятна игра,
която няма да ви задържи дълго пред
монитора, но пък ще останете с приятното реалистично чувство от шофирането зад волана на BMW M3.

ИНТЕРНЕТ

Блогът
КРЪСТОСКА МЕЖДУ ЛИЧЕН ДНЕВНИК И СРЕДСТВО ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
Старите хора често казват: „Всяко нещо с времето си!“ Що се отнася до заобикалящите ни технологии, за няколко години те така навлязоха в живота
ни, че шеговитата размяна на думи „Всяко време с
нещото си“ стана далеч по-актуална. Едно след друго
нововъведения като радио, телевизия, компютри, мобилни телефони, SMS съобщения, електронна поща и
чат променяха начина ни на живот и лека полека ставаха неотменна част от ежедневието ни.
Според проучване на Gartner „нещото“ на 2007 г.
са блоговете. Тази година бе достигната връхна точка в популярността на тези специализирани сайтове, известни и като Интернет журнали. По данни на
Technorati над 100 млн. души поддържат редовно свои
собствени блогове, а броят на хората, които ги четат, е почти половината от този на редовните Интернет потребители. Всяка секунда в Интернет се
прави нова блог публикация. Защо не една от следващите да е вашата?
В настоящия материал ще се опитаме да бъдем
полезни както на начинаещите, така и на напредналите блогъри. Но както вече казахме – всяко време с
нещото си.
Затова нека започнем с понятието „блог“ и малко

Етимология

Задавали ли сте си въпроса какво е общото между
думите „киборг“, „геном“, „мотел“, „пулсар“ и „смог“?

ПЕТЪР СЪБЕВ, psabev@gmail.com

Давали ли сте си сметка, че всичките те са съставени от две думи: „киборг“ е съкращение от „кибернетичен организъм“, „геном“ включва в себе си части
от думите „ген“ и „хромозом“, а „мотел“ – „мотор“ и
„хотел“. Ако знаете английски, лесно ще се досетите,
че думата pulsar е съкратен вариант на pulsating star
(„пулсираща звезда“), а smog е комбинация от smoke
(„пушек“) и fog („мъгла“). „Блог“ също е съставена от
две думи: „уеб“ (web) и „лог“ (log). Web идва от известното WWW (World Wide Web), а колкото до log, думата
води началото си от корабните дневници, в които са
били вписвани всички събития... В резултат, най-общото етимологично значение на „блог“ би следвало да
бъде „дневник в Интернет“. Това определение обаче
не е пълно, тъй като блоговете притежават редица
характерни

Особености

Преди всичко блогът е сайт с личен, индивидуален
облик. Блоговете обикновено са публични и всеки може да прочете написаното там. Обновяват се периодично с кратки публикации, наподобяващи журналистически статии, но с много повече субективизъм. Тези специфични статии се наричат постове (от англ.
post – публикувам обява, афиш) и съдържат предимно
текст, но могат да включват графики, снимки, видео,
звук и др.
За разлика от статиите в традиционната журналистика обаче, силата на блоговете е в техния субективизъм. Ако в един вестник даден факт създава
новина и стремежът е тази новина да се предаде по
ясен и неутрален начин, то при блога се акцентира
не върху факта, а върху мнението на автора за този
факт. При това блогърът може да използва каквито
си иска изразни средства и дори известни само на
него самия символики.
Друга основна разлика с традиционните медии е,
че блоговете са интерактивни, т.е. авторите лесно
могат да встъпят в дискусия със своите читатели.
Почти всички блогове дават възможности за обратна връзка от посетителите – например чрез гласуване или оставяне на коментар.
Самият формат на блога също е характерен – постовете са подредени в обратен хронологичен ред,
т.е. най-новите се показват в началото, а по-старите постепенно биват „избутвани“. Постовете често
са категоризирани с етикети, наречени тагове, което дава възможност да бъдат лесно открити.
По-нататък ще разгледаме подробно функционалностите, предлагани от блоговете, но преди това
нека видим как са се появили и да научим повече за
тяхната

