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Au trecut deja doi ani de când
primul numãr al revistei MyC a fost
deschis de cãtre un cititor. Poate ai fost
chiar tu, sau poate cã ai început mai
târziu sã te MyCOMPUTERizezi. ªtii
cum se spune: mai bine mai târziu,
decât... în fine, ai înþeles ideea. În orice
caz, îþi mulþumesc - eu, personal, dar ºi
în numele colegilor mei din redacþie pentru cã (ºi) acum eºti alãturi de noi.
În tot acest timp, România s-a computerizat "la greu": au fost lansate programe guvernamentale ºi chiar private
în acest sens, legislaþia începe sã se
adapteze tot mai mult noilor realitãþi ale
Erei Informaþionale iar conectarea
românilor la Internet a fãcut paºi enormi, atât sub aspect calitativ, a vitezei de
transfer, cât ºi din punct de vedere a
numãrului de gospodãrii care dispun
de conectivitate online (iar acest aspect
îl remarc destul de uºor când trebuie sã
stau la coadã în casieria ISP-ului meu).
Interesantã este ºi evoluþia "vocabularului" curent al românilor, influenþat
de noile tendinþe tehnologice: auzi în
tramvai ºi pe stradã, la tot pasul, despre
"gigaocteþi", "3D", "megapixeli".
Tehnologia a devenit permisibilã
chiar ºi sub aspectul preþului: chiar ºi
persoanele cu venituri mici pot reuºi sã
cumpere un calculator, un telefon mobil
sau chiar o camerã digitalã...

Stai aºa, am atins un punct sensibil:
sãrãcia! Ei bine, problema nu e la nivelul
buzunarului, ci undeva deasupra umerilor. Mã confrunt adesea cu situaþii în
care diverse persoane mã întreabã "care
e cel mai dotat laptop" - deºi nu vor
folosi facilitãþi cum ar fi conexiunea
Bluetooth sau ieºirea TV. Toþi vor sã
cumpere calculatorul cu "cel mai tare
procesor" - deºi îl folosesc pentru navigare pe Internet ºi pentru editare de
text. Camera foto digitalã trebuie
"musai" sã aibã un senzor cu cât mai
mulþi megapixeli, deºi pozele fãcute în
vacanþã sau la birou vor fi trimise prin email sau folosite ca fundaluri de ecran,
de obicei la rezoluþia de 1024x768 de
pixeli, adicã mai puþin de 1 megapixel!!!
Deci, haide sã fim sinceri: tehnologia
e ieftinã, dar pretenþiile noastre sunt (de
cele mai multe ori) nejustificate.
Publicitatea ferventã ne-a învãþat cã
tehnologia ne poate ajuta enorm, dar
nu ne-a spus cã, în prealabil, este
neapãrat necesar sã evaluãm cât mai
realist nevoile pe care vrem ca tehnologia sã ni le rezolve. Altfel, suntem în
pericol sã pãþim ca bãtrânica pe care
Bulã a ajutat-o sã treacã strada (deºi ea
nu vroia deloc asta)...

Comenteazã pe Forum: www.myc.ro/forum
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Cartea lunii de la Editura NICULESCU
Transact SQL - ªtefan Ardelean
Astãzi, SQL reprezintã o
poartã. Este poarta cãtre toate
marile sisteme de gestiune a
bazelor de date (SGBD): SQL
Server, Oracle, DB2, Access.
Aproape fiecare dintre acestea
ºi-a dezvoltat propriul limbaj,
mai mult sau mai puþin evoluat.
Aceste limbaje specifice respectã însã în proporþie foarte mare
standardul ANSI SQL.
În ultimii ani, SQL Server se
impune tot mai mult pe piaþa

software a
bazelor de
date.
Transact SQL
este limbajul
specific sistemului SQL
Server, respectând îndeaproape
standardul ANSI
SQL.
Contact:
www.niculescu.ro

ÎNTREBARE: Care este semnificaþia
acronimului (în limba englezã)

SQL?

Editura Niculescu împreunã cu MyCOMPUTER te invitã ºi în
aceastã lunã la un concurs cu premii în cãrþi din domeniul IT&C.
Tot ce trebuie sã faci este sã rãspunzi corect la întrebarea concursului ºi sã completezi talonul cu chestionarul MyC din partea
de sus de pe pagina alãturatã, apoi sã decupezi talonul ºi sã îl
expediezi pe adresa redacþiei.

Îþi “My” oferim o ºansã de câºtig: dacã vei completa ºi rãspunsurile la toate rubricile Chestionarului din partea de jos a paginii,
vei participa ºi la extragerea lunarã în urma cãreia poþi câºtiga
un abonament pe trei luni publicaþia aleasã de tine, dintre revistele editate de grupul MediaContact*.
Mulþumim pentru participare ºi pentru timpul acordat!

RÃSPUNS (MyC9/2005): Acronimul SQL (în limba englezã) înseamnã:
_______________________________________________ ______________________________.
MyCâºtigã : Rãspunde la întrebãrile de mai jos pentru a participa la extragerea pentru
UN ABONAMENT pe 3 luni la oricare dintre publicaþiile* Media Contact

CHESTIONAR nr. 9 / 2005
1. Cum consideri acest numãr al revistei MyC?

8. Softul tãu preferat

F. bun

_______________________________________________

Bun

Mulþumitor

Slab

2. Ce apreciezi cel mai mult la CD-ul cadou?

13. În urmãtoarele 6-12 luni doreºti sã îþi upgradezi
sistemul sau sã-þi cumperi unul nou:
Da

9. Ce rubricã ai mai dori sã conþinã MyC?

Nu

14. Eºti conectat la Internet prin:
Interfaþa

Diversitatea

_______________________________________________
cablu

3. Care articol(e) þi-au plãcut cel mai mult?

10. Cât eºti dispus(ã) sã plãteºti pentru un
program full version original care sã nu
depãºeascã dimensiunea de stocare a unui CD?

_______________________________________________

2-300.000 lei

utile

Cantitatea

Calitatea

3-500.000 lei

4. Care articol(e) þi-au displãcut cel mai mult?

5-700.000 lei

_______________________________________________

11. Cum ai aflat despre revista MyC?

dial-up

radio

GPRS

CDMA

15. Cum apreciezi ºtirile zilnice de pe www.myc.ro:
inutile

interesante

neinteresante

Alte observaþii despre situl www.myc.ro:

Peste 700.000 lei

__________________________________________________
__________________________________________________

5. Ce teme ai prefera sã citeºti mai des în MyC?
Radio, TV

Ziare, Reviste

16. În domeniul IT, pasiunile tale sunt:

Internet

__________________________________________________

_______________________________________________

__________________________________________________

6. Ce ai dori sã mai conþinã CD-ul cadou?

Chioºcuri de presã

_______________________________________________

12. Sistemul tãu are urmãtoarea configuraþie:

17. Propunerea ta pentru Top MyC
(cel mai bun articol din acest numãr):

_______________________________________________

__________________________________________________

7. Din ce localitate ai cumpãrat MyC?

Prieteni, cunoºtinþe

_______________________________________________
8. Se gãseºte MyC la chioºcul tãu preferat?
Da, întotdeauna

Nu

Da, dar sunt puþine exemplare
*

Nume/Prenumele: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresa: Localitatea ____________________________________________ Jud.____________________________________________ Str._____________________________________________________ Nr. ______________
Bl._________Ap._______Cod stradal:____________
E-mail ___________________________________

Telefon/Mobil: ______________

______

________

__________________

_________________________________

Data/luna/anul naºterii: _______/________/_________

Nr. membrilor familiei: ________________ Venit/lunã______

________________________

Studii______________________________________________________________________________________ Mi-ar place sã fiu abonat la revista * ________________ ________________ ________________ ________________



ABONAMENT
Numele, prenumele / instituþia de învãþãmânt / societatea comercialã
_______________________________________________________________________________
Adresa: Localitatea _________________________________ str. ___________________________
nr. ___ Bloc ______ ap.____ cod poºtal____________________ jud.______________ sector ____
Tel:. ______________________ e-mail: ___________________________ Data: ________________
Trimiteþi acest talon pe adresa redacþiei M y C O M P U T E R : Str. col.Buzoianu, nr. 34, et.1, cod 410094, Oradea, jud. Bihor.

Semnãtura _______________________
Doresc sã mã abonez pe o perioadã de:

 3 luni - 244.000 lei  6 luni - 416.000 lei 

12 luni - 844.000 lei

Preþul abonamentului, în sumã de ________________________, l-am achitat cu mandat
nr._________________________ pe numele: Paul Mork, str. Doina, nr. 7, bl. PB 78, ap. 13,
cod 410326, Oradea, jud. Bihor.

Comenzile se pot trimite ºi prin fax: 0259-441.526
sau prin e-mail la abonamente@mediacontact.ro

CHESTIONAR

ABONAMENT

INFO

Evenimentul lunii:
Tabãra naþionalã Forum IT
rima ediþie a Taberei nationale de
informatica Forum IT, iniþiatã de
realizatorul TV Cãtãlin Grosu
dupã emisiunea cu acelaºi nume ºi organizatã împreunã cu asociaþiile de tineret
ALUMNO ºi SpareTime Group ºi-a
deschis porþile pentru 5 zile începând
cu 24 august, la Câmpina, în tabãra
Telega, desfãºurându-se în parteneriat
cu UNESCO, Ministerul Comunicaþiilor
ºi Tehnologiei Informaþiei, precum ºi
Consiliul Judeþean Prahova, în cadrul
programului internaþional "Education
for ALL by 2015" al Organizþtiei
Naþiunilor Unite pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã.

P

Oaspeþi de marcã la ForumIT
Cu participarea ministrului comuni-

caþiilor ºi tehnologiei informaþiei, domnul Zsolt Nagy, a secretarului general al
CNR UNESCO, domnul Alexandru
Mironov, a preºedintelui Comisiei pentru
Tehnologia
Informaþiei
ºi
Comunicaþii a Parlamentului, domnul
Varujan Pambuccian ºi a oficialitãþilor
prahovene, miercuri, 24 august s-a
deschis prima ediþie a unei noi tabere de
tehnologia informaþiei ºi comunicaþii.
Manifestarea nu a fost conceputã ca
o tabãrã tehnicã, cu laboratoare de
asamblare a calculatorului sau programare în Pascal, ci ca un spaþiu de întâlnire destinsã cu specialiºtii unor firme
importante pe piaþa internaþionalã de
IT. Tinerilor participanþi le-a fost prezentatã o imagine din interior a activitãþii
acestor companii, s-a vorbit despre atingerea performanþei ºi "team building",
despre succes ºi calea spre el.

Premii ºi numeroase alte
oportunitãþi
ASUS, INTEL, Microsoft, Softwin,
Romsoft, ISIS M3, SMC Networks,
SysNet, Maguay, iNES, AxelSoft, Class
IT Outsourcing, Romsym Data,
Softpedia ocupã locurile dedicate sponsorilor taberei FORUM IT, unii dintre
aceºtia anunþându-ºi intenþia de preselecþie a unor viitori colaboratori din rândul pasionaþilor de informaticã înscriºi
în program.
De la anunþarea intenþiei de organizare a evenimentului, numãrul mare de
cereri de înscriere, din toatã þara, a ridicat problema gãsirii unui spaþiu potrivit.
A fost aleasã, în mod inspirat, putem
spune, una din cele douã tabere (foste)
ºcolare din Municipiul Câmpina, cea de
la Telega, cu 150 de locuri ºi - lucru
important - cu spaþiu pentru corturi,
solicitate de numeroºi înscriºi.
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INFO

Defect de securitate în Adobe Reader ºi Adobe Acrobat

P

rin intermediul unui fiºier PDF
rãu-intenþionat, un atacator aflat
la distanþã ar putea sã facã
aplicaþii sã se blocheze sau chiar sã
controleze calculatorul-þintã, anunþã
Adobe într-o avertizare de securitate
publicatã recent. Cu toate acestea,
producãtorul de software din San Jose,
California are disponibile actualizãri în
mãsurã sã rezolve problemã.
Problema de securitate afecteazã
Adobe Reader pentru Windows, Mac
OS, Linux ºi Solaris ºi Adobe Acrobat
pentru Windows ºi Mac OS, pretinde
Adobe. Compania de monitorizare în
domeniul securitãþii, Secunia, calificã
problema drept "extrem de criticã" în-

tr-un comunicat publicat de curând.
Vulnerabilitatea constã într-o aºa
numitã supraîncãrcare a bufferului unui
plugin de aplicaþie care face parte din
Adobe Acrobat ºi Adobe Reader, iar cei
de la Adobe au descoperit ºi ei eroarea,
conform comunicatului.
Supraîncãrcãrile de buffer sunt o
problemã de securitate exploatatã foarte
des ºi apar atunci când un program
permite sã fie scrise date în memorie
dincolo de capãtul alocat al unui buffer.
Un calculator poate fi fãcut sã execute
coduri
rãu-intenþionate
prin
introducerea de date în plus, care sã
treacã peste capacitatea bufferului.

Yahoo Japonia începe sã ofere gratuit streaming de melodii întregi

Y

ahoo Japonia, proprietara celui
mai vizitat portal web din
aceastã þarã, a început sã ofere
un serviciu online de streaming audio
care le permite utilizatorilor sã asculte
melodii întregi gratuit, cu scopul de a-ºi
atrage clienþi pentru siturile sale de
muzicã.
Scopul lui Yahoo este acela de a-ºi
face clienþii sã cumpere CD-uri de pe
portalul sãu de cumpãrãturi sau sã
descarce muzicã în schimbul unei taxe,

dupã ce ascultã respectivele piese
"mostrã", conform companiei. Clienþilor
nu li se oferã posibilitatea de a salva
fiºierele cu muzicã din serviciul de
streaming
pe
calculatorul propriu.
Competiþia pe piaþa
japonezã de ditribuþie
de muzicã online a
crescut,
odatã
cu
deschiderea de cãtre
Apple a unui magazin

de muzicã online iTunes pe data de 4
august.

Zoom cu lentilã lichidã

A

fost creatã un nou tip de lentilã
pentru
camere,
numitã
Fluidlens. Noul tip de lentilã
este fãcut din lichid ºi, deºi nu este mai
mare decât o lentilã de contact, poate
obþine pânã la 10x zoom optic, egalând
capabilitãþi ale lentilelor folosite în
camere digitale de preþ mediu sau chiar
modele mai scumpe, ºi mai mari decât a

majoritãþii camerelor disponibile pe
celulare, care folosesc zoom digital.
Sistemul cu lentilã lichidã obþine
zoom optic modificându-ºi distanþa
focalã prin schimbarea formei, mimând
acþiunea ochiului uman.
http://digitalcamera.101reviews.com/news/
new-patented-lens-made-of-liquid-pavesway-for-slimmer-digital-cameras

SigGraph 2005
ntre 31 iulie ºi 4 august a avut loc
SIGGRAPH 2005, a 32-a conferinþã
pe tema graficii digitale ºi tehnicilor
interactive. Aceasta a atras în Los
Angeles 29122 de artiºti, cercetãtori,
programatori ºi persoane din mediile
academice din peste 81 de þãri. Au expus

Î
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mai mult de 250 de companii, inclusiv 65
în premierã, acoperind mai mult de 6500
de metri pãtraþi.
"SIGGRAPH 2005 ne-a depãºit toate
aºteptãrile atât în ce priveºte numãrul
celor prezenþi, cât ºi a spiritului de
colaborare care a cuprins fiecare aspect al
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conferinþei", a comentat James L. Mohler,
de la Purdue University. "Participarea ºi
companiile reprezentate sunt un
indicator clar a puterii SIGGRAPH ºi
importanþei graficii digitale ºi a IT-ului în
societatea contemporanã".

INFO

Din maºina de scris în tastaturã

O

maºinã de scris Smith-Corona
veche a fost transformatã într-o
tastaturã funcþionalã. Din
pãcate lipsesc tastele backspace ºi escape,
dar autorul Erik Fitzpatrick plãnuieºte o
a doua versiune. Acesta a început
proiectul ca ºi cadou de Crãciun pentru
soþia sa dupã ce aceasta, suferind de
probleme de stres repetitiv la degete ºi
încheieturile mâinilor, i-a descris cum
maºinile de bãtut vechi erau mai plãcute
fãcând o trecere treptatã spre deosebire
de senzaþia de miºcare prin aer ºi lovire a

unui zid pe care o dau majoritatea
tastaturilor. A sosit oare momentul sã
scoatem maºinile de bãtut din dulapuri?

Procesor Intel Pentium 4 supratactat la 7,1Ghz

E

ntuziastul
japonez
de
supratactare, Memesana, a reuºit
sã facã overclocking unui
procesor Intel Pentium 4 670 la
7,132GHz. Sub rãcire cu nitrogen lichid,
sistemul a reuºit sã calculeze “pi” pânã la
un milion de decimale în 18,516 secunde,
realizând astfel un nou record mondial.
Pentru a realiza aceasta, Memesana a
folosit o placã de bazã ASUS P5WD2

Premium bazatã pe i955X core-logic de la
Intel, module de memorie Corsair PC25400UL 512MB ºi procesorul Intel
Pentium 4 670 de 3,80GHz. Magistralasistem a procesorului a fost supratactatã
la 1520MHz; voltajul folosit a fost 1,70V,
semnificativ mai mare decât setãrile
implicite; setãrile de latenþã a memoriei
au fost CL4 3-3-4, iar voltajul acesteia a
fost pus la 2,3V.

YellowTAB ameninþã

M

ica companie YellowTAB din
Germania este singura firmã
din lume care dezvoltã în
continuare vechiul sistem de operare
BeOS. produsul scos de aceºtia - Zeta este un sistem de operare multimedia
care nu s-a ridicat la aºteptãrile
utilizatorilor. Mulþi dintre aceºtia încep
sã îºi îndrepte atenþia asupra gratuitului
produs "Haiku" al cãrui scop este sã
creeze un BeOS open-source. Lui Bernd
Korz se pare cã nu îi convine faptul cã
pierde clienþi ºi a decis sã ia mãsuri.
Folosind un vechi NDA (Non-Disclosure

Agreement), acesta a ameninþat prin
e-mailuri
dezvoltatorii
Haiku,
promiþându-le cã va face tot posibilul sã
îi dea în judecatã. Acþiunea a stârnit un
val de proteste în comunitatea BeOS,
mai ales cã mesajele anti-Zeta ºi punctele
de vedere sunt rapid ºterse de pe
forumurile YellowTAB. ªi iatã încã o
companie care se simte ameninþatã de
open-source...

Camere digitale noi de la Canon

N

oua camerã digiatlã Canon
IXUS a fost recent lansatã ºi va
poposi în curând ºi în
magazinele noastre de specialitate.
Camera IXUS i Zoom s-a vândut de
asemenea ºi sub numele de Canon
PowerShot SD30. Camera IXUS i Zoom

are
un
sensor de
5MP, zoom
optic de
2,4x,
procesare DIGIC II ºi integreazã un ecran
de 1,8 inci.
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Tornado Sistems anunþã noua serie de imprimante Printronix P7000

T

ornado
Sistems
anunþã
introducerea
pe
piaþa
româneascã a noii serii de
imprimante matriceale de linie
Printronix P7000. Prin inovaþia
"Leadership By Design", Printronix
(Nasdaq: PTNX) - lider pe piaþa soluþiilor
profesionale de tipãrire. Fiind de 10 ori
mai economice decât cele laser sau decât
cele matriceale seriale, prin noile modele
din seria P7000 se obþin reducerea
costurilor de exploatare ºi o
disponibilitate ridicatã în cadrul
aplicaþiilor de mare volum.
Tipãrirea matricealã de linie este
tehnologia de bazã dezvoltatã de
Printronix, fiind cea mai avantajoasã
soluþie de tipãrire de volum pentru
lanþurile de distribuþie ºi aplicaþiile de

tipãrire back-office, atât din perspectiva
costurilor, cât ºi din cea a fiabilitãþii.
Printronix a proiectat seria P7000
urmãrind sã introducã pe piaþã cea mai
avantajoasã ºi eficientã familie de
imprimante matriceale de linie din
perspectiva costurilor. Compania a
investit semnificativ în dezvoltarea ºi
testarea unor noi þesãturi pentru riboane,
noi formule de compoziþie pentru
cernealã ºi metode de construire a noilor
riboane.
Noile consumabile beneficiazã de un
sistem integrat de print management,
prin care utilizatorul este informat de
nivelul de consumare a ribonului,
disponibilitatea de tipãrire pentru o
sarcinã datã, calitatea de tipãrire etc.
Astfel se eliminã riscul schimbãrii

premature a riboanelor. Comparativ cu
seria P5000, noua gamã P7000 permite
realizarea unei economii de 45% în
privinþa
costurilor
legate
de
consumabile.

Symantec achiziþioneazã Sygate Technologies

B

ucureºti, Cupertino, Calif., 17
August 2005 - Romsym Data,
Value Added Distributor ºi
centru de instruire autorizat pentru
Symantec în România ºi Symantec Corp.
(Nasdaq: SYMC) au anunþat recent cã s-a
semnat un acord de achiziþionare a
Sygate Technologies, un lider în
domeniul tehnologiei în soluþii de
conformitate endpoint. Tehnologia
Sygate va completa prezenþa Symantec
pe endpoint pentru a crea o soluþie
completã care sã aibã în vedere cerinþele
de securitate, conformitate ºi remediere

ale marilor companii de astãzi. Se
aºteaptã ca achiziþia sã se încheie rapid
dupã primirea aprobãrilor necesare
obiºnuite.
Soluþiile de conformitate endpoint le
oferã companiilor posibilitatea de a-ºi
spori securitatea prin garantarea faptului
cã toate dispozitivele conectate la o reþea
- desktop-uri, laptop-uri, servere ºi
dispozitive mobile - ruleazã soluþiile de
securitate potrivite, sunt configurate
corect ºi au patch-uri la zi. Symantec va
putea acum sã ajute companiile sã îºi
automatizeze practicile de securitate a

reþelelor pentru a recâºtiga controlul
asupra securitãþii reþelei, reduce costurile
ºi asigura conformitatea în întreaga
organizaþie.

Windows Vista deja cu probleme...

S

-a discutat mult pe Internet
despre numele ales de Microsoft
pentru Vista. Mulþi spuneau cã
va deveni un acronim pentru "Viruses,
Infections, Spyware, Trojans and
Adware". Se pare cã versiunea beta care a
fost oferitã câtorva testeri conþine deja
unele gãuri de securitate. Unii utilizatori
au observat un trafic de date suspect
între calculatoarele care rulau Vista
legate la Internet ºi alte staþii de pe web
care nu trebuiau sã aibã legãturã cu PCurile în cauzã. Se pare cã Vista
încorporeazã un motor P2P ce foloseºte
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un protocol numit PNRP care poate fi
folosit pentru a obþine informaþii despre
utilizatorii Vista. Un hacker priceput ar
putea utiliza PNRP pentru a afla cine
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dintr-o reþea foloseºte deja Vista pe PCul propriu... Asta pânã i se gãsesc alte
întrebuinþãri gãurii de securitate!

PREZENTARE / hardware

au!" e primul cuvânt dupã
instalarea lui Cooldrive 6.
Integreazã atâtea sisteme de
mãsurare încât dispozitivul poate fi considerat un concurent serios pentru utilitarele software de genul Sisoft Sandra.
COOLDRIVE de la Cooler Master vã
afiºeazã urmãtoarele informaþii: viteza
de rotaþie a patru ventilatoare (ventilatorul procesorului, de la placa graficã,
als istemului de rãcire CoolDrive 6 care
rãceºte hard discul montat în acesta
etc.); temperatura a patru dispozitive
integrate în sistem (exemplu: procesor,
procesor grafic, hard disc, DVD-RW
etc.); are un mod "aºteptare" (Idle), care
se activeazã atunci când dispozitivul nu
este folosit o perioadã de timp, ºi care se
poate seta, iar pe ecran se va afiºa un

U

COOLDRIVE 6 - interfaþa softului

text specificat de utilizator (exemplu:
PREZENTARE MyCOMPUTER); I.D.
Info are rolul sã afiºeze conexiunea dispozitivului în sistem, adicã Cooldrive 6
se conecteazã pe placa de bazã prin
intermediul unei interfeþe USB, iar sistemul de operare îl recunoaºte ca fiind
instalat pe un port COM 3; mai are rolul
de a afiºa modelul hard discului, marca,
interfaþa folositã de hard disc, poziþia pe
cablu a hard discurilor (master/slave);
H.D. Info afiºeazã: viteza curentã de

Dorel Puchianu jr.
dorel@myc.ro
transfer a hard discului instalat în sistem, capacitatea totalã a hard discului,
spaþiul liber de pe unitatea respectivã,
perioada de timp în care a fost folositã
unitatea de disc, perioada de timp de
când a fost pornit calculatorul (dacã sistemul se reporneºte acest timp se
reseteazã!)...
"Cam atât" afiºeazã pe ecranul lui
dispozitivul COOLDRIVE 6. Pe lângã
aceste funcþii, dispozitivul mai integreazã un soft cu ajutorul cãruia poþi
regla vitezele de rotaþie al ventilatoarelor, pragul maxim de temperaturã
pentru anumite componente din sistem, (atenþionare sonorã) poþi configura
modul aºteptare ºi sã scanezi portul pe
care îl utilizeazã dispozitivul.
COOLDRIVE 6 - dupã cum spune ºi
numele - este un dispozitiv care, pe
lângã cele enumerate mai sus, rãceºte
un hard disc din sistem, este construit
din aluminiu, ºi integreazã în partea
frontalã un ventilator care rãceºte hard
discul cu aer proaspãt din exteriorul carcasei. În plus, în pachet se livreazã douã
covoraºe termice pentru hard disc care
se monteazã pe partea unde se aflã electronica hard discului.

Specificatii COOLDRIVE 6
Dimensiuni: 148 x 43 x 208 mm (lãþime x
înãlþime x adâncime)
Dimensiunea ventilatorului: 44 mm
Ecran de afiºare: LCD
Intervalul de afiºare a temperaturilor: 10-90
grade Cesius sau 50 - 122 grade Fahrenheit
Tensiune de intrare: 12V/1,5 A +/- 5%;
5V/0,5A +/- 5%

Ieºire ventilatoare: <5V (tensiune la care
ventilatorul s-ar putea
sã nu mai funcþioneze) 12V/1,5A
MyC recomandã
Fabricat din: Aluminiu
Contact www.flamingo.ro
Preþ: indisponibil la momentul
editãrii articolului

MyComenteazã pe Forum: www.myc.ro/forum
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99%

Dispozitivul este ideal pentru
pasionaþii de supratactare pentru cã
rãceºte hard discul cu 10 pânã la 15
grade Celsius. În plus, conferã oricãrui
sistem un aspect aparte, ºi te “înnebuneºte” de fiecare datã când butonezi
prin meniul lui impresionant!

Dispozitivul COOLDRIVE 6

AVANTAJE:
Rãceºte hard discul cu 10 pânã la 15 grade
Celsius
Afiºeazã fãrã software temperaturile a 4
dispozitive din sistem
Afiºeazã fãrã software viteza de rotaþie a 4
ventilatoare din sistem
Poate seta fãrã software viteza ventilatoarelor
Integreazã un soft care afiºeazã simultan
viteza de rotaþie a 4 ventilatoarelor din sistem ºi temperatura a 4 dispozitive din sistem
Are un finisaj deosebit
DEZAVANTAJE:
Necesitã atenþie sporitã la montare!

hardware \ PREZENTARE

Dispozitivul Musketeer 2

C

u un design retro, Musketeer 2
îþi aduce aminte de vechile sau
actualele amplificatoare de
înaltã clasã produse de companii renumite. Întrucât majoritatea amplificatoarelor profesionale dispun de vumetre, a sosit ºi timpul calculatoarelor "adevãrate" (scumpe) sã fie dotate cu acestea.
Cele douã vumetre laterale ale lui
Musketeer 2 indicã puterea de sunet la
ieºirea din calculator a canalelor stânga,
respectiv dreapta, iar vumetrul din
mijloc indicã nivelul de utilizare a hard
discului/rilor din sistem. Pe lângã aceste
vumetre, dispozitivul mai integreazã ºi
douã potenþiometre pentru volumul
canelor stânga/dreapta. De asemenea,

Dorel Puchianu jr.
dorel@myc.ro
dischetã, sau existã o altã plãcuþã cu un
buton care se poate monta în locul unei
plãci PCI. Este de preferat sã montaþi
"butonul muºchetarului" în faþa carcasei, deoarece va trebui sã setaþi culoarea

preferatã pe care sã o aibã vumetrele la
fiecare repornire a sistemului, din cauzã
cã Musketeer 2 nu integreazã vreun sistem care sã reþinã reglajul de culoare
pentru vumetre, la repornirea sistemului. Musketeer 2 oferã ºapte culori ºi un
mod care alterneazã cele ºapte culori,
permanent, la un interval de câteva
milisecunde, adicã mai pe româneºte "e
timpul sã mergem la chef". Musketeer 2
este un dispozitiv pentru calculatoarele
cu “ºtaif"; nu este un dispozitiv care te
poate ajuta în vreun fel anume, eventual prin faptul cã îþi aratã nivelul de utilizare a hard discului sau a volumului
care iese din placa de sunet. Avantajul
incontestabil este cã acest dispozitiv îi
oferã calculatorului tãu un aspect
deosebit, iar dacã ai în plan un tuning al
sistemului, þi-l recomand cu plãcere!

Conþinutul pachetului

culoarea iluminãrii de fundal a vumetrelor se poate schimba prin apãsarea
unui buton instalat pe o plãcuþã care se
poate monta în faþa carcasei într-unul
din spaþiile de andocare ale unitãþii de

AVANTAJE
1. nu necesitã instalarea unui soft
2. te impresioneazã de fiecare datã
3. poþi modifica uºor volumul la ieºire
Cele 7 culori interschimbabile

Specificatii Musketeer 2
- Dimensiuni: 165mm x 145mm x 42,3 mm
(Adâncime x Lãþime x Înãlþime)
- necesitã un spaþiu de andocare de 5,25 þoli
- disponibil în culorile argintiu sau negru
- greutate: 600g
- tensiune maximã: 6V
- se conecteazã la mufa molex a sursei ºi
foloseºte bornele de 12V

- curent electric maxim: 200mA
- Vumetru canal stânga: -20 la +3dB
- Vumetru canal dreapta: -20
la +3dB
- Vumetru hard disc: 0~100% MyC recomandã
Contact www.flamingo.ro
Preþ: indisponibil la momentul
editãrii articolului

MyComenteazã pe Forum: www.myc.ro/forum

85%

DEZAVANTAJE
1. vumetrele produc un zgomot caracteristic, uºor deranjant când asculþi muzicã mai
încet
2. cele trei vumetre nu sunt iluminate uniform, deºi aceasta se observã doar dacã te
uiþi atent
3. nu are nici un sistem care sã memoreze
reglajul de culoare al vumetrelor la
repornirea sistemului.
4. nu se instaleazã "uºor" aºa cum scrie pe
cutie!
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PREZENTARE / dispozitive mobile

Ciprian Tripon
ciprian@myc.ro

Antec Notebook Cooler

Specificaþii tehnice

mobile.
Multe dintre staþiile de andocare
ridicã laptopul, rezolvând în mare parte
problema circulaþiei aerului, dar în acest
caz am cam transformat notebook-ul

Dimensiuni: 33 x 28,4 x 1,9 cm
Greutate: 720 g
Lungimea cablului USB: 76,2 cm
Voltaj: 5V
Putere: 0,4 A
Consum: 2 W
Ventilatoare: 2 x 70mm
Turaþie ventilatoare: 2500 RPM (Avg)
Zgomot de fond: 25,9 dB

Caracteristici:
 Protejeazã "investiþia" ºi reduce
instabilitatea cauzatã de cãldurã
 Ventilatoare alimentate prin USB
 Consum mic de curent
 Ventilator pe dublu-rulment.

Mulþi dintre noi considerã încã laptopul un instrument auxiliar, atunci
când devine nepracticã mutarea calculatorului de birou de colo-colo. De altfel,
cam toatã lumea cunoaºte argumentele
pro ºi contra din "lupta" dintre laptop ºi
calculatorul de birou.
La calculatorul de birou se cunosc
alternativele pentru rãcire: aer, apã etc.
Dar acum sã vedem câteva alternative
de rãcire ºi pentru calculatoarele

18

Partea superioarã

într-un calculator de birou.
Majoritatea
laptopurilor
au
picioruºe destul de mici, prin urmare ºi
distanþa dintre baza lor ºi suprafaþa
biroului este micã, astfel încât totul se
transformã într-o capcanã de cãldurã.
Antec s-a gândit sã proiecteze un cooler
pentru laptopuri care sã aibã ºi rol de
"mini-birou" pentru acesta. Partea superioarã a cooler-ului este din aluminiu
care degajeazã bine cãldura, cu atât mai
mult cu cât este ºi perforat, lãsând aerul
sã circule mai uºor.
În plus, sistemul de rãcire include ºi
douã ventilatoare de 70mm pentru circulaþia aerului dintre partea inferioarã ºi
cea superioarã a cooler-ului.
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Conectorul de tensiune

Antec a construit un notebook cooler ce are simþul cãlãtoriilor, având în

dispozitive mobile \ PREZENTARE

toare silenþioase cu turaþie scãzutã.
Dupã cum se vede ºi din imagine, dispozitivul se livreazã împachetat într-un
fel de geantã de plastic semitransparentã (ingenioasã idee). O problemã deranacest fel nu se confruntã cu aceastã
problemã. Încã un minus este faptul cã
va trebui þinut ocupat un port USB
datoritã lipsei conectorului de tip hub
USB (cum era conectorul de la Antec).
Coolpad are o construcþie solidã,
pare a fi foarte stabil, iar aspectul este de
nota zece.

Performanþa

vedere cã se încadreazã la categoria
uºoarã, cu o greutate de 720 grame ºi
dimensiuni de 33 x 28,4 x 1,9 cm. Pe
lângã faptul cã este foarte uºor, el se
potriveºte ca o mãnuºã în geanta pentru
transport (bineînþeles cã acest lucru este
relativ, depinzând ºi de dimensiunile
genþii laptopului).
Conectorul de tensiune este special
adaptat sã se alimenteze prin USB.
Conectorul are o uºoarã înclinaþie, astfel
încât sã nu blocheze celelalte intrãri
USB. Ventilatorul are 2500 RPM ºi are
un coeficient de poluare fonicã de
25,9dB. Consumul total al acestuia este
de 2 waþi, deci nu este un consumator
mare pentru baterie, nici atunci când
laptopul nu este conectat la transformator.

jantã este cã, deºi se alimenteazã prin
USB, pachetul în care vine nu include
cablu, deci acesta trebuie achiziþionat
ulterior.
Ventilatoarele sunt de 4,9 cm fiecare
- cam mici aº putea spune - dar dimensiunile mici ale acestora dau bine la
design. Turaþia este de numai 2100RPM,
deci nu sunt prea gãlãgioase…doar 18
dB. Este clar cã sunt mai gãlãgioase
decât un cooler de calculator în repaus,
dar ele sunt intenþionate sã previnã
ventilatorul de laptop sã se roteascã la
vitezã maximã, situaþie în care gãlãgia ar

Ideea din spatele acestui cooler de la
Coolpad nu este neapãrat de a scãdea
temperatura procesorului sau a plãcii
video, ci mai mult sã nu lase ventilatorul
procesorului sã ajungã la turaþii mari.
Dacã ai un laptop ºtii despre ce vorbesc:
atunci când acesta este solicitat la
maxim, implicit ventilatorul lucreazã la
turaþie maximã, iar dacã vrei sã
vizionezi un DVD sau sã joci un joc,
sunetul este afectat de bâzâitul ventilatorului.
Dupã cum se poate observa în tabel,
diferenþã de temperaturã nu este foarte
mare, dar e suficientã pentru a menþine
laptopul cât mai rece posibil. Aaa… nu
putem pierde din vedere, desigur,
avantajul conferit de design.

Cooler Master Coolpad
Notebook Cooler
La aspecte negative am putea trece
preþul de aproximativ treizeci de euro,
puþin cam mult pentru un accesoriu ºi
sã nu uitãm faptul cã existã produse ºi
mai ieftine din clasa lui.

ªi acest cooler, ca ºi cel anterior, este
alimentat prin USB ºi are douã ventila-

fi mult mai mare decât a celor douã ventilatoare. Aceste ventilatoare sunt
proiectate sã scoatã aerul din carcasã
înspre afarã.
Ventilatoarele sunt alimentate prin
conexiune USB de tip “b” ºi - dupã cum
am menþionat anterior - cablul nu este
inclus, deºi majoritatea produselor de

Vantec Laptop Coolers LPC301 ºi LPC-305
În continuare aº vrea sã îþi prezint
încã douã opþiuni de rãcire a calcula-
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gura diferenþã este portul USB de pe
spatele modelului LPC-305. Întrucât în
principiu coolerele sunt la fel, am sã vã
prezint caracteristicile comune ºi apoi
vom vorbi despre diferenþe.
Spre deosebire de alte coolere pentru laptop, acesta nu este ataºat, iar când
laptopul este andocat, se sprijinã pe

Cu compartimentele deschise

torului portabil, produse de firma
Vantec. Vom vedea dacã acestea douã
vor face vreo diferenþã.
Aceste coolere pentru laptop au
exact aceleaºi forme ºi dimensiuni, sin-

patru suporturi cauciucate. Cauciucul
asigurã suficientã fricþiune pentru
fixarea laptopului. De asemenea, partea
de jos a cooler-ului se poate ridica pentru a oferi o bunã aerisire ºi pentru o
poziþie mai ergonomicã.
Ambele ventilatoare sunt cu rulmenþi ºi au o vitezã variabilã de 18002600 RPM, controlul acesteia fãcându-se
de la reglajul din spate; cu un

Cu compartimentele închise

potenþiometru. Fiecare dintre acestea
vine cu compartimente de stocare.
Aceste compartimente permit transportarea cablului de alimentare ºi adaptorului USB. Cablul de alimentare este
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necesar doar la modelul LPC-305.
Partea din spate a modelului LPC301 este destul de dreaptã ºi are pe ea
comutatorul oprit/pornit, rotiþa de
reglaj variabil ºi intrarea pentru cablul
de tensiune. Modelul LPC-301 se alimenteazã prin USB. Modelul LPC-305
este alimentat printr-un hub compatibil
USB 2.0, dar are nevoie ºi de un cablu
separat de alimentare.
La testare, laptopul fãrã coolerul
Vantec avea 33,80C, cu modelul LPC-301
avea 24,50C, iar cu modelul LPC-305
avea aceeaºi temperaturã, 24,50C.
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Kingwin Ultra Cool Laptop
Cooler
Facilitãþi cheie:
Trei porturi USB 2.0
 Patru sloturi dedicate pentru carduri de memorie: Compact Flash I,II,
IBM micro drive, Smart Media, Secure
Digital, MultiMedia Card, Memory
Stick, MS Pro, MS Duo (necesitã adaptor), MS Pro Duo ºi format MS ROM .