История

Фиг. 1. Така е изглеждал Blogger през 1999 г.
Декември 2007

Като изключим периода на първите корабни дневници и летописи, концепцията за блог започва развитието си малко преди появата на Интернет. Доста
от първите онлайн услуги като Usenet и BBS (Bulletin
Board System) предлагат обсъждане на различни теми
по подобие на днешните форуми, където всяка тема
има дата, автор и възможност за отговор.
Когато групите за новини (newsgroups) се появяват в началото на 80-те, някои от тях придобиват
характеристики на съвременни блогове и не случайно
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Фиг. 2. Броят на блоговете нараства непрекъснато всяка
година
една от тях – групата rec.humor.funny, която съществува и до днес, се смята за първия блог.
Истински блогове обаче се появяват през 90-те,
когато много хора и компании създават собствени
сайтове. В секцията „Новини“ една от най-често срещаните практики е събитията да са сортирани по
дата, като единствената сериозна разлика е, че в
този случай всички обновявания на сайта се извършват ръчно – чрез запис на нова уебстраница на мястото на старата.
Секциите с новини в обратен хронологичен ред
стават неизменна част от всеки сайт и получават
името „уеблог“ преди има-няма 10 години – на 17 декември 1997 г. Краткият Ӝ вариант „блог“ се приписва на Питър Мерхолц, когато при игра на думи weblog
е разделена на две части: we blog („ние пишем блог“).
Новата дума бързо добива популярност и само година
по-късно се появяват първите сайтове, специализирани за създаване и поддържане на блогове: Open Diary
(октомври 1998 г.), LiveJournal (март 1999 г.), Blogger
(август 1999 г.) и др.
Инструментът, който дава истински тласък в
създаването на блогосферата, е Blogger (по това
време собственост на никому неизвестната софтуерна компания Pyra Labs, а по-късно купен от Google).
Blogger (фиг. 1) е първият напълно безплатен, общодостъпен и лесен за използване портал за създаване
и поддържане на блогове.
През следващите години блоговете нарастват
значително и ако през 1999 г. персоналните Интернет дневници са не повече от 50, пет години по-късно техният брой нараства до 4 млн. Статистиката
на Technorati (фиг. 2) показва, че броят на Интернет
журналите се удвоява за около година, като активният растеж вече достига своя връх и започва леко да
забавя темпа си. Интересен е и фактът, че блоговете са най-популярни в Япония, като 37% от всички онлайн дневници в света са именно на японски (фиг. 3).
С нарастването на броя блогове значително се
увеличава и тяхното

И тъй като блоговете са милиони, а търсачките
ги индексират достатъчно бързо и детайлно, постепенно гражданската онлайн журналистика стана
важно средство за масово осведомяване, чието значение е не по-малко от тази на традиционните телевизия, радио и преса.
Едно от първите събития, в които блогът се прояви като алтернативна медия, бе атентатът в САЩ
на 11 септември 2001 г. В блоговете се появиха любителски снимки (фиг. 4), подробни описания на събитията и разкази на очевидци, споделиха се мнения и не на
последно място – разпространиха се и неверни слухове. Но най-важното беше, че всеки можеше да научи
информацията от първо лице, директно чрез очевидците. И ако един уважаващ себе си вестник сериозно
ще се замисли, преди да обяви „Джордж Буш е лъжец!“,
то анонимният блогър, който пише без редактор над
главата си, няма подобен проблем. Именно адвокатът
Хари Макдугъл, пишейки под псевдонима Buckhead, внесе смут в предизборната кампания на американския
президент, след като откри и публикува в блога си несъответствие между думите на Буш относно военната му служба и реалността. Блогърите бързо направиха връзки към статията и новината за президента на
САЩ стана популярна със светкавична бързина.
Българските блогъри са не по-малко силни и организирани от американските си колеги. Типичен пример
за сплотеността и твърдата им гражданска позиция
бяха организираните флаш-моб протести срещу незаконните строежи, като информацията за тях се
разпространяваше предимно чрез блоговете (фиг. 5).
Куриоз беше и привикването на блогъри в полицията,
което доведе до още по-ожесточени словоизлияния в
българската блогосфера.
Но ако в България свободата на словото е конституционно право и случаят е прецедент, в Китай публикациите в Интернет са сериозен проблем и авторите на постове против Комунистическата партия
на Китай са жестоко преследвани, а компаниите –
заставяни да трият съответните блогове.
Доказателство за влиянието на блоговете е и
официалното включване на думата „блог“ в двата
основни англоезични речника – „Уебстър“ и „Оксфордски речник“. Във факултетите по журналистика на
американските университети се заделят специални
часове за изучаването на

Блоговете като медия

Прегледът на печата е неизменна част от повечето сутрешни блокове по телевизията. В световен