 Trei ventilatoare de 60 mm, cu
control variabil 1800 - 2800 rpm
 Dimensiuni: 325 x 263 x 28mm
 Buton oprit/pornit
 Adaptor intern de tensiune (100V
pânã la 240V)

Cablu USB
Acest cooler este foarte practic,

Orificii laterale

deoarece are încorporat un cititor de
carduri.
Majoritatea posesorilor de laptop
folosesc diferite tipuri de carduri de
memorie, pentru fel ºi fel de aplicaþii,

prin urmare faptul cã acest cooler integreazã asemenea interfeþe constituie un
avantaj major. Acest model nu este ridicat pe suporturi pentru ca aerul sã circule pe sub el, degajarea aerului fãcându-se prin lateral.
În plus, acest cooler este diferit faþã

de celelalte prin faptul cã are trei ventilatoare de 60 mm, în loc de douã, câte
aveau celelalte coolere. Partea din spate
dispune de trei porturi USB ºi de unul
pentru conexiunea de tensiune în
dreapta.
Ca sã facã o imagine generalã, pot
spune cã acest pachet este unul interesant, singurul minus (dacã îi pot spune
aºa) fiind al treilea ventilator, cãruia nu
îi vãd rostul, ba chiar pot spune cã este
doar un consumator în plus.
În concluzie, nu pot sã spun altceva
decât cã aceste coolere sunt destul de
practice, fiecare dintre ele având atuul
sãu, dar ºi minusurile de rigoare. Toate
ca toate, dacã ai niºte bani (nu mulþi), de
care te poþi lipsi ºi eºti pretenþios când
vine vorba de rãcirea sistemului, atunci
îþi recomand unul dintre aceste coolere.

Thrustmaster Nomad's Pack Deluxe 4-in-1

Hercules abordeazã acum ºi piaþa
utilizatorilor mobili, punând la dispoziþia acestora un pachet ce cuprinde nu
mai puþin de patru accesorii dedicate
pentru laptopuri.
Truthmaster Nomad Pack Deluxe
cuprinde o geantã, un maus pentru laptop, un încãrcãtor pentru telefoane
mobile ºi o tastaturã numericã.
Geanta este suficient de încãpãtoare
(41 x 28 x 6cm) pentru a proteja chiar ºi
laptopuri cu ecrane de 17 þoli. Am apreciat în mod special posibilitatea de compartimentare, dar ºi întãritura metalicã

încastratã în mâner.
Mausul dispune de un senzor optic
de 800dpi. Dimensiunile sunt foarte
reduse, iar pentru a economisi ºi mai
mult spaþiul, cablul este retractabil, astfel încât nu vei mai încurca celelalte dispozitive în cablul mausului, atunci când
scoþi laptopul din geantã.
Încãrcãtorul universal pentru telefoane mobile, prin portul USB, este un
accesoriu care îþi va permite sã scoþi de
pe lista de bagaje încãrcãtorul obiºnuit
al telefonului tãu, dispozitiv care deºi
nu e foarte voluminos, ajunge adesea
sã-þi îngreuneze geanta.
Tastatura numericã va face deliciul
utilizatorilor "dependenþi" de tabele ºi
baze de date cu informaþii numerice,
care - în faþa unui laptop - au simþit
întotdeauna lipsa blocului numeric de
pe tastaturile "normale". Iar dacã te-ai
apucat sã numeri de câte porturi USB
vei avea nevoie pentru toate aceste
accesorii nomade, nu-þi mai face probleme, pentru cã tastatura numericã

integreazã ºi un hub USB, în care poþi
conecta mausul ºi încãrcãtorul de mobil,
simultan.

Specificatii
MyC recomandã

Producãtor:Hercules
Contact: www.ubisoft.ro
Preþ: 25 EUR (fãrã TVA)

85%

MyComenteazã pe Forum: www.myc.ro/forum
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Emanuel Gliþia
emanuel@myc.ro

Picturã ºi sculpturã pe o
pânzã cu adâncime
Ce e ZBrush? Un program avansat
de desen? De prelucrare, tip
Photoshop? Un program de modelare
3D? Ai putea sã spui cã e toate acestea
simultan... dar ai putea ºi sã spui cã e
"altceva". Dacã începi sã îl înveþi þinând
prea strâns de concepte pe care le
cunoºti din programe de graficã 3D sau
alte aplicaþii 2D e posibil ca procesul de
învãþare ºi acomodare sã-þi fie serios
încetinit. Poate mai bine ar fi sã porneºti
dintr-o altã direcþie: cea a pictorului sau
sculptorului în lut care face tranziþia
spre grafica digitalã. Imagineazã-þi o
pânzã pe care pictezi. Acum imagineazã-þi cã acea pânzã are relief, ca ºi
cum ai picta pe un bazorelief. Mai mult:
tu controlezi acest relief, îi dai adâncime
ºi înãlþime, îl apeºi sau îl tragi înspre
tine. Acesta e ZBrush... ºi mai mult.
Deºi departe de a fi doar picturã, nu
te aºtepta sã faci în el toate lucrurile pe
care le-ai face într-un program de

Ecranul de pornire
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graficã 3D, dar în acelaºi timp s-ar putea
sã descoperi cã faci lucruri la care doar
ai visat în programe de graficã 3D.
Pentru o idee a puterii acestui program
te încurajez sã mergi pe situl producãtorilor www.pixologic.com la una dintre
galerii. Modelele ºi scenele prezentate
aici, realizate de profesioniºti în domeniu, impresioneazã prin detaliul extrem
care e definitoriu pentru ZBrush.

Puterea Pixol-ului

menite sã adauge pixoli pe pânzã.
Câteva pot sã schimbe pixoli deja puºi.
Singurul loc unde aceºtia nu sunt
prezenþi sunt obiectele 3D. Ele îºi încep
viaþa ca ºi poligoane, timp în care pot fi
rotite, transformate sau schimbate. Abia
atunci când le pui pe pânzã
programul le transformã în
pixoli.

Interfaþa ºi
procesul de lucru

Nu, nu sãriþi pe mine
Interfaþa ZBrush este una
cã aº fi scris greºit "pixel".
originalã ºi elegantã. Nu vei
E Pixol. Acesta e concepîntâlni în ZBrush meniuri tip
tul pe baza cãruia
Windows, toate fiind
funþioneazã
ZBrush.
realizate în stilul propriu.
Pixol-ul ar fi fratele mai
În partea centralã vei gãsi
mare al pixel-ului...
pânza de lucru având meniul
dar pe steroizi. Mare
principal deasupra, în stânga ºi
parte din software-ul
dreapta, opþional ascunse, se
pentru artã foloseºte
pixel-ul ca ºi uni- Câinele televizor - Hiroshi Yoshii gãsesc niºte regiuni în
care pot fi puse utilitare
tate fundamentalã.
Fiecare pixel are asociat un X, un Y ºi pentru acces rapid, iar jos se "ascunde"
componentele de culoare RGB (eventu- zona Zscript.
al RGBA pentru transparenþã). ZBrush
duce acest concept cu un pas mai
departe,
adãugându-le
acestora
adâncime, orientare ºi material. Astfel
producãtorii (Pixologic :-) ) au creat un
"pixel inteligent" pe care îl numesc pixol.
Aceste informaþii sunt salvate în fiºierele
programului, astfel încât informaþia de
adâncime a imaginii nu se pierde la salvare/încãrcare. Doar atunci când exporþi
imaginea pierzi aceastã informaþie.
Majoritatea utilitarelor ZBrush sunt
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Cãmila de metal - Jan Timmermans
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trast. O a treia metodã de lucru folositã
frecvent constã în lucrul asupra unui
singur model. În acest caz vei pãstra
modelul ca ºi obiect activ, îl vei modela
ºi vei "picta" pe el atât geometrie cât ºi
culoare.

Brush-uri, stroke-uri, alpha,
materiale ºi multe altele

Cocoº - Bas Mazur

Procesul de lucru în ZBrush depinde
de ce vrei sã realizezi ºi în ce fel. Dacã
doreºti îl poþi folosi pur ºi simplu selectând brush-uri ºi pictând, cu beneficiul
suplimentar cã totdeauna vei putea
transforma ultima operaþie. Vei putea
astfel sã realizezi picturi ca ºi într-un
program tradiþional de paint, dar beneficiind de efecte ºi brush-uri cu care
îþi va fi mai uºor sã realizezi impresia de
relief a pânzei. O altã metodã de lucru
ar fi cea în care adaugi în mod repetat
obiecte 3D pe care faci operaþii simple,
cum ar fi schimbãri de formã sau material, dupã care le "pui" pe pânzã ºi repeþi
procesul. Probabil dupã terminarea
scenei vei dori sã mai adaugi câteva
efecte de final aplicând selectiv efecte
de tip blur, sharpen, iluminare sau con-

Zscript-uri puternice

ZBrush este plin de utilitare deosebit
de bogate. Configurabile printr-o
mulþime de parametri, acestea îþi dau
un control deosebit asupra diferitelor
operaþii ºi proprietãþi. Ca ºi unelte de
desen ai la dispoziþie de la brush-uri
care adaugã doar culoare (dar cu
adâncime ºi cantitate sesizabilã vizual,
într-un proces care aminteºte de a pune
vopsea peste vopsea) pânã la a picta
chiar cu obiecte 3D (cuburi, sfere, forme
implicite sau chiar propriile tale
obiecte). Pentru brush-ul selectat vei
dori apoi probabil sã selectezi un alpha
pentru control al formei, stroke pentru
control al interpretãrii miºcãrii de
pictare, sau material ºi texturã pentru
culori. Toate acestea combinate cu lucrul
pe layere, facilele tutoriale Zscript integrate chiar în program, superba metodã
de modelare folosind Zspheres ºi
metodele de manipulare a geometriei,
precum ºi lucrul productiv pe diferitele
nivele de subdiviziune, fac din acest
program o legendã vie pentru artiºti.

Probleme ºi
rãspunsurile ZBrush
ZBrush a fost pentru mine o
descoperire extrem de plãcutã care mi-a
împlinit dorinþe vechi atât în modelare
cât ºi în texturare. Mi-a confirmat vechi
bãnuieli cã "ar trebui sã se poatã face"
rãspunzând unor probleme frecvente în
mod original. Voi prezenta acum câteva
probleme frecvente în grafica digitalã ºi
soluþiile oferite de ZBrush.
Despre program

Program: ZBrush 2
Sit principal: www.zbrush.com
Preþ de vânzare: $489 (USD)
Compania producãtoare: Pixologic

Detalii extreme
În creaþiile digitale realismul ºi credibilitatea rezultatului final sunt deseori
prioritãþi primare. Chiar dacã observatorul este un neiniþiat ºi chiar ºi doar la
o privire fugarã, acesta va observa subtilele detalii pe care le aºtepþi de la ceva
real ºi care deseori lipsesc din creaþiile
digitale. O suprafaþã prea netedã, prea
perfectã, o iluminare "ciudatã", lipsa
unor umbre... toate sunt lucruri care îl
fac pe observator sã poatã distinge uºor
între o creaþie digitalã ºi o imagine realã.
Problema artistului în a realiza detalii
extreme vine din douã direcþii: cantitatea de muncã necesarã ºi limitãrile
vitezei
calculatoarelor.
ZBrush

Ramã cu capuri - Beats Meier
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Cu utilitarele la îndemânã

rãspunde ambelor probleme. În ce
priveºte efortul, ZBrush faciliteazã prin
uºurinþa cu care poþi crea chiar ºi detalii
ca ºi zgârieturi, cute sau denivelãri subtile, iar abordarea sa diferitã permite
lucrul la aceste detalii fãrã o creºtere de
neacceptat a numãrului de poligoane
din scenã.

Elementul intuitiv în
modelare
Primele mele încercãri în grafica digitalã 3D le-am fãcut în editoare de
jocuri, creând nivele. Am început cu
editoare pentru jocuri ca ºi Doom 2,
Termeni
CSG: (Constructive Solid Geometry) o tehnicã
în care construieºti prin operaþii booleene ca ºi
reuniuni, intersecþii...
box modelling: tehnicã de modelare în care
porneºti de la ceva simplu, de multe ori un cub,
adãugând detalii prin extruziuni ºi miºcãri,
pânã când ajungi la obiectul complex dorit

Modelare cu Zspheres (Bas Mazur)

Duke Nukem, Blood sau Shadow
Warrior, apoi Tread pentru Quake ºi
UnrealEd pentru Unreal. M-am îndrãgostit de tehnicile CSG. Le-am gãsit a fi
extrem de intuitive, oarecum ca ºi cum
ai sculpta. Mai apoi am descoperit cã
programele mari de graficã 3D lucreazã
pe alte principii, gândind mult mai mult
în termeni de poligioane/linii/puncte.
Aºa cã m-am obiºnuit ºi am ales tehnicile de box modelling, dar pe undeva tot
visam încã la ceva atât de intuitiv, poate
ceva ca ºi a modela "apãsând" ceva. Un
vis devenit realitate în ZBrush. Da, am

Ultimele frunze - Beats Meier
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Cãpitanul - Julio C. Espada

întâlnit idei ºi facilitãþi de acest tip ºi în
alte pachete 3D, dar în timp ce acolo
mi-au pãrut auxiliare, ºi în consecinþã
nu în mod deosebit optimizate, aici am
simþit cã programul a fost *gândit* în
jurul acestei capabilitãþi.

Dimensiunile ºi viteza de
lucru la proiectele mari
Dacã ai lucrat vreodatã la un proiect
mai mare sigur ai simþit cum calculatorul începe sã se miºte tot mai încet cu
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Modele - Hiroshi Yoshii

fiecare nou detaliu sau obiect introdus
în scenã. Da, ºi ZBrush poate lucra pe
anumite regiuni, ascunzând altele
pentru vitezã, dar e mai mult decât
atât. Faptul cã ZBrush lucreazã
cu pixoli permite optimizãri ºi
calitate
vizualã
incredibilã,
deoarece în acest fel se limiteazã
viteza de creºtere a complexitãþii
scenei: în timp ce în programe care
pãstreazã toate detaliile 3D cantitatea de date creºte în mod constant,
aici pentru orice obiect, în momentul
în care este pus în scenã, sunt eliminate elementele care nu sunt vizibile, reducând cantitatea de date
stocate. Acesta este un concept de
importanþã criticã în ZBrush: în orice
moment de timp vei avea un singur
obiect 100% 3D. Aceasta înseamnã cã,
oricât de complexã va fi scena ta, vei
putea sã lucrezi ºi cu urmãtorul obiect
în timp real. Câte programe de graficã
digitalã 3D pot spune aºa ceva?

Vânãtoarea - Julio C. Espada

scenã ºi aspectele
de renderizare,
texturarea
o
gãseam destul de
frustrantã. A gãsi o
corespondenþã bunã
între o suprafaþã 2D
ºi un obiect 3D de o
formã
arbitrarã,
departe de a fi un
lucru uºor, poate fi
o muncã serioasã
ºi consumatoare
de mult timp. Chiar
folosind diferite utilitare cu algortmi puternici
pentru
desfãºurare UV, te poþi
trezi fãcând multe ajustãri
manuale pentru a evita
întinderi de texturã
neplãcute vizual. ªi, în
Dificultãþile texturãrii
contextul acesta, tot
visam la un program cu
Cu aproximativ un an în urmã
care pur ºi simplu sã
lucram cele 8 ore pe zi aproape
"pictezi" pe obiect,
Maimuþa cu un ochi
numai în Softimage:XSI. Un
sã te învârþi în jurul
Hiroshi Yoshii
program incredibil. Dar în timp
lui ºi sã pui culoare
ce îmi plãcea modelarea, aranjarea în cu uºurinþã. Mai mult, sã poþi sã pui nu

doar culoare, dar sã pui ºi texturã. Îmi
imaginam cum ar trebui sã poþi sã
pictezi obiectul 3D aºa cum poþi folosi
utilitarul Stamp în Photoshop. ZBrush
mi-a dovedit cã toate aceste lucruri sunt
nu doar posibile teoretic, ci idei bune ºi
practice, într-atât de mult încât au meritat implementate ca ºi principii centrale într-un program puternic ºi de
mare succes.