Влияние

Блогът дава възможност на всеки да публикува
това, което му е на сърцето. Затова и почти всеки начинаещ блогър започва с лични преживявания
(„Имам рожден ден“, „Днес станах родител“, „Взех си
изпита“). Едва когато разбере силата на това, че
скромният личен журнал се чете от десетки, стотици и дори хиляди други хора, по-значимата за обществото информация взима превес („Проверих осем
различни фотоапарата и този е най-добрият!“, „Ето
как да си инсталирате фонетична кирилица“, „Днес
обядвах в ресторант Х и сервитьорите там са много
любезни“).
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мащаб все повече традиционни медии правят и преглед на блоговете. Първата подобна инициатива на голям ежедневник у нас е дело на в-к „Дневник“ (фиг. 6),
като публикации от доста български блогове можете
да видите на адрес http://blogosfera.dnevnik.bg/.
Типичният блогър е млад ИТ специалист, който
прекарва дълго време пред монитора. Блогосферата е
чудесно място да сподели опит, мнения и впечатления
с колегите си, както и да отмори за малко от сложните проекти в службата. Последното обаче не се
харесва на голяма част от работодателите, особено
след изследване на списанието Advertising Age, при което се оказало, че служителите губят около 10% от
работното си време в разглеждане и писане на блогове. Това означава, че поради масовия интерес към блоговете само в САЩ са били провалени около 5 млрд. работни часа или са нанесени щети за над 80 млрд. USD
на американската икономика. Поради тази причина се
появиха и първите случаи на уволнени блогъри.
Но освен вреда, блогът може да донесе и голяма
печалба за бизнеса. Джеръми Райт, автор на книгата
„Маркетинг на блога“, подробно разяснява колко полезни са блоговете за популяризация на компании, за
които обратната връзка от потребителите е особено важна. Гигантите General Motors и Boeing например
използваха информация от блоговете, за да определят
силните и слабите страни при новите си модели превозни средства. Големите производители на софтуер
също анализираха отзивите на блогърите за техните
продукти и нанесоха нужните изменения, като това
им спести милиони долари за скъпи проучвания.
Така нещата се обърнаха и големи компании като
Microsoft и Sun Microsystems дори насърчиха служителите си да пишат блогове (фиг. 7). Появи се и една
млада професия – „корпоративен блогър“, т.е. човек,
отговарящ за съдържанието на официалния блог на
дадена компания.
И както всяка медия, освен в бизнеса блоговете
навлизат и в политиката. При това стават важна
част от всяка предизборна кампания. В блогосферата се включват и много известни личности (т.нар.
celeblog) като Мадона, Анна Курникова, Бритни Спиърс,
Брус Уилис, Доналд Тръмп, Джеки Чан, Памела Андерсън
и Виктория Бекъм. У нас блогове имат и Явор Дачков,
Иван Бедров, Ваня Щерева, Александър Божков и др.
И при толкова различни

Фиг. 4. Блог с любителска снимка от атентата на 11 септември

Видове

е добре да направим една кратка класификация на
блоговете. Според това кой пише в блога можем да
ги разделим на индивидуални (лични), съвместни (в
които пише повече от един човек) и корпоративни
(к-лог, където се пише от името на корпорация, фирма или екип). За съжаление спамът, познат ни от
електронната поща, се прехвърли и в блогосферата,
така че съществува и още един вид блогове – сплоговете (съкратено от спам блог). Около 9% от всички
онлайн журнали по света са автоматично генерирани
и съдържат единствено досадни рекламни материали,
целящи да повишат популярността на спам сайтове
в търсачките.
Може би най-точното категоризиране е според съдържанието на блога, тъй като информацията е найважното нещо в блог пространството. Поради тази
причина са се появили стотици странни думички като артлог, подкаст (аудиоблог), блук, влог, линклог,
микроблог, плейсблог, скечблог, тъмбъллог, фотоблог,
шоклог и др., чието значение можете да видите от
приложения към статията речник.
Но при толкова голямо разнообразие идва логичният въпрос: как да следим любимите си блогове?

Декември 2007

Фиг. 5. Блогът на Симион Патеев (www.nabludatel.info),
отразяващ събитията около протестите в подкрепа на
Странджа
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Дори десет журнала, които се обновяват ежедневно,
означават всеки ден да пишем десет адреса в браузъра си.
За щастие решението е просто: можете да използвате

Хранилки и агрегатори

Фиг. 6. Част от най-активните български блогъри

Хранилките в уеб (web feeds), наричани още емисии и фийдове, представляват данни, форматирани
по специфичен начин, така че често обновявана част
от даден сайт да може да се използва от други сайтове и приложения. Това прави хранилките изключително подходящи за новини, информация за времето в
даден регион, обновявания от сайтове, посветени на
любимата ви компютърна игра, спорт или автомобил,
и най-вече за публикации в блог.
Накратко, вместо вие да достигате до новините
и статиите от всеки отделен сайт, те стигат до
вас. Това става чрез специален софтуер, наречен агрегатор или четец. И макар че форматът на емисиите бива различен (най-често Atom и RSS), съвременните четци се справят с почти всички видове.
Можете да изберете и дали четецът ви да е
онлайн услуга (сайт) или пък настолно приложение
(програма, която се инсталира на компютъра ви).
На практика повечето браузъри (Internet Explorer 7,
Safari, Opera, Firefox чрез Feedview и др.) и програми
за електронна поща (Microsoft Outlook 2007, Windows
Live Mail) имат вградени агрегатори, а ако сте привърженици на онлайн четци (фиг. 8), препоръчваме ви
Google Reader (www.google.com/reader), Bloglines (www.
bloglines.com), Netvibes (www.netvibes.com) и NewsIsFree
(www.newsisfree.com).
След като прекарате известно време в четене на
чуждите блогове, рано или късно ще ви се прииска да
създадете свой

Собствен блог

Без значение дали блогът ви ще е личен онлайн
дневник, тренировъчната ви площадка като писател
и журналист или просто списък с любими неща, на които сте се натъкнали, докато сърфирате, предстои
ви да си имате уникално място в Интернет. На практика вие сте на път да създадете ваше виртуално
жилище. А обикновено първото нещо, което човек
прави в такъв случай, е да се спре на квартал според
желанията и възможностите си. Преведено на блогърски език, трябва да изберете

Платформа

Фиг. 7. Корпоративният блог на Sun Microsystems

за вашия блог.
Подбрахме за вас три безплатни платформи –
WordPress, Blogger и LiveJournal. Ще започнем с Blogger,
тъй като това бе първата услуга, допринесла за развитието на блогосферата. След като през 2003 г. бе

Шест основни характеристики на блоговете

В една от книгите си, посветени на бизнеса, Робърт Скобъл и Шел Израел (ИТ специалисти, бизнесмени и блогъри) определят шест опорни стълба на блоговете, които ги отличават от останалите медии. Авторите подчертават, че тези стълбове могат да бъдат срещнати и в други средства за масово осведомяване, но единствено при блоговете и шестте присъстват
заедно:
 Лекота на публикациите – блог може да публикува всеки, от всяка точка на света и при това напълно безплатно.
 Лесно откриване на информация – публикациите в блоговете се индексират от повечето търсачки и така позволяват
на посетителите да намерят информацията, която им е нужна.
 Свързващо звено за обществото – блоговете дават възможност хора със сходни интереси да общуват помежду си и да
дискутират теми, които ги интересуват, независимо от географското разстояние.
 Заразителност – информацията, попадаща в блоговете, се разпространява по-бързо, отколкото при традиционните
средства за масово осведомяване.
 Възможност за обновяване и пряка връзка – публикуваните материали могат да се обсъждат, редактират и обновяват.
 Взаимосвързаност – всяка публикация може да предостави връзка към друга в същия или друг блог, както и всеки блог
може да бъде свързан с други блогове (блогрол).
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Фиг. 8. Агрегаторът Google Reader позволява да разглеждате новостите в отделните блогове от едно място