În concluzie
ZBrush este un program al artistului... ºi nu doar al artistului digital, ci ºi
al celui care vine din "lumea veche" a
picturii ºi sculpturii tradiþionale.
Programul asigurã o puternicã ºi originalã îmbinare între picturã 2D ºi sculpturã 3D, texturare ºi renderizare. Fiind
foarte bine optimizat, programul permite un nivel foarte mare de detalii atât
în ce priveºte numãrul mare de
poligoane pentru modele, cât ºi în
scenele realizate cu el, toate acestea fãrã
un consum exagerat de resurse. L-aº
recomanda tuturor artiºtilor cel puþin
pentru o încercare, în mod particular
celor care au început în desen/picturã
sau sculpturã.
Sistem recomandat
SO: Windows 2000 sau mai nou
CPU: PIII rapid sau mai nou (sau echivalent
AMD), cu capabilitãþi multithreading sau
hyperthreading opþionale
RAM: 512MB (1024MB pentru a lucra cu obiecte
cu milioane de poligoane)
Monitor: rezoluþie 1280x1024 (32 bits)

Funcþionar - Bas Mazur

Modelarea e aproape sculpturã
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Bogdan Bele
bogdan@myc.ro
cest program se adreseazã utilizatorului nepretenþios, care
vrea sã converteascã, sã taie ºi
sã îmbine fiºiere video fãrã a avea
nevoie de cunoºtinþe prea multe în
domeniu. ªi interfaþa þinteºte exact în
aceastã direcþie, fiind de o simplitate
izbitoare. Practic, cel mai mult lucrezi cu
butonul "Add Task", care deschide meniul de unde vei selecta funcþia doritã.
Astfel, poþi crea o listã de fiºiere pe care
vrei sã le converteºti într-un anumit format, programul recunoscând un numãr
extrem de mare de formate. Ai la dispoziþie 27 de tipuri de fiºiere .wmv sau

A

.asf, la fiecare dintre ele fiind-þi comunicat scopul cãruia îi va fi potrivit fiºierul
(folosirea pe Pocket PC, transferul prin
conexiune cu bandã largã, prin dial-up
etc). Mai mult, poþi sã decizi dacã
doreºti sã pãstrezi sunetul sau nu. În
cazul fiºierelor .mpeg, oricum mult mai
puþin folosite în ziua de astãzi, dacã
efectuezi un clic pe butonul "Edit
Profile" poþi alege între .mpeg1 ºi
.mpeg2, poþi renunþa la sunet, alege
rezoluþia pe care doreºti sã o aibã
fiºierul final, precum ºi numãrul de
cadre pe secundã. Cele mai multe tipuri
de codecuri le poþi folosi atunci când

Simplitate înainte de toate - fereastra principalã a lui Advanced X Video Converter
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vrei sã obþii un fiºier .avi, aici având de
ales între cele 83 de tipuri cunoscute de
program. Butonul "Edit Profile"
ascunde, de asemenea, surprize plãcute,
permiþându-þi sã alegi codecul video, cel
audio, numãrul de cadre pe secundã,
oferind chiar ºi un configurator al proprietãþilor codecului video. Existã ºi o a
patra opþiune, de convertire a fiºierului
în format DVD, SVCD sau VCD, având
ºi la aceasta de optat între formatele
PAL ºi SECAM. Acest numãr mare de
codecuri cunoscute poate fi de mare
ajutor atunci când vrei sã vizualizezi un
fiºier video realizat cu un codec pe care
nu îl ai instalat; tot ce va trebui sã faci va
fi sã îl converteºti cu acest program,
folosind un codec "cunoscut" calculatorului tãu.
Tot în meniul afiºat la clicul pe "Add
Task" gãsim ºi o funcþie ce le va fi probabil foarte dragã celor care vor sã prezinte toate filmuleþele cu "ãla micu'"
rudelor venite in vizitã, fãrã a mai tot
schimba sau cãuta fiºierul în player.
Astfel, "Join Video Files" îþi permite sã
combini mai multe fiºiere video, în

Poþi extrage sunetul unui fiºier video
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Funcþiile sunt la îndemâna utilizatorului

Programul converteºte cadre ale unui fiºier video în imagini .bmp

oferã ºi o funcþie de extragere a benzii
sonore, în format .wav, a unui fiºier
video, lucru care ar putea fi destul de
util în cazul videoclipurilor. Sunetul
obþinut nu este însã unul extraordinar,
fiind destul de metalic. Mai ai, de
asemenea, posibilitatea de a converti un
fiºier video sau o porþiune aleasã de tine
din acesta în imagini (format .bmp),
putând de asemenea sã alegi numãrul
de cadre capturate dintr-o secundã de
imagine video.
Versiunea demo a lui Advanced X
Video Converter o gãseºti pe CD-ul al
doilea al revistei, dar fiºierele video realizate de aceasta vor afiºa odatã la câteva secunde o tranziþie cu logoul programului, care însã nu mai apare în versiunea full, al cãrei preþ este de 29,95
USD.

Programul îþi permite sã "tai" foarte uºor o porþiune a unui fiºier video

ordinea pe care o doreºti, iar fiºierul
rezultat poate fi în formatul ales de tine
dintre cele cunoscute de program,
despre care am vorbit mai sus.
Urmãtoarea funcþie este cea care îþi
permite sã "tai" porþiunile nereuºite
dintr-un fiºier video. Pentru acest lucru
ai la dispoziþie o fereastrã în care þi se
afiºeazã cadrul de început al fiºierului
rezultat ºi cel de sfârºit, tu având astfel
posibilitatea sã lucrezi în cunoºtinþã de
cauzã. Formatul în care va fi codat
fiºierul rezultat este din nou la alegerea
ta, dar n-ar fi fost deloc rãu dacã programul avea ºi în acest caz setãri mai com-

plexe pentru fiºierul rezultat.
Advanced X Video Converter mai

Specificaþii / Advanced X Video Converter

Producãtor: AoA Media
Contact: www.aoamedia.com
Preþ: 29,95 USD
Sistem de operare: Windows - toate versiunile
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Ce este streamingul?
Sintagma "streaming media" se referã
la conþinutul multimedia care este consumat (în sensul cã este citit, ascultat
sau vãzut), în acelaºi timp în care este
trimis, expresia fiind folositã în general
în legãturã cu orice conþinut care este
trimis prin intermediul unor reþele de
calculatoare.
În anii '70, unele studii au arãtat fezabilitatea streamingului media pe calculatoare, cu toate cã tehnologia necesarã afiºãrii de conþinut multimedia a
început sã fie disponibilã doar spre
sfârºitul anilor '80. Cu toate acestea,
viteza de transfer a reþelelor era încã
destul de micã, iar conþinutul media era
livrat în marea lui parte pe dischete ºi,
mai apoi, pe CD-uri. Totul s-a schimbat
spre sfârºitul anilor '90 însã, când factori
cum ar fi creºterea lãþimii de bandã,
accesul tot mai mare la reþele de calcula-
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toare (ºi mai ales la Internet), folosirea
de protocoale standard (TCP/IP, HTTP),
precum ºi caracterul comercial dobândit
de Internet au fãcut ca streamingul
media sã devinã un lucru accesibil ºi
practic pentru marea majoritate a consumatorilor.

Tehnologia folositã
Un stream este de fapt o combinaþie a
mai multor tehnologii, care interacþioneazã. Astfel, camerele video sau
web creeazã media brutã, pe care editorii o prelucreazã ºi o transformã într-un fiºier, stocat apoi pe un server, de
unde un client o ia ºi o afiºeazã utilizatorului. Serverele stocheazã informaþia
într-o multitudine de tipuri de fiºiere,
folosind diferite feluri de formate de
stream pentru a o trimite ºi primi, iar
comunicarea între server ºi client se
realizeazã prin intermediul reþelelor, pe
baza unui protocol de reþea comun.
Serverul va fi cel care va transforma
informaþia în stream înainte ca aceasta
sã fie transmisã, iar clientului îi "revine
onoarea" de a recepþiona streamul ºi de
a-l decoda astfel încât sã poatã fi vizualizat, în timp ce codarea ºi decodarea se
fac prin intermediul codecurilor. Cu
toate acestea, conþinutul multimedia
are, în continuare, dimensiuni mari, iar
preþurile pentru transmiterea de volume semnificative de date nu sunt nici
ele foarte mici, motiv pentru care, în
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O schemã simplã a modului cum
funcþioneazã streamingul.

majoritatea cazurilor, conþinutul este
comprimat înainte de a fi stocat pe server sau trimis prin streaming.
Streamurile pot fi de douã feluri - la
cerere (on demand) ºi în direct (live) cele în direct sunt disponibile doar la un
anumit moment (cum ar fi transmisia
unui eveniment anume), în timp ce
streamurile la cerere sunt stocate o
perioadã pe un server, putând fi trimise
în momentul în care un utilizator cere
acest lucru.
În cele ce urmeazã îþi voi prezenta un
program care foloseºte din plin aceastã
tehnologie într-un mod care te ajutã
direct.

The Orb - Cum sã te simþi
ca acasã pe calculatorul
altcuiva
Am vorbit mai sus despre streaming,

software \ PREZENTARE

dar ce faci dacã vrei sã vezi anumite
fiºiere cu caracter personal, nu doar pe
cele puse la dispoziþie de un furnizor
oarecare? Cine poate sã spunã cã nu a
trãit momente mai puþin plãcute atunci
când era la serviciu, voia sã se laude în
faþa colegilor cu "realizãrile notabile" din
concediu ºi, din cauza "nenorocitului
ãluia de inscriptor", care numai sã
meargã nu voia, sau a conexiunii la
Internet, care exact atunci ºi-a gãsit sã
nu funcþioneze, n-a reuºit? ªtiu cã nu e
o situaþie de viaþã sau de moarte, dar
poate ar fi mai uºor sã poþi sã intri în
fiºierele media de pe calculatorul de
acasã direct de pe web, fãrã a mai trebui
sã instalezi ceva pentru asta.
Exact asta îþi oferã The Orb - streaming al fiºierelor media aflate pe calculatorul tãu de acasã, de absolut oriunde,
prin intermediul unei simple interfeþe
Web. Practic, tot ce ai de fãcut este sã
instalezi softul (descãrcat în prealabil de
pe situl www.orb.com) pe calculatorul tãu
de acasã, sã-þi creezi un nume de utilizator ºi o parolã ºi sã-l rulezi. Odatã realizate aceste "operaþiuni", trebuie doar sã
intri pe https://my.orb.com, ºi vei avea
acces la fiºierele pe care le-ai ales. Este
inutil sã menþionez cã ºi conexiunea la
Internet trebuie sã fie destul de rapidã,
atât în cazul calculatorului de acasã, cât
ºi în cazul celui pe care lucrezi.
Odatã autentificat, situl îþi dã de ales
între ºase rubrici mari cu care poþi lucra
- Home, TV, Video, Photo, Audio ºi AddOns. Sã le luãm pe fiecare pe rând. La
"Home" ai o privire de ansamblu a
conþinutului pe care îl poþi vedea, cu
numãr de fiºiere audio disponibile,
playlist-uri sau imagini, putând de aici
sã accesezi cu uºurinþã respectivul
conþinut.

Cum sã te uiþi la meci când
eºti la serviciu...
Rubrica TV mi s-a pãrut interesantã,
deoarece îþi oferã acces nu numai la posturile tale preferate de televiziune pe
Internet, ci îþi oferã chiar posibilitatea de
a te uita "la televizor" de pe placa TV de
acasã, metodã bunã de a nu pierde
meciul echipei preferate atunci când eºti
la serviciu. Poþi de asemenea sã programezi înregistrarea de emisiuni ºi sã

Fereastra de început a interfeþei web
a Orb

Colecþia de mp3-uri de acasã îþi este
oriunde la îndemânã

vezi înregistrãrile realizate. Atunci când
ceri vizualizarea unui fiºier sau program
de televiziune, Orb îl deschide într-o
fereastrã de Windows Media Player (sau
alt player suportat, la alegere). Tot de
aici poþi sã vizualizezi imaginile surprinse de camera web de acasã - metodã
bunã de supravegheat copiii atunci
când sunt singuri acasã ºi tu eºti la serviciu.
Urmãtoarea la rând este rubrica
"Video", care te ajutã sã îþi vizualizezi
fiºierele video de acasã, precum ºi emisiunile TV înregistrate cu ajutorul Orb.
Streamingul funcþioneazã destul de
repede - dupã un scurt interval de
buffering chiar ºi un fiºier mare, cum ar
fi un film, poate fi vizualizat fãrã timpi
morþi. Playerul folosit pentru redare va
fi ºi de aceastã datã unul dintre cele
instalate pe calculatorul pe care lucrezi,
la alegerea ta.

ordinea din directorul în care se gãsesc,
cât ºi aleatoriu. Ai chiar ºi o opþiune de
rotire a imaginii pe care o vizualizezi,
care poate fi ºi ea utilã. Poþi, de asemenea, sã cauþi o anumitã fotografie în
funcþie de numele sãu ºi sã partajezi
poze din colecþia ta cu prietenii.
Avantajul lui Orb în faþa serviciilor de
gãzduire de imagini pe Internet este cã
nu mai trebuie sã pierzi timpul cu încãrcatul pozelor pe situl respectiv.
Trecem la ultima rubricã, "Audio", cu
ajutorul cãreia poþi sã ai oricând la
îndemânã colecþia personalã de mp3uri, organizatã exact la fel cum o ai pe
hard discul de acasã. Melodiile pot fi
ascultate atât în ordine cât ºi aleator,
precum ºi în ordinea din playlisturile
tale, ºi nelipsind de aici opþiunea de
cãutare dupã un anumit fiºier. De
asemenea, poþi asculta posturi de radio
online sau chiar sã înregistrezi o anumitã emisiune de pe un astfel de post
(existã milioane pe www.shoutcast.com).
Pe lângã acestea, mai existã ºi o
rubricã numitã "Add-ons", care te ajutã
sã instalezi diferite actualizãri pentru
Orb, de apreciat fiind faptul cã le poþi
instala de pe sit direct pe PC-ul de
acasã, fãrã a fi necesar sã fii acolo.

Pozele sunt cu tine tot timpul
Vom trece acum la urmãtoarea
rubricã a sitului tãu Orb, ºi anume
"Photo". Aceasta îþi pune la dispoziþie
colecþia ta de imagini de acasã ºi trebuie
sã recunosc cã fiºierele se încarcã extrem
de repede. Ai la dispoziþie tot aici ºi o
opþiune slideshow, cu ajutorul acesteia
imaginile putând fi prezentate atât în

Specificaþii / The Orb
Avantaje:
- ai acces rapid la fiºierele media de acasã;
- transferul este de la IP la IP, motiv pentru care nu faci trafic decât
în reþeaua localã.
Dezavantaje:
- existã anumite fiºiere mp3 pe care Orb nu le deschide;
- nu ai acces la toate fiºierele media din calculatorul de acasã, ci
trebuie sã le alegi dinainte pe cele care vor fi disponibile.
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acã foloseºti mult calculatorul,
pentru domenii variate ºi ca
soluþie în probleme diverse,
probabil vei ajunge, mai devreme sau
mai târziu, sã ai nevoie de o “uºoarã”
editare video a unui filmuleþ, o comprimare sau conversie de format, sau alte
astfel de operaþiuni simple de editare
video. VirtualDub este soluþia idealã
pentru aceste operaþii. Nu e nevoie sã ai
Adobe After Effects sau Adobe
Premiere,
poþi
obþine
oricând
VirtualDub de la www.virtualdub.org,
ºi chiar dacã le ai, s-ar putea sã îl preferi
pe acesta din urmã pentru operaþiunile
pentru care este menit, datoritã abordãrii mai directe sau categoriei mai
uºoare a programului în ce priveºte consumul de resurse ºi iniþializare.

D

L-am pornit. Acum... ?
Primul lucru pe care îl vei face, dacã
nu cumva vrei sã foloseºti programul

pentru capabilitãþile sale de capturã, va
fi sã deschizi un fiºier video: [File] >
“Open video file...” (Ctrl+O). Vei vedea
acum în VirtualDub douã zone în care e
vizibil filmul: zona din stânga (sau cea
de sus, în cazul în care ai schimbat în
“Vertical
display”,
din
meniul
[Options]) afiºeazã filmul original, în
timp ce în partea dreaptã-jos poþi vedea
rezultatele filtrelor aplicate. Cu tastele
F9 ºi F10, sau din meniul [Options], poþi
dezactiva împrospãtarea în una sau
chiar ambele ferestre. Poþi testa acest
lucru miºcând slider-ul din partea de jos
a interfeþei. Dacã se miºcã prea greu, e
posibil ca unul dintre motive sã fie
numãrul mic al keyframe-urilor ºi
procesarea lungã necesarã pentru
împrospãtare. Pentru a evita acest disconfort poþi þine apãsatã tasta [Shift] în
timp ce miºti slider-ul ºi probabil vei
vedea un salt semnificativ în timpul de
rãspuns programului: acum el sare doar
la keyframe-uri. Pentru navigarea cu

Schimbarea framerate-ului
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snapping la keyframe-uri fãrã a folosi
slider-ul, programul îþi asigurã douã
butoane (cele cu niºte imagini de chei)
pentru a sãri la keyframe-urile precedent ºi urmãtor.

Tãieturi
O operaþiunea frecventã ºi uºor de
realizat în VirtualDub sunt tãieturile.
Pentru a tãia o secþiune din film ceea ce
trebuie sã faci întâi e sã o marchezi.
Pentru aceasta te vei plasa la poziþia de
început a selecþiei ºi vei apãsa tasta
[Home] (sau butonul corespunzãtor din
dreapta-jos), respectiv pe cea de sfârºit
ºi vei apãsa tasta [End]. Vei vedea acum
în zona slider-ului porþiunea marcatã.
Tot ce trebuie sã faci acum pentru a o
ºterge e sã apeºi tasta [Delete] (toate
aceste operaþii au corespondente ºi în
meniul Edit).

Informaþii despre filmul
curent

Fereastra Avi information
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Filtre audio

Înainte de a începe sã comprimi sau
sã schimbi un film vei avea probabil
nevoie de informaþii exacte despre
rezoluþia, compresia ºi formatele audio
ºi video stream ale filmului pe care l-ai
deschis. VirtualDub îþi oferã aceste
informaþii din meniul [File], opþiunea
“File information”.

Compresia video
Pentru a efectua o procesare video
completã, asigurã-te întâi cã în meniul
[Video] este aleasã opþiunea “Full
Processing Mode”. În antitezã, dacã ai fi
ales “Direct stream copy” atunci conþinutul video din film ar fi fost pur ºi simplu copiat direct din fiºierul sursã în cel
destinaþie, fãrã a trece prin nici un fel de
procesare (ai putea, spre exemplu, sã
doreºti acest lucru dacã tot ce vrei e sã
comprimi partea audio a filmului, fãrã a
te atinge de conþinutul video). Odatã ce
ai ales “Full Processing” vei avea acces la
opþiunea “Compression” (Ctrl+P) din
acelaºi meniu, dupã care, din fereastra
de configurare poþi alege codecul cu
care doreºti sã comprimi, precum ºi calitatea doritã.

Schimbarea framerate-ului
“Framerate”-ul reprezintã numãrul
de cadre pe secundã. Ai putea avea
diverse motive pentru a-l dori schimbat,

Compresie video ºi log-uri

de la a reduce dimensiunea fiºierului,
pânã la a corecta o discrepanþã între
momentul în care se terminã imaginea
ºi sunetul. Pentru ultima situaþie, pe
care eu am experimentat-o în cazul capturilor cu tv-tuner-ul, este nepreþuitã a
treia opþiune din fereastra pe care o
obþii alegând [Video] > “Frame Rate “
(Ctrl + R), "Change so video and audio
durations match". La alegerea ei,
VirtualDub detecteazã singur punctul
în care se încheie sunetul ºi propune un
numãr de cadre pe secundã care sã
compenseze.

Filtre video
De la [Video] > “Filters“ (Ctrl + F) vei
obþine lista de filtre. Aici poþi sã introduci filtrele pe care le doreºti aplicate
asupra filmului. Poþi face de aici cam
orice operaþiune simplã pe care þi-o poþi
imagina: poþi controla luminozitatea filmului, poþi sã o rãstorni pe verticalã sau
orizontalã, poþi face crop, poþi redimensiona filmul, aplica efecte de blur ºi
sharpen... º.a.m.d. Odatã ce introduci
câteva astfel de filtre în listã, vei observa
utilitatea celor douã ferestre din cadrul
VirtualDub, deoarece acum se va vedea
diferenþa între filmul iniþial ºi cel prelucrat.