Фиг. 9. Качването на изображения в Blogger е изключително удобно

закупена от Google, Blogger стана една от най-лесните за използване платформи. Както споменахме
още в Computer 4/2006, Blogger е напълно интегриран
с останалите услуги на Google, а като прибавим възможността за категоризиране на постовете, сравнително големия набор от темплейти, работата с
уиджити, лесното качване на изображения (фиг. 9) и
възможността да се редактира изходният код, ясно е
защо това е една от най-популярните платформи.
Все повече потребители обаче предпочитат
WordPress (фиг. 10). Преди всичко тя е безплатна и с
отворен код, което има редица предимства. Въпреки
че изглежда малко по-сложна от Blogger, WordPress
дава повече свобода при редактиране на постовете, поддържа ключови публикации, а статистиките
(blogstats) и защитата за спам коментари са вградени
в самата платформа. Системата се предлага в два
варианта: локално инсталиране и отдалечено хостване, като първия можете да откриете и на диска към
списанието.
LiveJournal (фиг. 11) като че ли поизостава малко
от другите две платформи. Тя по-скоро e ориентирана към социалните мрежи като MySpace и Yahoo 360 и
e насочена предимно към тийнейджъри, което обяснява интуитивните икони, както и някои от екстрите
като настроение и облак от ключови думи.
Разбира се, съществуват и други, по-малко популярни блог платформи. Такива са Typepad (www.typepad.
com), Movable Type (www.movabletype.com), Xanga (www.
xanga.com), AOL Journals (http://peopleconnection.aol.

com/blogs), Windows Live Spaces (http://spaces.live.com/),
BlogDrive (www.blogdrive.com), GreatestJournal (www.
greatestjournal.com), DiaryLand (www.diaryland.com) и
много други. Ако пък си падате по сайтове родно производство, посетете www.blog.bg, www.bglog.net или
http://glog.dir.bg.
Без значение коя платформа ще изберете, следващата стъпка ще е да се погрижите за това какъв

Фиг. 10. Опцията за избор на шаблон е само една от многото възможности на WordPress

Фиг. 11. Главната страница на LiveJournal
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Облик и дизайн

ще има блогът ви.
За целта се предлагат различни кожи, съчетаващи дизайн, разцветки, стил и размер на шрифта и др.
Много платформи предлагат да създадете и собствен шаблон, както и да добавяте, премахвате и размествате различни секции от блога.
Изключително популярни са уиджитите, с които
можете да сложите допълнителни екстри към блога
си – например анкета, списък с последните постове
или коментари, списък с други блогове на ваши познати (блогрол) и др.
Обикновено обликът е в стил WYSIWYG (What You
See Is What You Get), т.е. веднага щом изберете дадена опция, ще видите и как ще изглежда визуално
промяната. А след като експериментирате известно
време, ще откриете и дизайна, който съответства
най-добре на настроението на блога ви. Пък и нали не
е никакъв проблем да го смените по всяко време.
Много по-важно за посетителите на онлайн журнала ви е неговото
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ИНТЕРНЕТ
Кратък блогърски речник
Блогърските термини стават все повече и повече и за
съжаление един и същ английски термин се превежда по
няколко начина (например feed се превежда като хранилка,
емисия, а се използва и измислената дума фийд). Ето защо
специално за читателите на сп. Computer събрахме най-често използваните термини в блогосферата:
 автокастване (autocasting) – автоматично преобразуване на текст в аудиоблог.
 агрегатор (aggregator) – услуга, събираща информация
от различни източници (хранилки) и комбинираща тази
информация в общ интерфейс.
 артлог (artlog) – блог, посветен на изкуството.
 аудиоблог (audioblog) – блог, чийто постове представляват аудио записи.
 блег (bleg) – пост, съдържащ молба за активност от читателите (от „blog“ и „beg“).
 блог търсачка (blog search engine) – търсачка, специализирана за търсене в блогове.
 блогване (blogging) – добавяне на съдържание в блог.
 блогване на живо (liveblogging) – описване в реално
време на събитие, случващо се в момента.
 блоглет (bloglet) – кратък пост, обикновено съдържащ
2-3 изречения.
 блогонер (blogoneer) – пионер в блогването, блогър експерт.
 блогорея (blogorrhea) – човек, който пише прекалено
дълги постове (от болестта логорея).
 блогосфера (blogosphere) – общо название на всички
блогове или блогъри, наричана още Блогистан или блогпространство.
 блогоферма (blog farm) – уебсайт или блог, съдържащ
информация от няколко други блога.
 блогочитатели (blaudience) – читателите на даден блог.
 блогрол (blogroll) – списък с блогове.
 блогсноб (blogsnob) – блогър, който не отговаря на адресираните към него коментари.
 блогър (blogger) – човек, пишещ в блог.
 блогърска буря (blogstorm) – необикновено голяма активност в блогосферата относно значима за блогърите
тема.
 блук (blook) – книга, написана в блог (от „blog“ и
„book“).
 влог (vlog) – видео блог; блог, съдържащ предимно видео клипове.
 глог (glog) – блог, в който всичко се разказва от първо
лице, т.е. авторът отразява само това, което се случва със
самия него.
 гoстуване (guest blogging) – писане на статия в чужд
блог, като изрично се упоменава авторът на поста и неговият блог.
 гулог (gulog) – песимистичен и депресивен блог.
 емисия (feed) – виж хранилка.
 карнавал (carnival) – пост, състоящ се от връзки към
различни постове в други блогове по дадена тема.
 клиент (client) – десктоп приложение за поддържане на
блога, без да е нужно ползването на браузър.
 ключов пост (key post) – важна публикация, която се
показва отделно (обикновено отстрани) с цел да не изчезне във времето.
 к-лог (k-log) – корпоративен блог, в който компанията
публикува знанията си: изследвания, резултати, статии
(от „knowledge blog“).
 кожа за блог (blogskin) – набор от картинки, палитри,
размери на шрифтове и други елементи, определящи
графичното оформление и външния вид на даден блог.
 коментар (comment) – секция в пост, даваща възможност
на посетителите да изкажат мнението си по темата.
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 линклог (linklog) – блог, съдържащ предимно връзки

към други сайтове.

 микро блог (micro blog) – блог, съдържащ кратки посто-

ве, обикновено не по-големи от SMS съобщения.

 милблог (milblog) – блог, писан от военни: ветерани, пе-

хотинци, пилоти и др.

 моблог (moblog) – блог, чийто постове се публикуват от

мобилен телефон или PDA.

 монетизиране (monetization) – изкарване на пари чрез

блог.

 мултиблогър (multi-blogger) – човек или компания, пи-

шещи в няколко блога едновременно.

 онлайн дневник (online diary) – персонален блог, глог.
 перманентна връзка (permalink) – точен URL адрес на

даден пост.

 пинг (ping) – изпращане на сигнал към агрегаторите за

наскоро публикувана информация.

 платформа (platform) – услуга за поддържане на блог.
 плейсблог (placeblog) – онлайн пътепис; блог, правен от






























пътешественици, които описват местата, където са били.
плог (plog) – блог на политическа тематика.
подкаст (podcast) – аудио блог.
пост (post) – статия, публикация в блог.
синхроблог (synchroblog) – всеки от дадена група блогъри публикува собствен пост на дадена тема на точно
определена дата.
скечблог (sketchblog) – блог, съдържащ картини или
скици.
слог (slog) – блог, който е част от сайт.
сплог (splog) – спам блог, използван единствено за реклама на продукти или подобряване на популярността на
даден сайт в търсачките.
съвместен блог (collaborative blog) – блог, в който пише
повече от един човек.
таг (tag) – ключова дума (етикет), определяща тематиката на даден пост, която улеснява неговото категоризиране.
травълблог (travelblog) – виж плейсблог.
трекбек (trackback) – система, позволяваща на блогърите да видят кой е поставил връзка към техен пост.
трол (troll) – негативно настроен посетител на блог, който постоянно оставя злонамерени коментари.
тъмбъллог (tumblelog) – блог с кратки постове, представляващ колекция от разнородни линкове, картинки,
аудио и видео материали, обикновено без коментар от
автора.
тъмен блог (dark blog) – таен, непубличен блог.
уиджит (widget) – допълнения към платформата, даващи определена допълнителна функционалност на блога –
например списък с последни коментари, анкети, информация за валутни курсове или време и др.
фийд (feed) – виж хранилка.
флог (flog) – фалшив блог, писан от несъществуваща
личност с цел реклама; макар и по-рядко, терминът се
ползва и за фотоблог.
фотоблог (photoblog) – блог, съдържащ предимно снимки.
хранилка (feed) – специално форматирани данни, съдържащи информация за често обновявано съдържание.
шаблон (template) – виж кожа за блог.
шоклог (shocklog) – блог, съдържащ скандална, шокираща и често невярна информация; онлайн таблоид.
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ИНТЕРНЕТ
Съдържание и структура