Procesare audio
În mod similar cu felul în care am
activat procesarea video se activeazã ºi
cea audio: [Audio] > “Full” processing
mode. Un prim lucru pe care vei dori
poate sã îl faci va fi, poate, sã comprimi
sunetul necomprimat dintr-un film într-un format comprimat, eventual în
mp3.
Selecteazã
[Audio]
>
“Compression” ºi din fereastra Select
audio compression schimbã de la <No
compression (PCM)> în MPEG layer-3,
dupã care alege formatul pe care îl
doreºti (prezenþa diferitelor compresii ºi
formate este dependentã de codecurile
pe care le-ai instalat pe sistem). Dacã
doreºti ºi mai mult control asupra sunetului, atunci ai la dispoziþie un sistem
puternic de filtre odatã ce marchezi
[Audio] > “Use advanced filtering”. De
la [Audio] > “Filters” poþi acum obþine
fereastra Audio filters. Aici poþi construi
arbori de prelucrare. Dacã ai bifat Autoconnect, VirtualDub va cupla fiecare

Procesare în curs...

nou nod cu precedentul. Filtrele le poþi
acum organiza în arbori ramificaþi intercalând filtrele între nodul input ºi nodul
output. Pentru a bifurca în douã ramuri
poþi folosi nodurile split sau stereosplit,
iar pentru a recombina ai la dispoziþie
nodurile cu input dublu stereo merge ºi
center mix. În aceeaºi fereastrã mai ai la
dispoziþie butoane pentru a te ajuta în
aranjare, precum ºi pentru a testa efectul obþinut.
O altã operaþiune pe care am gãsit-o
extrem de utilã în VirtualDub este cea
de adãugare a unei surse audio externe:
realizezi o animaþie 3D într-un program
de graficã, dupã care doreºti sã îi adaugi
un background muzical: din meniul
[Audio], selectând opþiunea “WAV
Audio” poþi alege un fiºier de sunet
extern care va fi introdus în fiºierul
video. Apropo de acest subiect:
VirtualDub ºtie sã citeascã serii de imagini în diverse formate (png, tga, jpg... )
ºi sã le interpreteze ca ºi cadre ale unei
animaþii, facilitate extrem de utilã dacã
ai optat sau ai fost forþat sã randezi în
cadre individuale, intenþionând sã
efectuezi compresia ulterior.

ªi toate acestea...
ªi toate acestea într-un singur program... gratuit! Fãrã a avea pretenþia de
a face concurenþã programelor dedicate
ale
editãrii
video
profesionale,
VirtualDub este un utilitar grozav, pe
care s-ar putea sã ajungi ºi tu sã îl
foloseºti în dauna altor programe mai
mari pentru astfel de operaþiuni directe.
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ehnologia prin care se realizeazã efectele speciale a
evoluat uimitor în ultimii ani.
Acum specialiºtii pot reda pe ecrane cele
mai stranii, ºocante sau trãznite idei.
Exploziile ºi împuºcãturile au pierdut
din teren ºi nu mai au acelaºi farmec pe
care l-au avut la început. Acum, pentru
a impresiona publicul, trebuie generate
întregi lumi virtuale, trebuie imaginate
lucruri care au cât mai puþin în comun
cu cele obiºnuite. Tehnologia de
realizare a efectelor speciale (abreviate
SPFX sau SFX - "special effects") folosite
în filme s-a dezvoltat ºi s-a rãspândit
atât de mult, încât o putem folosi gratuit sau la un preþ redus pe calculatoarele
personale. Da, existã un numãr foarte
mare de programe gratuite care ajutã la
realizarea
animaþiilor,
editarea
secvenþelor video ºi aplicarea efectelor
speciale. Începând din anul 2000, dome-

Plasarea punctelor
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niul
CGI
(Computer-generated
Imagery) a devenit principala formã
prin care se realizeazã efectele speciale.
De atunci au apãrut programe care nu
necesitã staþii performante pentru
rulare, programe dedicate tuturor
paºilor parcurºi în procesul de editare
video sau foto. La început programele
de bazã au fost extrem de scumpe, fiind
accesibile doar marilor companii, dar cu
timpul s-au ieftinit, ajungând acum la
preþuri accesibile tuturor. Din acest
motiv s-au înfiinþat recent numeroase
studiouri mici, iar posibilitatea de modificare a conþinutului digital a devenit
accesibilã tuturor.
Sã luãm ca exemplu un proiect în
care trebuie sã realizãm o secvenþã
video. Ea trebuie sã cuprindã o transformare între douã elemente. O sferã întrun cub. Care sunt paºii necesari pentru
a realiza un astfel de efect? Cu câþiva ani
în urmã se proceda astfel: se realizau
modele intermediare pentru fiecare
cadru, fiind necesarã o muncã consistentã. Acum însã avem acces la programe care genereazã automat paºii
intermediari. Un astfel de program este
Morpheus, în care trebuie doar sã introducem prima ºi ultima imagine, iar el va
genera cadre intermediare pentru a face
trecerea de la un obiect la altul. Exact ca
în cazul cunoscutului efect de
îmbãtrânire rapidã.
Care au fost paºii prin care s-a efectuat o transformare? Trebuia realizat un

septembrie 2005 \ www.MyC.ro

machiaj al persoanei respective pentru
fiecare cadru în parte. Acum, cu programul Morpheus putem realiza automat
acest lucru; trebuie doar sã inserãm în
program imaginea unui copil ºi imaginea unui om în vârstã ºi vom obþine ca
rezultat o secvenþã video pentru aceastã
tranziþie. Interesant, nu? Viziteazã
adresa www.morpheussoftware.net pentru
a te convinge. Aici vei putea viziona
câteva tranziþii trimise de utilizatorii
programului.
Morpheus este un program simplu,
care se remarcã printr-un algoritm ingenios. În anul 1999, în timpul studiilor la
o universitate din SUA, Ryan "Ark"
Rubley ºi-a propus dezvoltarea celui
mai puternic motor care sã realizeze
transformarea de la o imagine la alta.
Programul este folosit de peste un milion de persoane din întreaga lume ºi
este recunoscut ca fiind unul dintre cele
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Mai mult control asupra miºcãrii

mai descãrcate de pe situri precum
CNET, Tech TV, ZDNet, Web Attack ºi
altele. La începutul anului 2003 a ajuns
la versiunea 1.85, care poate exporta
rezultatul în format Shockwave Flash,
GIF, Avi, JPEG sau în alte formate de
fiºiere.
Algoritmul se bazeazã pe detectarea
automatã a unor puncte de referinþã
pentru realizarea tranziþiilor. Punctul va
reprezenta o caracteristicã importantã a
imaginii, care corespunde cu una din
cealaltã imagine. Fiecare punct are o
pereche. De exemplu dacã doreºti sã
efectuezi transformarea feþei unei persoane cu a unei alte persoane, punctul
care reprezintã nasul persoanei din
prima imagine va avea ca pereche punctul care reprezintã nasul persoanei din
imaginea secundarã. Punctele pot fi
repartizate ºi manual. Cu cât vor fi mai
multe, cu atât mai realistã va fi tranziþia.

Mod de utilizare
Existã douã moduri de lucru. Unul
pentru începãtori ºi unul pentru
avansaþi. Din meniul [Start] [Programs] - [Morpheus Software] vei
putea accesa unul dintre acestea. În
modul conceput pentru începãtori sunt
vizibile numai caracteristicile esenþiale,
ºi poþi realiza o tranziþie în doi paºi. Din
meniul [Picture] încarci cele douã imagini, iar din meniul [Render] alegi formatul dorit pentru rezultatul final.
Repartizarea punctelor de referinþã
are loc prin metoda drag&drop (trage ºi
aruncã) printr-un clic efectuat pe primul

Momentul în care punctul începe sã se miºte

buton din bara de unelte. La reselectarea punctului îi vei putea modifica
poziþia atât în imaginea iniþialã, cât ºi în
cea finalã. Încearcã sã marchezi toate
elementele cheie ale imaginilor pentru a
obþine un rezultat cât mai apropiat de
cel dorit.
În cazul în care pornim programul
în modul pentru avansaþi vom avea
acces la o serie de comenzi asupra
punctelor plasate. Folosind tastele
direcþionale vei avea mai multã precizie
la miºcarea punctelor. Tasta [Shift] plus
o tastã direcþionalã va miºca punctul în
fereastra secundarã. Tasta [Tab] are rolul
de a trece de la un punct la altul.
Dacã imaginile prelucrate sunt mici
ca dimensiune, (fiind utilizat la
realizarea gif-urilor), poþi mãri fereastra
programului din meniul [Zoom], vizibil
doar în versiunea pentru avansaþi.
Una dintre opþiunile avansate este
denumitã [Dot Delay]. Prin activarea ei
vei controla momentul în care punctul
respectiv începe sã se miºte. Într-o fereastrã specialã vei putea selecta fiecare
punct, pentru a-i repartiza caracteristica
temporarã. Altã opþiune avansatã permite definirea unei cãi de miºcare pentru un punct. Ea are ca rezultat transformãri mult mai dinamice, spre deosebire
de cele realizate prin linii drepte.
Existã o fereastrã de previzualizare,
prin care îþi vei forma o idee asupra
modului în care vor fi transformate
imaginile. Ea poate fi activatã din bara
de unelte, prin bifarea cãsuþei [Preview
Window], sau prin selectarea comenzii
respective din meniul [Render].

Rezultatul final
Pentru exportarea rezultatului transformãrii avem la dispoziþie meniul
[Render]. Prima comandã va exporta
rezultatul sub forma unei secvenþe de
imagini în format .bmp, .jpg, .png sau
.tif. Din ele vei putea obþine cu uºurinþã
o secvenþã video prin importarea întrun program de editare video precum
Adobe Premiere sau Ulead Video
Studio. Poþi exporta direct în format .avi
necompresat, dar secvenþa video va
ocupa mult spaþiu pe disc. Poþi salva
chiar ºi în format .avi compresat, dar
numai cu setãrile implicite. Este indicat
sã codezi secvenþa video într-un alt program special pentru codare. Poþi salva
tranziþia în format .gif sau Shockwave
Flash (.swf). În final, din meniul [Share]
poþi trimite rezultatul prin e-mail sau îl
poþi încãrca pe situl www.morpheussoftware.net.
Cu programul Morpheus vei putea
realiza gif-uri uimitoare, în special pentru avatarele folosite la postarea pe
forumurile Web. Poþi realiza logo-uri ºi
în special orice element animat pentru
Web. Pentru un rezultat uimitor este
necesarã doar puþinã... imaginaþie!

Specificaþii
Producãtor: Morpheus Software MyC recomandã
Contact:
www.morpheussoftware.net
Preþ: 30 USD

88%

MyComenteazã pe Forum: www.myc.ro/forum
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Mircea Buzlea
mircea@myc.ro
n ultima vreme, bãtrâna dischetã a
dispãrut aproape complet de pe firmamentul IT. Majoritatea utilizatorilor de calculatoare au înlocuit-o cu
CD/DVD-uri reinscriptibile. Dintre acestea, discurile în format mini au
diametrul de numai 8 cm, astfel încât
pot fi pãstrate într-un portmoneu,
oricând la îndemânã. Problema intervine însã atunci când calculatorul de pe
care vrei sã copiezi anumite informaþii
nu dispune de unitate inscriptoare.
"Fenomenul" PC-fãrã-inscriptor este pe
cale de dispariþie, dar celebrul Murphy
te asigurã cã, din o sutã de calculatoare,
exact cel care te intereseazã nu va avea
inscriptor.
Soluþia de mijloc,
folositã tot mai
frecvent, este
unitatea
USB-flash.
Având
în
general
dimensiuni
foarte reduse (de unde
ºi denumirea "thumbdrive" - în traducere liberã
"unitate-degeþel") ºi greutatea de aproximativ 10-20 de
grame, unitãþile USB-flash pot
fi folosite fãrã probleme ca brelocuri
pentru chei.
Avantajul absolut faþã de discurile
optice reinscriptibile este cã informaþia
poate fi stocatã pe USB-flash în timp
real. Astfel, poþi rula anumite programe
care pãstreazã în fiºierele proprii de
configurare eventuale modificãri operate de utilizator, sau chiar adaugã infor-

Î
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maþii în fiºiere suplimentare.
Mai mult decât atât, de pe unitãþile
USB pot fi rulate sisteme de operare,
unele dintre ele chiar în emulator (de
exemplu, poþi rula o distribuþie Linux pe
calculatorul unui prieten, fãrã a fi
nevoie ca el sã-ºi reporneascã
Windowsul... sau invers? ;-). Despre sisteme de operare de buzunar vom discuta însã într-o ediþie viitoare a revistei
MyC.
Putem vorbi, la ora actualã, despre
veritabile aplicaþii software "de buzunar", ºi dupã cum vei constata în cele ce
urmeazã, acestea nu sunt deloc puþine
la numãr ºi oferã opþiuni
suficient
de
complexe
pentru
orice
utilizator, fie
acesta începãtor sau
avansat. Singura limitã este... mãrimea
buzunarului, mai bine zis suma pe care
eºti dispus sã o investeºti într-o unitate
USB-flash, întrucât de aceasta depinde
capacitatea de stocare a micului dispozitiv. Te poþi descurca fãrã probleme cu
o unitate de 256 MB (care costã deja mai
puþin de 100 RON), dacã ai de transportat documente ºi aplicaþii utilitare,
însã dacã ai nevoie sã
"plimbi" filme sau alte
fiºiere multimedia,
atunci ar fi
bine
sã
spargi
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puºculiþa ºi sã cumperi o unitate de 1
GB, pe care încape întregul conþinut al
unui CD (dar te costã între 250300RON). Cât despre viteza de transfer,
îþi recomand sã cauþi unitãþi compatibile
cu standardul USB 2.0, deoarece diferenþa de preþ este foarte micã, însã timpul necesar pentru transferul informaþiilor este mult mai scurt faþã de unitãþile
cu interfaþã USB 1.1.

Mozilla se pune în miºcare
Am decis sã prezint, în deschiderea
listei aplicaþiilor portabile, câteva dintre
noile programe de la Mozilla
Foundation, deoarece au dat dovadã de
o ergonomie ºi stabilitate demne de cele
mai bune recomandãri. Menþionez cã
aceste aplicaþii portabile dispun de toate
funcþiile versiunilor "instalabile", iar
meritul de a le face compatibile cu
rularea de pe unitãþi USB-flash (prin
integrarea unui lansator corespunzãtor)
îi revine programatorului John T. Haller.
De pe situl acestuia, www.johnhaller.com
pot fi descãrcate cele mai recente versiuni ale mai multor proiecte interesante,
printre care ºi majoritatea celor pe care
am ales sã þi le prezint în continuare.

Portable Firefox 1.0.6
http://portablefirefox.mozdev.org

Versiunea portabilã a deja cunoscutului browser a fost descãrcatã de peste
un sfert de milion de utilizatori, la ora
redactãrii acestui articol. Dacã foloseºti
pe calculatorul personal acelaºi browser,
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pun de conexiuni prin dial-up ºi nu ar fi
încântate sã îþi verifici e-mailurile ºi sã
rãspunzi folosind interfaþa webmail, din
cauzã cã "Time is money"...

"Biroul deschis" vine acum
dupã tine:
Portable Open Office

Portable Sunbird v.0.2 R.3
http://portablesunbird.mozdev.org

e foarte simplu sã-þi "sincronizezi" bookmark-urile, cookie-urile ºi chiar
parolele, astfel încât sã le ai mereu cu
tine ºi în acelaºi timp, sã nu "laºi urme"
pe calculatoare strãine. În acest fel, poþi
naviga, de pe orice calculator, ca ºi cum
ai fi la tine acasã. Desigur, poþi folosi
aceleaºi extensii, fãrã nici o problemã
(pentru un inventar permanent al
extensiilor pe care le-am instalat rând pe
rând în Firefox, eu folosesc extensia
InfoLister - cea mai recentã versiune o
poþi gãsi la: www.mozilla.doslash.org
/infolister).

Poate cã þi se va pãrea ciudat cã îþi
recomand o aplicaþie aflatã (încã) în stadiul de testare. Am "riscat" sã îþi propun
acest program deoarece, personal, nu
am întâmpinat nici un fel de probleme
la utilizarea lui de pe unitatea USB.
Sunbird este o agendã personalã
foarte asemãnãtoare cu aplicaþia
Calendar integratã de MS-Outlook. Ca
vechi utilizator de Outlook, am fost frapat de similaritatea interfeþei ºi a modului de organizare/vizualizare a informaþiilor.

Portable Thunderbird 1.0.6
http://portablethunderbird.mozdev.org

Nu am sã insist foarte mult asupra
acestui client de e-mail, deoarece poþi
gãsi mai multe informaþii într-un alt
articol din aceastã ediþie (la secþiunea
Test - "Cine se bate cu Outlook") al
colegului meu, Bogdan Bele. Mã voi
rezuma sã-þi amintesc cât de confortabil
este sã-þi verifici toate conturile de mail
(care dispun de suport POP/IMAP), cu
un singur clic, chiar ºi atunci când nu
lucrezi pe calculatorul de acasã. Mai
mult decât atât, îþi poþi descãrca toate
mesajele chiar pe unitatea USB, pentru
a le studia ulterior ºi a expedia rãspunsurile cu ocazia urmatoarei "conectãri"
online. Te vei confrunta poate cu situaþii
în care persoanele pe care le vizitezi dis-

Versiunea portabilã îþi permite sã ai
mereu la îndemânã mai multe calendare (de exemplu poþi gestiona simultan
agenda personalã, pe cea de serviciu,
chiar ºi orarele copiilor la ºcoalã).
Un alt aspect interesant este posibilitatea de a crea calendare interactive
pentru grupurile de lucru, care pot fi
pãstrate online, iar Sunbird poate fi configurat sã le verifice/sincronizeze de
fiecare datã când porneºti aplicaþia
portabilã de pe USB (desigur, dacã
respectivul computer dispune de conexiune la Internet).
În acest fel, eºti la curent cu sarcinile
de serviciu oriunde te-ai afla, fãrã a fi
nevoie sã cari dupã tine un laptop
conectat la VPN-ul companiei,
economisind spaþiu în bagaje ºi - eventual - chiar banii firmei (mda, unora le
"My" pasã ºi de asta...).

www.johnhaller.com - la secþiunea
"Useful Stuff" (utilitãþi)
Acelaºi programator care coordoneazã proiectele aplicaþiilor portabile
de la Mozilla Foundation, a reuºit sã
"pregãteascã de drum" ºi binecunoscuta
suitã de biroticã de la OpenOffice.org.
Deocamdatã, versiunea portabilã 1.1.4
se aflã în stadiul de testare, însã celor
mai "cutezãtori" vã recomand sã testaþi
cea mai recentã versiune portabilã - care
în momentul redactãrii articolului era
v.2.0 Alpha (1.9.104).
Întreaga suitã (chiar ºi v.2.0 Alpha)
ocupã mai puþin de 128MB, deci poate fi
folositã fãrã probleme chiar ºi de pe
unitãþi USB având capacitatea respectivã. Este impresionant, deoarece þi se
oferã posibilitãþi de editare complexã a
documentelor ºi foilor de calcul tabelar
în cele mai populare formate digitale,
precum ºi compatibilitate (aproape!)
completã cu aplicaþiile integrate în suita
MS-Office.

...ºi lista MyContinuã...
Am încercat, în aceastã scurtã
prezentare, sã te conving cã în curând
nu va mai fi nevoie sã plimbi cu tine calculatorul personal, ci doar o minusculã
unitate USB, deoarece - nu-i aºa? - calculatoare gãseºti deja "peste tot".
În ediþiile viitoare, aºa cum am
promis, vom discuta despre sisteme de
operare în toatã regula care încap pe o
unitate USB, astfel încât, lucrând pe
orice calculator, sã te simþi la tine acasã!
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Laurenþiu Bancu
laurentiu@myc.ro

E

ste adevãrat cã nu prea suntem
obiºnuiþi cu sintagma "depozit
pe Internet" . Însã în rândurile
urmãtoare am sã vorbesc despre ceea ce
în limba englezã poartã denumirea de
"Web cache".

Ce este "web cachingul"?
Uneori, Internetul "fluierã", în alte
situaþii în schimb, din cauza traficului
aglomerat îþi vine sã dai cu modemul de
pãmânt (ceea ce bineînþeles nu îþi recomand...)!
Ceea ce probabil unii ºtiu ºi alþii nu,
este cã infrastructura WAN (Wide Area
Network) transferã un procent semnificativ de conþinut identic. În momentul
în care s-a conºtientizat acest fapt, precum ºi neajunsurile lui, a început sã se
caute o modalitate pentru rezolvarea
problemei.
Iar soluþia nu a întârziat sã aparã. Un
depozit Web (sau Web cache-ul, cum voi
face de acum încolo referire la el) este
un spaþiu de stocare, amplasat între mai
multe servere Web (care mai poartã ºi
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denumirea de servere originare), ºi
clienþi. Acesta urmãreºte cererile ºi
efectueazã copii ale materialelor,
indiferent de natura lor (imagini, pagini
HTML ºi alte tipuri de fiºiere), pe care le
salveazã ºi le stocheazã.
În momentul în care se înregistreazã
o cerere pentru aceeaºi adresã, va fi
furnizatã copia stocatã în cache, fãrã a
mai fi nevoie sã se efectueze o cerere
cãtre serverul originar (de fapt, cererea
este efectuatã, însã pagina este furnizatã din cache).

Beneficii
Este destul de evident care sunt beneficiile acestui sistem. În primul rând,
reducerea costurilor datoratã economiei
de transfer de date. Furnizorii de
Internet importanþi pot sã creeze
depozite plasate în puncte strategice,
îmbunãtãþind în felul acesta timpul de
rãspuns ºi economosind lãþime de
bandã. Cererile sunt "soluþionate" de pe
discuri locale, nefiind necesarã accesarea unor servere Web supraîncãrcate
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sau aflate la distanþã. Sistemul este
foarte eficient în cazul unor reþele bine
evidenþiate, cu clienþi stabili ºi interese
comune.
Aceasta însã nu ar fi suficient dacã
nu ar exista avantaje ºi în segmentul
"client". Astfel, rãspunsul pe care un utilizator îl primeºte de la un Web cache
poate fi de douã pânã la patru ori mai
rapid decât în situaþia în care se
furnizeazã o paginã Web de pe serverul
originar. În consecinþã, utilizatorul se va
bucura de un Internet mai prompt, ºi de
economii bãneºti generate de traficul
redus. Mai mult, acest proces este transparent ºi nu afecteazã în nici un fel utilizatorul.
Urmeazã apoi o altã categorie de
avantaje, de care se bucurã administratorii de sistem, care pot afla date concrete despre numãrul de cereri pe care
le satisface cache-ul, cantitatea de pagini oferitã din cache etc.

Tipuri de Web cache
În esenþã existã trei tipuri de Web
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Cum funcþioneazã un Web cache

cache: proxy, browser ºi gateway. Cel
mai rãspândit ºi mai cunoscut de cãtre
utilizatorii obiºnuiþi este cache-ul
browserelor. Cam orice browser are
implementatã o astfel de funcþie. Dacã
iau, de exemplu, ultima versiune a navigatorului Opera, 8.02, la meniul
[Tools] - [Preferences] - [Advanced] [History], avem opþiunea "Cache" care
îþi permite sã generezi pe hard discul
tãu un spaþiu de stocare de pânã la 400
MB, unde navigatorul va depozita copii
ale unor pagini vizitate sau elemente ale
acestora. Este de fapt nivelul elementar
al principiului de caching, deoarece
doar un singur calculator (cel personal)
va beneficia de avantajul acesta. Se
pune însã întrebarea: dacã eu vizitez o
paginã, cache-ul browserului o
stocheazã, iar dupã o perioadã de timp,
când accesez din nou pagina respectivã,
o voi primi din cache sau de pe serverul
originar? Bineînþeles cã din cache! Dar
dacã pagina a fost actualizatã între
timp? Browserul verificã din când în
când (aproximativ o datã la o sesiune de
lucru) sã vadã dacã au fost fãcute modificãri, ceea ce nu exclude posibilitatea ca
la un moment dat sã poþi accesa o paginã neactualizatã.
Exemple practice de utilitate a acestei facilitãþi sunt: reîntoarcerea la o paginã recent vizitatã folosind butonul
"Back" al browserului sau accesând un
link cãtre pagina respectivã, navigarea
printr-un sit care are imagini similare pe
pagini diferite (acestea, imaginile, se vor
încãrca instant deoarece sunt luate
direct din cache-ul browserului ºi nu de
pe serverul originar).
Asemãnãtoare cu cele menþionate

mai sus, însã la o scalã mult mai mare,
sunt proxy "cache-urile". Acestea sunt
"opere" ale furnizorilor de Internet
importanþi ºi deservesc zeci, poate chiar
sute de mii de utilizatori.
Fizic, acestea sunt dispozitive (firewall-uri hardware sau hard discuri) care
nu sunt bineînþeles "de partea" clientului, însã nici de partea serverului. De
aceea administratorii de sistem, administratorii Web sau chiar utilizatorii trebuie sã routeze cererile cãtre aceste dispozitive. O metodã pe care o avem la
îndemânã este aceea de a introduce
manual în browser setãrile de proxy,
pentru a-i dicta navigatorului ce
depozite sã foloseascã.
Acest tip de cache (partajat,
deoarece este folosit de mai mulþi utilizatori) este mai util la scalã largã ºi, în
primul rând, furnizorilor de Internet
importanþi, care pot sã realizeze
economii semnificative, datorate reducerii ºi decongestionãrii traficului.
Depozitele de tip "gateway", sunt
dezvoltate chiar de cãtre creatorii
siturilor Web pentru a le face mai accesibile ºi mai performante.

Cum funcþioneazã

tivã ºi o redirecteazã cãtre un Web cache
local;
- este posibil ca pagina respectivã sã
existe acolo, însã, dacã aceasta nu este
regãsitã, se va efectua o altã cerere cãtre
serverul Web unde se aflã pagina;
- serverul Web originar livreazã pagina în cache, conþinutul fiind acum
"depozitat";
- de aici pagina este livratã utilizatorului care o ceruse iniþial;
- procesul este acum ciclic, dacã un
alt utilizator realizeazã o cerere identicã
ºi este redirectat cãtre cache-ul respectiv, pagina îi va fi furnizatã de acolo fãrã
sã se mai realizeze o escalã suplimentarã (serverul Web originar - vezi graficul).
Bineînþeles cã acesta este aspectul
mai puþin tehnic al problemei ºi, cu
toate cã acest articol este mai mult o
privire de ansamblu decât una detaliatã,
este bine de ºtiut cã existã ºi aspecte mai
"matematice" ca sã le spun aºa.
Astfel, toate Web cache-urile
funcþioneazã dupã anumite reguli,
unele dictate de cãtre protocoale (de
exemplu
HTTP
1.1
www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616sec13.html#sec13), iar altele de cãtre

administratorii de sistem.
În felul acesta, dacã o paginã Web
conþine în antet o regulã care indicã
Web cache-ului sã nu o stocheze, acea
paginã îºi va continua traseul fãrã sã
lase o sorã "geamãnã" în depozitul
respectiv. De asemenea, dacã un validator este absent (ETag de exemplu), pagina respectivã nu este stocatã. Aceeaºi
situaþie o întâlnim ºi în cazul paginilor
"sigure".
Pentru a se asigura cã paginile stocate în cache sunt actualizate, este necesar un proces de validare din partea
serverului de origine.

Concluzie

Cu toate cã, în mare, am cam explicat
cum funcþioneazã sistemul, în paragrafele urmãtoare voi explica mai detaliat ºi mã voi folosi în acest scop ºi de un
grafic.
Iar situaþia stã în felul urmãtor:
- utilizatorul realizeazã o cerere pentru o paginã Web prin intermediul
browserului;
- reþeaua analizeazã cererea respec-

În acest articol ai avut posibilitatea
sã-þi faci o pãrere despre ceea ce înseamnã cache-ul sau depozitele de fiºiere pe
Internet. Subiectul este de interes, în
special pentru cei pasionaþi, administratori de sistem sau dezvoltatori Web, iar
pentru aceºtia existã câteva resurse
demne de menþionat:
www.web-cache.com
www.mnot.net/cache_docs
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onectarea sutelor de milioane
de calculatoare într-o singurã
reþea a avut un impact uriaº în
aproape toate domeniile de activitate.
Posibilitatea de comunicare la un preþ
extrem de redus a deschis noi cãi în
abordarea problemelor cu care ne confruntãm zi de zi. Acum, prin Internet,
putem gãsi informaþii legate de orice
subiect, putem discuta cu oricine, ºi, mai
important, putem concura cu oricine. În
acest fel este stimulatã creativitatea persoanelor de pretutindeni, iar adevãratele valori sunt recunoscute foarte
uºor ºi repede.
Putem privi competiþia din douã
puncte de vedere: un mecanism pentru
identificarea celor mai talentaþi indivizi
sau un instrument pentru stimularea
inovaþiilor.

Înainte de rãspândirea Internetului,
din cauza posibilitãþilor restrânse de
comunicare, omul de rând nu avea
acces decât, în cel mai bun caz, la o competiþie celebrã (al cãrei nume ºi cerinþe
aveau ºanse de a se rãspândi mai uºor).
Acum existã mii de concursuri lansate
pe Internet, iar în cele ce urmeazã am
încercat sã le prezint pe cele mai importante. Existã foarte multe teme ºi din
aceastã cauzã am fãcut o structurare pe
trei domenii importante: design, graficã
2D/3D ºi programare. Prima parte a
acestui articol cuprinde 10 competiþii
pentru câteva ramuri generale ale
designului.

Concursuri de design:
1.) www.designcontest.net

www.designcontest.net
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La prima vedere, acesta este cel mai
util sit din domeniu, întrucât oferã o
serie de concursuri pe tema designului
ºi, în plus, posibilitatea de a-þi pune la
punct
propriul
tãu
concurs.
Comunitatea prezentã aici este formatã
din designeri gata de noi provocãri, un
mediu
foarte
potrivit
pentru
descoperirea managerilor de proiecte.
Pentru a deschide un nou concurs din
care va rezulta pagina Web a companiei
tale trebuie sã depozitezi în prealabil
premiul la administratorii sitului.
Înainte de introducerea acestei reguli au
apãrut probleme la acordarea premiilor,
dar în acest fel ele au fost înlãturate.
Autorul concursului va stabili câºtigãtorul premiului, care va fi acordat de
administratorii sitului.
În aceastã comunitate poþi deveni

www.americandesignawards.com
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www.thinkquest.org

membru al unei echipe de designeri,
lângã care vei putea participa la concursuri avansate. Pentru a deveni membru
trebuie sã îndeplineºti anumite condiþii,
pe care le gãseºti la adresa www.designcontest.net/html/join.html. La ora actualã
existã numeroase concursuri de design
pentru logo-uri, dar din pãcate cele de
Web design lipsesc.

2.) www.americandesignawards.com
Prin intermediul acestui sit putem sã
ne înscriem la douã concursuri: unul
lunar ºi unul bianual. În ciuda numelui,
la concurs sunt invitate persoane sau
companii din întreaga lume, singura
cerinþã fiind creativitatea. Concursul
lunar, denumit MDC (Monthly Design
Contest) mãsoarã capacitatea concurenþilor de a crea situri în HTML sau
Flash. Participanþii se pot înscrie la
adresa www.americandesignawards. com/submit.php cu situl pe care l-au dezvoltat.
Siturile vor fi apreciate în funcþie de
designul ºi domeniul cãruia i se

www.webaward.com

adreseazã. Ele vor primi un numãr de
puncte, de la 1 la 100. Avem 30 de
puncte pentru creativitate, 40 de puncte
pentru utilitate ºi 30 de puncte pentru
originalitatea ideii de bazã. Premiul I
(Platinum Award) va fi acordat siturilor
care au acumulat între 90 ºi 100 de
puncte, premiul II (Gold Award) va fi
acordat la acumularea unui numãr
cuprins între 80 ºi 98 de puncte ºi premiul III (Silver Award) va fi acordat
siturilor care au acumulat între 70 ºi 79
de puncte. Premiile diferã de la lunã la
lunã, depinzând de sponsorii aleºi, dar
de fiecare datã câºtigãtorii vor primi ºi
un trofeu personalizat, plus o diplomã
prin care se recunoaºte premiul.
Un avantaj demn de luat în considerare la înscrierea în concurs este posibilitatea de a primi, alãturi de notã, ºi o
listã cu aspectele pozitive sau negative
ale designului sitului tãu (din partea
profesioniºtilor în domeniu). Din
pãcate, pentru a beneficia de acest avantaj este necesarã achitarea unei sume de
bani, deoarece timpul pierdut de juriu

http://w w w .jdf.or.jp/eng/com pe/index.htm l

trebuie cumva valorificat, nu-i aºa?
Câºtigãtorii sunt anunþaþi dupã 2-3 luni,
pentru o notare cât mai corectã. Printre
ultimii câºtigãtori se numãrã www.
demographik.com, www.zeroweb.com.au, sau
www.spddallas.com.

3.) www.thinkquest.org
ThinkQuest este o competiþie destinatã elevilor, sponsorizatã de Oracle
Education Foundation. Echipe de elevi
coordonaþi de un profesor vor concura
pentru realizarea siturilor Web cu material educaþional ºi vor fi publicate în
librãria ThinkQuest. Aceastã librãrie
constituie o sursã de materiale educaþionale realizate de elevi din întreaga
lume. Acum ea este formatã din peste
5.000 de situri, care pot fi rãsfoite pe categorii la adresa library.thinkquest.org.
Trei elevi, împreunã cu un profesor,
(angajat al oricãrei ºcoli), vor forma o
echipã de designeri. Echipa porneºte
dezvoltarea sitului dupã data de 15
august ºi are ca termen de finisare o

www.edilportale.com/livingbox/eng/livingbox.htm
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perioadã de 7 luni. În data de 15 august
au fost fãcute publice regulile, categoriile ºi metoda de evaluare. Dupã 22 martie 2006 fiecare echipã va trebui sã
revizuiascã câteva situri ale concurenþei
ºi sã ofere sfaturi constructive. Sfaturile
trimise vor fi folosite pentru finalizarea
sitului pânã la data de 10 mai 2006, la
care juriul oficial va efectua evaluãrile.
Câºtigãtorii sunt anunþaþi la data de 21
iunie 2006. Profesorii au acces la o serie
de unelte ºi sfaturi pentru gestionarea
proiectului la adresa http://thinkquest.org/
support/project.htm. Marele premiu este o
excursie gratuitã la sediul companiei
pentru participarea la festivitatea de
premiere. Din anul 1996 ºi pânã în
prezent la aceastã competiþie au participat peste 30.000 de elevi.

4.) www.webaward.com
Una dintre cele mai bune metode
pentru recunoaºterea talentului ºi
creºterea numãrului de vizitatori pentru situl tãu este înscrierea lui în concursul denumit "The International Web

www.designboom.com

Award Competition". Din anul 1997,
WebAwards este una dintre cele mai
bune metode pentru promovarea
siturilor de calitate. La adresa
www.webaward.org/thebuzz.asp poþi citi o
serie de pãreri ale profesioniºtilor din
domeniu despre acest sit. La concurs
poate participa oricine a fost implicat în
procesul de creare al unui sit, cu
condiþia ca el sã fie funcþional din ultima
jumãtate a anului 2005. Din pãcate, trebuie achitatã o taxã pentru înscrierea în
acest concurs, care nu constituie o problemã pentru marile companii. În ciuda
taxei de înscriere, existã un numãr
impresionant de participanþi care au
fost înscriºi în anii precedenþi. Existã 85
de categorii ºi implicit, 85 de câºtigãtori.
Chiar dacã nu câºtigi, vei primi sfaturi
de la specialiºtii din juriu pentru a-þi
îmbunãtãþi designul sitului. La adresa
www.webaward.org/winners.asp poþi urmãri
câºtigãtorii din fiecare categorie.

6) The Living Box Competition
5.) International Design
Competition Osaka 2005

Electrolux Design Award 2005
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Din 1983 ºi pânã în 2001, Japan
Design Foundation a susþinut 10 concursuri internaþionale pe tema viitorului
omenirii. Al 11-lea concurs, susþinut în
perioada 2002-2003 a avut ca temã pentru designeri, oferirea de soluþii pentru
provocãrile sociale actuale. Competiþia
pentru anul 2005 va mãri oportunitãþile
de afaceri dintre managerii de proiecte
ºi designeri. La aceastã ediþie accentul
va cãdea ºi pe posibilitatea de comercializare a soluþiilor oferite de participanþi. Pentru anul 2005 avem ca provocare designul pe tema modului în care
energia ne va îmbunãtãþi nivelul de trai.
Existã mai multe subcategorii pe care le
poþi urmãri la adresa www.jdf.or.jp/eng/
compe/index.html. Perioada de înscriere în
concurs a participanþilor este 1-31
octombrie. Cele 4 premii oferite
însumeazã o valoare de aproximativ
30.000 USD.
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Tema acestui concurs este designul
unui apartament ce poate fi transportat
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Premiile vor fi acordate la data de 26
octombrie ºi reprezintã sume în valoare
de 6.000 ºi respectiv 3.000 de euro. La
competiþie poate participa orice persoanã, companie sau reprezentant al
universitãþilor.

10.) Web for the Future

www.maier.es

pe roþi (sau prin aer) ºi care poate fi
folosit chiar ºi ca o locuinþã permanentã.
Apartamentul trebuie sã fie complet
echipat pentru necesitãþile de zi cu zi.
La acest concurs sunt invitaþi sã participe arhitecþii, inginerii ºi designerii
din întreaga lume. Pentru mai multe
informaþii viziteazã situl www.edilportale.
com/livingbox/eng/livingbox.htm. Câºtigãtorul locului I va primi o sumã de 3.000
de euro, iar câºtigãtorii locurilor II ºi III
o sumã de 1.000 ºi respectiv 500 de euro.
Perioada valabilã pentru înscrierea participanþilor în concurs este cuprinsã
între 18 mai ºi 31 decembrie 2005. Juriul
este format din specialiºti din domeniu
care au mai participat la proiecte similare.