Съществуват два вида потребители в Интернет –
такива, които искат да спестят време (нужна им е
точна информация максимално бързо), и такива, които искат да изгубят време (нужна им е развлекателна и интересна информация).
Преди всичко трябва да е ясна тематиката на
блога ви и към какви точно потребители е насочен
той. Разбира се, можете да блогвате с разнородна
информация и тогава най-доброто решение е да използвате категории или да поставяте тагове на
всеки пост. Блог без сортирани постове наподобява
лъжица без дръжка – посетителят вижда информацията, но няма с какво да я „хване“. Затова и имената
на категориите или таговете следва да са ясни и
ориентиращи посетителите.
Самото съдържание на постовете трябва да е
преди всичко интересно и важно за тях. Човек никога
не знае достатъчно, особено когато ще споделя знанието си с останалите. Ето защо преди да пишете
по даден въпрос, е добре да направите и предварително проучване. Например, ако сте си харесали дадена
марка автомобил, вместо пост със съдържание „Ще
си купувам кола“ можете да обосновете избора си, като проверите кои марки и модели са актуални, какви
са цените, разходът на гориво, мощността и предлаганите екстри, да прегледате форумите за потребителски мнения и др. и аргументирано да обясните
защо сте избрали точно този автомобил, синтезирайки информацията и представяйки я максимално
кратко и ясно. Сухият текст е скучен, така че доба-

Фиг. 13. Официалният сайт на синхроблог инициативата
Blog Action Day
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Фиг. 12. Интересната информация, категоризирането на
съдържанието, добавянето на допълнителни елементи в
страничния панел и възможностите за обратна връзка
правят сърфирането в блога по-лесно и по-приятно за
посетителите
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ИНТЕРНЕТ
Платформи

Blogger

WordPress

LiveJournal

Официален сайт
Формат на домейна
Поддръжка на собствен домейн (от вида www.<име>.com)
Поддръжка на собствен хостинг
Лесно първоначално използване
Лекота на публикуване
Възможности за форматиране и оформяне на пост
Възможност за модериране на коментари
Стабилност и техническа поддръжка
Брой и разнообразие на шаблони
Търсене в блога
Категории
Работа с хранилки (feeds)
Показване на откъси
Бързо качване на снимки
Директна редакция на HTML кода
Позволяване на JavaScript

www.blogger.com
<име>.blogspot.com
да
не

www.wordpress.com
<име>.wordpress.com
да
да

www.livejournal.com
<име>.livejournal.com
платена услуга
не





































да
да
да
не
да
да
да

да
да
да
да
не
не
да

не
да
да
да
да
не
не

Оценките са както следва:  – слаба;  – задоволителна;  – добра;  – много добра;  – отлична.
вянето на снимки, диаграми или видео не е лоша идея
и улеснява четенето (фиг. 12).
Не по-малко важно условие за добър блог е неговата редовна

Поддръжка

Колкото по-често пишете, толкова повече посетители ще имате. С времето ще придобиете опит
и ще избягвате често срещани грешки, каквито са
невярната информация, неадекватният хумор, прекалено кратките или прекалено дългите постове, прескачането от тема на тема, лошото форматиране,
грешните линкове, неподходящите заглавия и др.
Независимо колко добре поддържан е блогът ви,
ентусиазмът ви бързо ще секне, ако нямате посетители, които да четат това, за което пишете. Ето
защо ви предлагаме и няколко идеи за

Популяризиране

на вашия блог.
Платената реклама е един от най-бързите, но и
скъпи начини да привлечете посетители. За щастие
има и много безплатни методи да увеличите популярността си.
Преди всичко уверете се, че постовете ви се
включват в повечето известни търсачки. С времето всяка една индексирана тема в блога ще ви носи
посещения.

Докато това стане, можете да направите и лично
промотиране – чрез коментари в други блогове, добавяне на Интернет адрес или банер към подписа, който
ползвате в електронната си поща и различни форуми,
както и чрез добавяне на публикации в сайтове като
http://del.icio.us/ и http://digg.com/ (ако пишете на български език, www.svejo.net е един добър роден аналог).
Освен броят на посетителите ви обаче, е важно
и тяхното качество. Сами ще усетите, че десет души, които посещават и коментират редовно, са много по-важни за вас, отколкото стотици неизвестни
посетители.
A за да се почувствате и вие истинска част от
блогърската общност, съветваме ви да следите и за
синхроблог инициативи, каквато беше Blog Action Day
(http://blogactionday.org/) на 15 октомври 2007 г., когато
над 20 хил. блогъри публикуваха постове, посветени
на околната среда и нейното опазване (фиг. 13).
Разбира се, няма как да ви разкажем всичко за необятната блогосфера, така че

В заключение

ще напомним само, че писането на блог, сексът и
шоколадът си приличат по това, че каквото и да ви
говорят за тях, най-добре е да ги опитате сами. Авторът благодари на всички блогъри, които по един
или друг начин помогнаха, за да направим тази статия по-пълна и точна. И ви пожелава приятно сърфиране в блогосферата!