7.) Electrolux Design Award 2005
Compania Electrolux invitã studenþii
din întreaga lume sã se înscrie la concursul intitulat "Imagine The Home in
2020". Modul în care trãim ºi modul în
care ne menþinem locuinþele curate este
principala temã al acestei competiþii.
Participanþii trebuie sã îºi concentreze
atenþia asupra celor 2 aspecte: un scenariu al modului de trai din viitor ºi un
produs util pentru situaþia respectivã.
Juriul va desemna 3 câºtigãtori care vor
primi sumele de 3000, 1000 ºi 500 de
euro, în funcþie de locul ocupat. Data
limitã pentru înscrierea în concurs este
22 septembrie 2005. Pentru a te înscrie,
viziteazã adresa www.designboom.com/
users/insert_contest.php?contest_pk=9. Va
trebui sã trimiþi 3 imagini care ilustreazã
proiectul la care lucrezi, la o rezoluþie de
600x700 pixeli, alãturi de un text în
limba englezã care explicã modul de
funcþionare a materialului realizat. În
cazul în care câºtigi, va trebui sã prezinþi

sursele la rezoluþia lor originalã. Mai
multe informaþii poþi gãsi la adresa
designlab.electrolux.com.

8.) Taiwan International Poster
Design Award 2005
Acest concurs este lansat de o serie de
organizaþii din China ºi Taiwan. El este
deschis designerilor din întreaga lume.
Tema
concursului
este
"Urban
Impressions" - respectiv imaginea unui
oraº conceput de autor. Proiectele pot fi
înscrise în concurs în perioada 1 iulie - 5
octombrie 2005. Juriul este format din
reprezentanþi ai câtorva companii care
activeazã în acest domeniu, din Canada,
Australia, Europa ºi Taiwan. Poþi înscrie
în concurs orice material care a fost creat
dupã 1 ianuarie 2004, neexistând o limitã a numãrului de imagini pe care le
poþi înscrie în concurs. Câºtigãtorul
marelui premiu va primi o sumã de
10.000 USD. Câºtigãtorii locurilor 2 ºi 3
vor primi sume în valoare de 3.000 ºi
2.000 USD. Materialele premiate vor fi
prezentate ºi la expoziþia din Taiwan
care va avea loc în anul urmãtor. Ele vor
fi prezentate ºi în publicaþia "Taiwan
International Poster Design Award
2005". Mai multe informaþii poþi gãsi la
adresa www.cdip.org.tw/competition/einformation.asp.

9.) Automotive Mechanism and
Accessories Competition
Obiectivul acestui concurs este
designul de accesorii pentru interiorul
vehiculelor. Pentru mai multe informaþii
viziteazã adresa www.maier.es. Termenul
limitã pentru intrarea proiectelor în
concurs este 15 septembrie, iar câºtigãtorii vor fi anunþaþi la 14 octombrie 2005.

"Web for the Future" este numele
competiþiei destinate tinerilor specialiºti
în folosirea calculatoarelor ºi a noilor
tehnologii. Existã trei categorii în care
vor concura persoanele înscrise:
1 - utilizarea Web-ului pentru a
îmbunãtãþi experienþa casnicã
2 - utilizarea Web-ului pentru a
îmbunãtãþi posibilitãþile de comunicare
între persoane
3 - utilizarea Web-ului pentru a
îmbunãtãþi relaþiile dintre indivizi
Participanþii trebuie sã prezinte în
scris idei despre rolul Internetului în
cele 3 domenii prezentate mai sus.
Proiectele trebuiesc trimise în format
PDF, iar fiºierele trebuie sã fie mai mici
de 1,5 MB. Termenul limitã pentru trimiterea proiectelor este 22 decembrie
2005, iar înscrierea are loc la adresa
www.webforthefuture.net. Concursul este
realizat de compania O-one, specializatã în dezvoltarea tehnologiilor pentru
Web, în parteneriat cu Macromedia
Italia. Marele premiu constã în acordarea sumei de 1.500 de euro pentru
câºtigãtorul locului I la fiecare categorie
menþionatã anterior. Câºtigãtorii vor
avea ºi ºansa de a participa timp de 3
luni la studiile realizate în laboratoarele
companiei O-one.
Acestea sunt cele mai importante
concursuri pe tema designului pe care
le-am descoperit pe Web. Existã un
numãr foarte mare de concursuri, o simplã cãutare pe www.google.com le va scoate
la ivealã. În numerele urmãtoare voi
prezenta concursuri similare pentru
grafica 2D/3D ºi pentru programare.
Aºtept
pe
forum,
la
adresa
www.myc.ro/forum, sã discutãm despre
concursurile pe care le-ai descoperit
sau, de ce nu, premiile pe care le-ai
câºtigat!
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Ce sunt widgeturile?
Widgeturile nu sunt nimic mai mult
decât mici aplicaþii care stau pe desktopul tãu, oferindu-þi acces la diferite informaþii (majoritatea de pe Web), fãrã a te
mai obliga sã deschizi pentru asta un
program sau, în marea majoritate a
cazurilor, un browser. Programul care se
aflã la originea acestei nebunii este
Konfabulator, iniþial disponibil doar
pentru Mac; asta pânã în 2004, când a
apãrut
prima
versiune
pentru
Windows. Konfabulator a fost achiziþionat de cãtre Yahoo pe 25 iulie 2005,
fiind disponibil gratuit în acest moment.
Avantajul este cã oricine poate sã creeze
propriile sale widgeturi, în funcþie de
preferinþe. Din acest motiv existã deja
pe Internet foarte multe situri unde
sunt oferite nenumãrate astfel de aplicaþii. Yahoo are de gând sã le foloseascã
pentru a spori interactivitatea serviciilor
oferite utilizatorilor sãi, care ar avea astfel acces mai uºor la unele facilitãþi ale
portalului. Microsoft a anunþat ºi el cã
Windows Vista va dispune de suport
pentru asemenea aplicaþii ºi n-ar fi de
mirare ca ºi Google sã se implice, având
în vedere concurenþa între aceºti
giganþi.
Pentru mulþi dintre noi, aceste "progrãmele" par de o crasã inutilitate,
nefãcând altceva decât sã "mãnânce"
resursele sistemului, fãrã sã-þi ofere în
schimb nimic altceva decât o funcþie
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simplã, pe care oricum o poþi obþine cu
un minim efort. Pentru alþii însã, ele se
pot dovedi destul de utile, în aceastã
categorie intrând mai ales cei care au
nevoie de informaþia sau funcþia respectivã foarte des pe parcursul unei zile ºi
n-au timp sau chef sã o caute de fiecare
datã. În cele ce urmeazã, vom face o
scurtã prezentare a douã dintre cele mai
folosite platforme pentru widgeturi,
Konfabulator ºi Desktop X, precum ºi a
unor widgeturi interesante, zic eu, compatibile cu fiecare dintre ele.

Konfabulator 2.1

Utilizatorii cu cunoºtinþe de XML ºi
Javascript sunt încurajaþi sã dea frâu
liber ideilor lor, pe care le pot transforma în widgeturile de care au nevoie.
Konfabulator nu face decât sã punã pe
desktop widgeturile descãrcate de tine
de pe Internet. Interesantã este funcþia
Konspose, care îþi va ascunde ferestrele
active, lãsând pe monitor doar widgeturile pe care le-ai activat, în momentul
în care apeºi tasta F8. O fi asemãnarea
cu Mac destul de evidentã, dar ideea e
chiar interesantã.
ªi acum sã trecem în revistã câteva
asemenea mici "aplicaþii" pentru

Aceastã platformã, ultima achiziþie a
celor de la Yahoo, se laudã cu faptul cã
se foloseºte din plin de capabilitãþile de
ordin grafic ale sistemelor din ziua de
astãzi, iar widgeturile pe care le poate
suporta se integreazã în desktop într-un
mod fluid, fãrã a fi constrânse de
diferite forme fixe de ferestre.
Funcþia Konspose

Konfabulator, mai mult sau mai puþin
utile. Winamp Remote este relativ
comod, permiþându-þi sã ai la îndemânã

Desktop plin de Widgeturi
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rest fiind destul de rare pe Internet.

Specificaþii / Konfabulator 2.1

Desktop X 3.1
MyC recomandã
Producãtor: Yahoo
Sit: www.konfabulator.com
Preþ: gratuit

80%

MyComenteazã pe Forum: www.myc.ro/forum

comenzile cele mai comune ale playerului - start, stop, volum, poziþia în piesã,
trecere la piesa urmãtore sau la cea
dinainte. Existã ºi câteva teme de
culoare, astfel încât poþi sã faci Winamp
Remote sã se potriveascã dispoziþiei tale
de moment. Dezavantajul este acela cã
Winamp trebuie sã ruleze în background, contribuind ºi el la consumul
resurselor. Simpatic este ºi faptul cã ai o
opþiune prin care Winamp Remote îþi
poate citi titlurile pieselor ºi numele
artistului, opþiune complet inutilã, dar
interesantã, totuºi.
Digital Clock este ºi el un widget
interesant, oferind un ceas digital cu
mai multe opþiuni, cum ar fi modul de
afiºare a formatului orei (AM/PM sau 24
de ore) sau culoarea afiºajului. Pe lângã

aceasta, þi se oferã ºi posibilitatea de a
seta alarme care sã te anunþe atunci
când ai ceva important de fãcut.
Urmãtorul la care m-am oprit este
The Weather, care îþi oferã exact ce
spune
ºi
numele sãu p r o g n o z a
meteo pentru
urmãtoarele
câteva zile, cu
simboluri intuitive
pentru
precipitaþii,
temperaturi ºi
chiar fazele lunii. Tot ce ai de fãcut este
sã îi spui localitatea pentru care ai
nevoie de datele meteo ºi el te va þine la
curent.
Urmãtorul la care m-am oprit este

Drugs, care îþi oferã informaþii destul de
detaliate despre un numãr foarte mare
de medicamente. Astfel, poþi afla în
tratamentul cãror afecþiuni sunt folosite,
contraindicaþii, mod de administrare ºi
alte informaþii de acest gen. Aceste
informaþii s-ar putea dovedi chiar utile
la un moment dat.
Ultimul din seria widgeturilor pentru
Konfabulator care mi-a atras atenþia este
Simpsons Quoter, de-a dreptul simpa-

tic. Acesta te va delecta cu câte un citat
din episoadele celebrilor membri ai familiei Simpson, schimbând citatul la
intervalul la care doreºti tu. Meritã
încercat, pentru cã sunt adevãrate
"mostre de înþelepciune".
Singurul reproº pe care l-ai putea
avea de fãcut Konfabulatorului este
acela cã, în mare parte, trebuie sã te cam
mulþumeºti cu Widgeturile gãsite pe
www.widgetgallery.com, situl-galerie al
companiei producãtoare a softului, în

Trebuie sã spun din capul locului cã,
la capitolul memorie "înghiþitã",
Desktop X stã mult mai prost decât
Konfabulator, încetinind sistemul în
mod semnificativ. În mare, programul
face cam acelaºi lucru pe care îl face ºi
Konfabulator, adicã încarcã widgeturi,
însã dispune ºi de o funcþie suplimentare, aceea de încãrcare a diverselor teme
DesktopX, disponibile pe Internet.
Acestea încearcã ºi chiar reuºesc sã
schimbe în totalitate modul în care aratã
Windows-ul, bineînþeles cu preþul unui
consum “(ne)sãnãtos” de resurse. Existã
însã teme de acest gen care sunt de-a
dreptul reuºite ºi destul de comode în
utilizare, un exemplu în acest sens fiind
Module v.3.1, care e în stare sã-þi facã
Windowsul de nerecunoscut.

Module 3.1 schimbã complet modul în
care aratã Windows-ul

La capitolul widgets, Desktop X stã
mai bine decât Konfabulator, prin prisma faptului cã existã un numãr mare de
situri pe Internet de unde le poþi descãrca gratuit (pe situl www.wincustomize.com
gãseºti o mulþime, la fel ºi pe http://modules.deviantart.com/dxobject/).
În continuare, la fel ca în cazul lui
Konfabulator, îþi voi prezenta câteva
widgeturi pentru DesktopX care mi-au
atras în mod special atenþia. ªi voi
începe cu SpyEncode, un widget care te
ajutã sã trimiþi prietenilor (dotaþi ºi ei cu
acest widget) mesaje criptate. Pur ºi
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zicã, voi menþiona ºi CD Cover a cãrui
ocupaþie este sã caute pe Internet coperta albumului de pe care provine piesa
pe care tu o asculþi, indiferent de
playerul pe care îl foloseºti, afiºându-o
cât timp aceasta merge. Nu este un
lucru extrem de util, dar precis existã
unii cãrora le va face plãceres.
În încheiere voi menþiona ºi
Currency Converter, care este, aºa cum
Omniweather te þine la curent cu ce se întâmplã prin lume

simplu dai clic pe "encode", copiezi textul rezultat ºi îl trimiþi. Prietenul tãu nu
va trebui decât sã introducã textul primit în SpyEncode ºi sã facã un clic pe
"Decode", moment în care va putea citi
mesajul. Bineînþeles cã nu este vorba
aici de o metodã prin intermediul cãreia
sã poþi transmite în siguranþã secrete de
stat, dar ideea este totuºi interesantã.
Arcade este ºi el un widget simpatic,
destinat probabil celor care au nostalgia
sãlilor de jocuri de pe vremuri sau a
consolelor cumpãrate de prin pieþe. Ai
ocazia, astfel, sã te delectezi cu

unsprezece dintre jocurile celebre din
respectiva perioadã, printre ele
numãrându-se Duck Hunt, Pacman sau
Frogger. Meritã încercat!
Dar sã trecem la lucruri mai serioase
ºi mai utile, întrucât este de presupus
cã, dupã o partidã nebunã de Duck
Hunt, vei dori sã reintri în realitate ºi sã
afli imediat ce s-a mai întâmplat prin
lume cât timp tu trãgeai cu puºca în
raþe. Exact asta te ajutã Omni News sã
faci, prin pãstrarea unei legãturi permanente cu serverul BBC World News.
ªtirile sunt organizate pe categorii ºi
actualizate la intervale foarte scurte, astfel încât ai o panoramã destul de largã
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asupra evenimentelor. Þi se oferã titlul ºi
informaþiile importante legate de
respectivul subiect, iar un clic pe acesta
deschide un minibrowser în care poþi
citi întregul articol.
Radiowave este ºi el comod,
oferindu-þi acces direct la posturile de
radio care emit pe Internet, în cazul în

care te-ai plictisit de colecþia personalã
de MP3uri. Tot ce trebuie sã faci este sã
îi dai adresa postului pe care vrei sã-l
asculþi în momentul respectiv, iar el se
va descurca singur de aici încolo. Ar fi
fost excelent dacã mai dispunea ºi de o
opþiune de cãutare a unui asemenea
post, dar oricum gãseºti o mulþime,
indiferent de genul de muzicã pe care îl
preferi, pe www.shoutcast.com.
ªi dacã tot am ajuns la capitolul mu-

Currency Converter te ajutã sã ºtii
cursul valutar fãrã a mai cãuta pe
Internet

o spune ºi numele sãu, un convertor
valutar. Acesta te scuteºte de cãutarea
cursului valutar pe Internet ºi poate sã
converteascã din ºi în câteva zeci de
monede naþionale, inclusiv leul românesc, putându-þi oferi ºi grafice ale
creºterilor ºi descreºterilor din ultima
vreme ale monedei respective.
Nu ºtiu dacã s-ar putea da un verdict
sigur cu privire la evoluþia pe care o vor
înregistra acest tip de aplicaþii în perioada care urmeazã, dar cert este cã tot mai
multã lume le foloseºte, cu fiecare zi ce
trece.

Specificaþii / Desktop X 3.1

Producãtor: Stardock
Sit: http://www.stardock.com/products/desktopx/
Preþ: între 14.95 $ (varianta Client) ºi 69.95 $
(varianta Pro)
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Laurenþiu Bancu
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asionaþii cãlãtoriilor virtuale,
dar nu numai aceºtia, au întâlnit cu siguranþã termenul
Internet2. Subiectul nu este însã suficient de mediatizat, cel puþin la noi în
þarã, ºi asta deoarece ideea, infrastructura ºi condiþiile din România nu ne
îndeamnã sã ne concentrãm atenþia
asupra acestei teme. O putem face însã
mãcar la nivel teoretic, pentru a vedea
ce este realitate ºi ce este ficþiune...

P

O simplã definiþie
În câteva cuvinte, aº putea spune cã
Internet2 este "o iniþiativã" non-profit,
condusã de peste 200 de universitãþi
din Statele Unite, care are în vedere
dezvoltarea de aplicaþii ºi tehnologii de
reþea avansate, cu scopul de a accelera
modernizarea Internetului.
În afarã de universitãþi, mai sunt
implicaþi alþi giganþi, companii
(Microsoft, IBM, CISCO, SUN etc.)
organizaþii, precum ºi guvernul american (laboratoare de cercetare).
Nu este omis nici aspectul "internaþional", existând peste 30 de parteneri
din afara graniþelor SUA.
Trecând de la aceastã definiþie pur
teoreticã la aspectul mai practic, trebuie
spus cã Internet2 nu este o reþea fizicã
separatã ºi, cu toate cã ar fi bine, aceastã
reþea nu va înlocui Internetul cu care
suntem deja atât de obiºnuiþi. Ideea a
fost ca pe platforma existentã, prin

colaborarea universitãþilor, instituþiilor
ºi companiilor sã se accelereze procesul
de dezvoltare a noi tehnologii ºi aplicaþii.