Как да подобрим блога си за един час?

1. Покажете най-доброто! Вижте статистиката на вашия блог – кои статии са най-посещавани? Щом посетителите ги харесват, направете една страница с подбрани публикации. А и защо да не напишете още статии на същата тема?
2. Разчистете страничния панел. Премахнете всички излишни изображения, линкове и парчета текст от страничния панел. Всеки иска леснодостъпна навигация.
3. Добавете вътрешни линкове. Ако в една статия можете да дадете линк към друга ваша, направете го. Добро е както за
посетителите, така и за оптимизация на търсачките. Добра идея е да добавите и „Подобни статии“ в края на най-популярните.
4. Направете ваш читател известен! Напишете пост, вдъхновен от коментар във вашия блог. Когато коментаторът е друг
блогър или уебмастър, добавете връзка към неговия сайт. Той ще разбере за линка и най-вероятно ще отвърне със същото.
5. Коментирайте в други блогове. Споделете ценно мнение за дадена статия. Добавете линк към вашия блог и поздравете
другия блогър за добрата работа. Не само ще получите трафик, но когато го правите редовно, ще спечелите и приятели
блогъри. А приятелството е най-ценното нещо, дори и в Интернет.
Още съвети можете да намерите на адрес www.kreativen.com. Материалът е публикуван със съкращения, с разрешението
на автора.
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Национален конкурс по
информатика „Джон Атанасов“
Конкурсна задача 4 за 2007 г.
Разглеждаме точките в равнината, които имат
целочислени координати (x, y) и за които 0 ≤ x ≤ N,
0 ≤ y ≤ N, където N e цяло число, 0 < N < 10 000. Напишете програма p4, която въвежда N и извежда броя
на всички равнобедрени триъгълници с върхове в разглежданите точки.

Пример 1:

 вход: 1;
 изход 4.

Пример 2:

 вход: 2;
 изход 28.

Конкурсна задача 5 за 2007 г.
От картон са изрязани N правоъгълника (1 < N < 20)
с еднаква широчина, но с различни дължини (никои два
правоъгълника не са с еднакви дължини и всичките
дължини на правоъгълници са по-големи от широчината им). Правоъгълниците са номерирани с различни
цели числа от 1 до N. Поставяме правоъгълниците
един върху друг, така че да съвпадат трите от страните им (едната от съответните по-къси страни –
изцяло, а съответните две други по-дълги страни –
частично). Така някои правоъгълници закриват други.
Нека правоъгълниците са поставени, така че само K

За една година
За шест месеца

от тях се виждат. При това всички, освен поставеният най-отгоре правоъгълник, се виждат частично.
По колко различни наредби според номерата си, правоъгълниците могат да бъдат поставени по описания
начин? Напишете програма p5, която въвежда стойностите на N и K и извежда търсения брой.
Пример:
Вход:
4 3.
Изход:
6




33 лв.
17 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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Конкурсна задача 6 за 2007 г.
Реализирайте ефективен алгоритъм за решаване
на задачата за Китайския пощальон според даденото
по-долу описание. Вашите програми ще бъдат тествани с редица от тестове с увеличаваща се размерност, като ще бъде определено едно и също време за
изпълнение. Класирането на участниците в конкурса
за тази задача ще бъде относително спрямо броя на
успешно преминатите тестови примери. Не се задават ограничения за параметрите на задачата.
Описание на задачата за Китайския пощальон:
Даден е прост неориентиран граф с върхове, номерирани от 1 до N. Даден е списък от различни двойки
негови върхове (j1 < j2), с който се задават ребрата
на графа. За всяко ребро е дадена дължината му, изразена с цяло положително число, по-малко от 999.
Напишете програма, която извежда на стандартния
изход дължината на най-късия маршрут, който започва и завършва в първия връх и който минава през

всичките ребра (евентуално по повече от веднъж по
някои от ребрата).
Програмата трябва да прочете от стандартния
вход данните в следната последователност: На първия ред на входа са дадени целите числа N и M, съответно равни на броя на върховете и на броя на ребрата на графа. Следват M реда, всеки съдържащ три
цели числа, описващи поредното ребро – първите две
числа задават номерата на върховете, които са краища на реброто, а третото е дължината на реброто.
Пример:
Вход:
44
121
131
231
241
Изход:
5

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

 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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