Tendinþe
Este interesant de vãzut în ce mãsurã
vor fi avantajaþi utilizatorii casnici de
facilitãþile pe care le oferã sau le va oferi
Internet2. La începuturi, Internetul
avea mii de utilizatori, ºi era axat pe
interconectare între super-calculatoare,
acces de la distanþã, transfer de fiºiere.
Astãzi existã sute de milioane de utilizatori, iar "atracþiile" principale sunt
e-mailul, chatul, transmisii video de calitate scãzutã ºi tehnologii gen P2P sau
VoIP.
Nu este greu de prevãzut ce ne
aºteaptã în viitor: creºterea numãrului
de utilizatori ºi a dispozitivelor dedicate, convergenþa aplicaþiilor multimedia, ºi mã refer aici la chat, telefonie,
video-conferinþã sau HDTV (high-definition television).
Însã, cum vom beneficia noi, "enduserii"
de
aceste
minunãþii?
Imagineazã-þi doar cã stai în faþa calculatorului ºi arzi de nerãbdare sã
vizionezi o prezentare video, care însã
are peste 1GB, iar la conexiunea ta de
512Kb/s, ar fi nevoie de peste 4 ore pentru a o descãrca. Ei, aceasta nu va mai fi
o problemã, prin Internet2 procesul de
descãrcare nu va dura mai mult de 2-3

INTERNET 2
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minute! Asta da economie de timp, nu-i
aºa?
În ciuda faptului cã Internet2 nu este
accesibil publicului larg, deja a devenit
celebrã întâmplarea cu RIAA ºi studenþii
care au fost acuzaþi de distribuirea ilegalã a unor filme ºi muzicã prin intermediul acestei reþele. Experimentele
efectuate au demonstrat cã o copie a
DVD-ului cu filmul " The Matrix" poate
fi descãrcatã în aproximativ 30 de
secunde, proces care, pe Internet, la o
conexiune medie, ar putea dura lejer 1520 de ore.
Pare incredibil, dar prin Internet2 se
ating viteze de transfer de 20.000 de ori
mai mari decât printr-o conexiune
tradiþionalã dial-up! Mai mult, streaming în calitate DVD fãrã întreruperi,
videoconferinþã ºi sunet clar precum
"cristalul", biblioteci digitale ºi laboratoare virtuale, toate acestea vor trece de
la statutul de "deziderat" la cel de "rutinã". Însã cum ideile nu se puteau materializa cu mijloacele existente, ceva nou
trebuia creat.
Dacã pot sã spun aºa, "scheletul" este
acelaºi: servere, switch-uri, routere ºi
calculatoare interconectate.
La Internetul "tradiþional" ca sã spun
aºa, poate sã aibã acces aproape oricine,
pe când accesul la Internet2 este
restricþionat, iar scheletul este alcãtuit în
totalitate din cabluri de fibrã opticã de
mare capacitate, care furnizeazã transferuri rapide (peste 10Gb/s) ºi fãrã întreruperi, cum se întâmplã adesea pe
Internet. ªi dacã tot am ajuns aici, trebuie sã spun cã "Abilene", este cuvântul

"de bazã". Mai exact, reþeaua Abilene
care este coloana vertebralã a Internet2
din SUA.
Aceastã reþea suportã dezvoltarea de
aplicaþii avansate precum biblioteci digitale, laboratoare virtuale, învãþãmânt
la distanþã etc. Abilene a fost creatã de
cãtre comunitatea Internet2, ºi
conecteazã aºa-numitele gigaPoPs
(Regional Network Aggregation Points)
pentru a furniza membrilor servicii
avansate de reþelisticã.
Proiectul a fost anunþat la data de 14
aprilie 1998 de cãtre vice-preºedintele
SUA. De la acea vreme, Al Gore
(http://mail.canarie.ca/MLISTS/news/1011.html)
, iar finalizarea reþelei care furniza un
transfer al datelor de pânã la 2,5 Gb/s, a
avut loc la sfârºitul anului 1999.
A urmat în anul 2003 un upgrade,
astfel cã reþeaua include acum capabilitãþi IPv6 (Internet Protocol versiunea
6) ºi oferã transfer de date de peste
10Gb/s. Este interesant cã reþeaua a fost
botezatã dupã numele unui cap de linie
ferovial din Abilene, Kansas (anii 1860),
la vremea respectivã un proiect foarte
ambiþios.
Sistemul este acelaºi, serverele
stocheazã informaþia ºi proceseazã
cererile pentru pagini Web, routerele
ghideazã informaþia, switch-urile
directeazã traficul de semnal optic sau
electronic însã, dupã cum am vãzut mai
înainte ce face ca Internet2 sã fie diferit
este numãrul redus de utilizatori ºi
conexiunile de vitezã net superioarã.

Abilene Backbone
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De ce universitãþile?
Aceasta este o întrebare pe care probabil ºi-o pun mulþi dintre voi: de ce
"conduc" universitãþile Internet2?
Rãspunsul nu este foarte dificil de dat
universitãþile fiind acele instituþii unde
se gãsesc toate instrumentele necesare
întreþinerii ºi dezvoltãrii acestui proiect.
Colaborarea dintre echipamentul
hardware profesional, cercetãtori, profesori ºi studenþi a fost baza care nu era
disponibilã pe Internet. Adicã servere ºi
calculatoare performante, profesorii
care predau ºi studenþii care învaþã sunt
o sumã care satisface ºi netezeºte calea
cãtre Internetul viitorului. Aici se gãsesc
ºi resursele materiale necesare, însã se
pare cã acestea nu sunt suficiente, de
aceea existã ºi sponsori precum "Ford",
"Hewlett-Packard", "Radvision", "Tandberg" etc.

Cine se conecteazã la
Internet2?
Evident cã universitãþile, organizaþiile ºi cei care au acces la aceastã reþea,
însã presupun cã ai posibilitatea de a
vizita o universitate din SUA, despre
care nu ºtii dacã are sau nu acces la
Internet2. Poþi afla acest lucru foarte
uºor, folosind un applet Java pe care îl
poþi gãsi la adresa http://detective.internet2.edu/applet/index.html. Am încercat ºi
eu sã vãd dacã nu cumva sunt conectat
la Internet2 (poate mi-a conectat cineva

GigaPoPs-urile Internet2
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Din pãcate, s-a dovedit cã PC-ul meu nu este conectat la Internet2

PC-ul în lipsa mea :), dar bineînþeles cã
nu am avut parte de un asemenea
favor...
Nu existã browsere speciale, organizaþiile sau instituþiile care doresc sã se
conecteze trebuie sã aibã un scop precis
(în primul rând de cercetare), sã
plãteascã o anumitã taxã ºi, bineînþeles,
sã întruneascã cerinþele tehnice minime
pentru a nu încetini reþeaua per ansamblu.

Aspecte tehnice
DVI, sau Digital Video Initiative este
segmentul în care se poate profita cel
mai bine de puterea ºi viteza reþelei
Internet2. Participanþii ºi utilizatorii vor
beneficia din plin de videoconferinþã,
tutoriale video, lecþii, accesul de la distanþã al unor instrumente etc.
VRVS (Virtual Rooms Videoconferencing System) un serviciu mondial de
videoconferinþã, prielnic cercetãrii ºi
colaborãrii. VRVS foloseºte infrastructura Internet2 pentru a-ºi dezvolta propriul sistem bazat pe Web, care include
gazde din peste 50 de þãri care ruleazã
softul VRVS.
Implementat în anul 1997, sistemul
este într-o continuã dezvoltare, proces
care se realizeazã prin implementarea
tehnologiilor video digitale, integrarea
standardului H.323 ITU (un protocol
pentru transmisie de voce prin Internet
- VoIP, care furnizeazã suplimentar ºi un
mecanism pentru comunicare video ºi
schimb de date în combinaþie cu standardele seriei ITU-T T.120), videoconferinþã, QoS (Quality of Service) -

www.vrvs.org.
Iar dacã tot am pomenit de QoS, trebuie sã precizez cã acesta este un sistem
care sã garanteze calitatea serviciului
(de unde ºi numele QoS). În ciuda
tuturor eforturilor care se fac, calitatea
serviciilor nu este sigurã, iar din aceastã
cauzã multe aplicaþii avansate nu pot fi
viabile fãrã o astfel de garanþie.
Routerele trateazã pachetele de date în
acelaºi fel, astfel cã în momentul în care
apare o problemã, pachetele sunt
refuzate fãrã nici o discriminare. În
Internet2 însã, routerele vor furniza
garanþii QoS. Aceasta înseamnã cã va
avea prioritate traficul aplicaþiilor
avansate. Ce se va întâmpla însã cu aplicaþiile
tradiþionale (e-mail, chat)?
Probabil cã se vor face eforturi de
menþinere ºi chiar de îmbunãtãþire a
serviciilor, însã este clar cã aplicaþiile
avansate vor fi pe primul plan.
Sistemul va fi simplu: aplicaþiilor
avansate le va fi permis sã-ºi marcheze
pachetele, iar pachetele de date marcate
vor fi trimise primele tot timpul ºi nu
vor fi refuzate în cazul în care apar
probleme.
Cei interesaþi pot gãsi mai multe
informaþii despre DVI la adresa
www.internet2.edu/resources/Digital_Video.
htm.

Eterna problemã,
pirateria...
Incidentul cu studenþii din campusul
universitar acuzaþi de partajarea ilegalã
a unor piese muzicale prin intermediul

sitului www.i2hub.com, i-a determinat pe
reprezentanþii RIAA sã-ºi ciuleascã urechile ºi sã simtã în ceafã adierea unei
alte ameninþãri de proporþii: Internet2.
Era evident cã punerea bazelor unei
astfel reþele nu avea sã serveascã doar
unor scopuri nobile, cum ar fi cercetarea
de exemplu.
Cât de serioasã este aceastã
ameninþare pentru industria muzicalã ºi
pentru cea a filmului? Aº putea spune
cã în ciuda aparenþelor, nu este una
semnificativã. Vitezele de transfer sunt
mai mult teoretice ºi, faþã de Internet,
Internet2 este o reþea mult mai restrânsã
ºi mai supravegheatã, astfel cã administratorii pot sã controleze sau sã limiteze
traficul de date. Mai mult decât atât,
majoritatea calculatoarelor nu dispunând de hardware-ul necesar pentru
a face faþã vitezelor oferite de Internet2.
Totuºi aceasta nu înseamnã cã RIAA
se poate relaxa bazându-se doar pe
aspectele teoretice sau pe cinstea oamenilor... Probabil cã într-un viitor mai
mult sau mai puþin îndepãrtat companiile de cablu vor oferi viteze apropiate de
ceea ce înseamnã astãzi Internet2. Iar
producãtorii de hardware vor avea cu
siguranþã grijã sã þinã pasul cu ceea ce
se întâmplã pe piaþa transferurilor de
date prin Internet ºi, involuntar, sã
favorizeze pirateria software. ªi, vorba
românului, noi conflicte, procese,
"aceeaºi Mãrie cu altã pãlãrie"...

Concluzie
Nu cred ºi, de fapt, Internet2 nu a
fost conceput pentru a înlocui
Internetul pe care-l cunoaºtem cu toþii.
Dupã cum spunea cineva, e mai mult o
plajã sau un restaurant select cu un
colectiv restrâns de membri, sau ca sã
fac o altã comparaþie, un Windows
curat, proaspãt-instalat... ªi, probabil cã
atât timp cât nu vor fi instalate programe noi în el (acceptarea altor membri), acesta va rãmâne impecabil.
Oricum, chiar dacã nu vom pune mâna
pe o invitaþie la acest restaurant select,
putem cel puþin sã sperãm cã vom beneficia într-un alt mod de bunãtãþile
care se preparã acolo!
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L

inux e sistemul de operare de
care vorbeºte toatã lumea. Poate
te-ai întrebat ºi tu de ce. E posibil ca într-un moment sau altul, sã fi
avut contact cu acesta, dar ai concluzionat atunci cã e prea dificil pentru
tine. Sau cã, din motive misterioase, nu
merg jocurile tale preferate. Desigur ºtii
ºi tu - ca toatã lumea - cã în materie de
reþele, Linuxul e cel mai folosit sistem de
operare, dar tu nu eºti un guru în domeniu; atunci de ce te-ar interesa? Îþi spun

ceva: nimeni nu se naºte învãþat, interesat sau informat. Acum câþiva ani, când
am vãzut pentru prima oarã Linux, am
fost impresionat în primul rând de felul
cum arãta. Nu ºtiam pe atunci "cu ce se
mãnâncã", dar eram fericit cã am reuºit
sã-l instalez, deºi în 1998 (când am
început) se spunea cã e aproape imposibil de instalat fãrã cunoºtinþe temeinice.
Ei bine, mie nu mi s-a pãrut cã ar fi fost
greu de instalat atunci, iar în ºapte ani
lucrurile au evoluat în asemenea
mãsurã încât, la ora actualã, puþine

Un desktop customizat cu Superkaramba
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lucruri mai amintesc de vechile sisteme,
cel puþin la nivel superficial.
Acum câteva zile am primit un telefon. Era un prieten care mã ruga sã-l
ajut sã-ºi instaleze Linux. Am rãmas
puþin mirat ºtiind cã acum doi ani când
am încercat sã-l conving de calitãþile
excepþionale ale acestui sistem de operare nici n-a vrut sã audã. Linuxul nu
era pentru el atunci. Am mers de data
aceasta ºi am pus Linux pe un computer. Am instalat SuSE 9.0 ºi am aºteptat
reacþiile. În timp ce se instala am discutat puþin cu persoanele prezente. Toþi
auziserã de Linux, dar toþi aveau acea
idee greºitã potrivit cãreia Linux
înseamnã numai consolã. Am zâmbit ºi
am aºteptat. Nu micã le-a fost mirarea
când au vãzut KDE... ºi Open
Office.org... ºi Xmms; evident, aplicaþii
care nu aveau nimic strãin, care se
regãseau într-o formã sau alta ºi în
Windows. Apoi le-am arãtat cum se configureazã sistemul cu YaST. “Atât?” au
întrebat. Le-am rãspuns cã se poate ºi
aºa, dar ºi folosind consola. ªi în mod
miraculos, nimeni n-a mai avut nimic de
obiectat.
Dacã cineva mã întreabã despre ce
poate Linuxul ºi ce nu, îi rãspund simplu: singurul domeniu în care Linuxul
stã mai prost sunt jocurile, dar ºi acest
minus e impus de creatorii de jocuri,
care se încãpãþâneazã încã sã nu creeze
versiuni (ºi) pentru Linux. Pânã la urmã,
constrânºi de situaþie, o vor face.
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ªi mai mult eye candy

Oricum, marii producãtorii de jocuri
(gen ID Software) au început deja sã
acorde o atenþie mare Linuxului. De
exemplu, la data apariþiei, Doom3 a fost
lansat atât pentru Windows, cât ºi pentru Linux. Varianta Linux a apãrut cu
doar o sãptãmânã sau douã dupã cea de
Windows. Însã ID Software a mers chiar
mai departe, distribuind codul sursã
Quake 3 sub licenþã GPL. Ne putem
aºtepta astfel la o explozie de jocuri
bazate pe motorul Quake 3. În rest,
toate domeniile care îmi vin în minte
sunt perfect acoperite.
Foarte multã lume, chiar mulþi utilizatori de Linux, confundã GNU/Linux
cu diversele distribuþii. Kernelul Linux e
singura componentã care poartã acest
nume. În rest, tot ce vedem sau folosim,
sunt aplicaþii create de diferiþi dezvoltatori de software independenþi. O distribuþie este, de fapt, o compilaþie de
aplicaþii, module, drivere sau manageri
de ferestre, integrate cu scopul de a crea
un sistem funcþional. Motivul pentru
care existã atâtea distribuþii Linux e tocmai acesta: oricine poate sã creeze una,
deoarece codul sursã este liber distribuit. Acum, pe lângã kernel, existã
câteva distribuþii de bazã care au fiecare
un sistem de fiºiere propriu. Sistemul de
fiºiere Linux se aseamãnã cu UNIX,
Linuxul fiind un derivat al UNIX-ului.
De fapt, UNIX este sistemul de bazã din
care s-au nãscut majoritatea sistemelor
de operare. Câteva exemple ar fi Mac
OS X, Solaris, BSD sau Minix. De fapt,
Minix e sistemul de operare care l-a
inspirat pe Linus Torvalds în crearea
Linuxului. Bine, dar vorbeam despre
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distribuþiile de bazã ºi sistemele de
fiºiere. Cele mai cunoscute distribuþii de
bazã sunt Debian, Red Hat ºi Slackware.
Existã ºi alte distribuþii care au un sistem
de fiºiere propriu sau cele care se
instaleazã direct din cod sursã, dar mã
îndoiesc cã ne-ar ajunge paginile revistei dacã ar fi sã discutãm despre ele.
Oricum, voi enumera câteva: SuSE
Linux e o distribuþie cu un sistem de
fiºiere propriu, foarte uºor de folosit.
Arch Linux sau Gentoo sunt douã distribuþii care se instaleazã din surse, deºi
cam acolo se opresc asemãnãrile. Mai
existã apoi distribuþii care au luat ce era
mai bun la distribuþiile mari pentru a
crea ceva nou, distribuþii de genul
PCLinux OS sau Yoper.
Unele distribuþii sunt mai greu de
folosit decât altele. Din nou, acest fapt
nu se datoreazã Linuxului ci creatorilor
distribuþiei ºi suportului hardware. De
exemplu Debian, Gentoo sau Slackware
sunt pentru cei care cunosc Linuxul
destul de bine, ºi doresc sã înveþe mai
mult, pe când SuSE, Fedora (ex-Red
Hat) sau Mandriva (ex-Mandrake) sunt
pentru utilizatorii care lucreazã de

Formatarea dischetelor în KDE

puþin timp cu Linux sau - de ce nu? pentru cei mai comozi. Existã ºi distribuþii destinate începãtorilor. Douã
exemple bune ar fi Xandros ºi Linspire
(ex-Lindows) care au suport pentru
diferitele componente Windows sau
imitã funcþionalitatea acestuia. Din
pãcate, deºi sunt create pentru a fi
folosite de cãtre începãtori, nu sunt atât
de simplu de configurat ca SuSE sau
Mandriva.
Totuºi, ce face Linuxul atât de atrãgãtor? Pãi cu ce sã încep? În primul rând,
nu existã prea mulþi viruºi pentru
Linux, deci Linuxul e relativ imun la
aceºtia ºi fãrã antivirus. Linuxul este
gratuit. Nu vã luaþi dupã zvonurile care
apar mereu pe Internet, anunþând cã
Linuxul nu va mai fi gratuit. Linuxul e
protejat prin licenþa GNU GPL (General
Public License), deci nu poate fi comercializat de cãtre nimeni, nici chiar de
cãtre Linus Torvalds. Existã câteva distribuþii comerciale cum ar fi SuSE
Professional, Xandros Deluxe sau
Linspire, dar acestea nu vând Linux ci
pachete proprietare sau diverse aplicaþii
comerciale care sunt încorporate. De
exemplu, Xandros OS are încorporat
Crossover Office, un program care permite rularea aplicaþiilor Windows sub
Linux. Existã ºi asemenea aplicaþii comerciale pentru Linux, dar majoritatea
sunt open source. Ce înseamnã cã sunt
open source? Înseamnã cã cel care a
creat aplicaþia este obligat de GPL sã
distribuie codul sursã al programului pe
care l-a creat pentru a putea fi modificat. Nu toate aplicaþiile gratuite sunt
distribuite în regim open source. Unele
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pot fi distribuite ºi folosite fãrã restricþii,
dar nu pot fi modificate. Ce mai atrage
la Linux? Linuxul e modular. Aceasta
înseamnã cã poþi modifica în el ce vrei
tu. ªi prin asta nu mã refer doar la interfaþã, limbã ºi culori. Poþi schimba ºi customiza tot. Absolut tot. În momentul
când ai codul sursã, nu te împiedicã
nimic sã-l modifici aºa cum îþi place. Un
alt avantaj al modulelor este faptul cã ai
un control absolut asupra sistemului, în
plus, aplicaþiile sunt cu mult mai mici
decât în Windows. Linuxul se bazeazã
pe diverse biblioteci (library) care "ajutã"
aplicaþiile sã ruleze. Dacã sistemul tãu
nu are nevoie de o bibliotecã, aceasta nu
se va instala, deci nu îþi va ocupa spaþiu
degeaba. În Windows, aplicaþiile ocupã
foarte mult spaþiu, iar un sistem instalat
minimal, fãrã prea multe aplicaþii, are
aproape 1 GB. Existã sisteme Linux care
încap foarte uºor pe o dischetã. ªi Linux
nu e doar un sistem de operare pentru
desktop sau networking. Existã CD-uri
Linux create cu scopuri specifice. De
exemplu, au fost create distrubuþii multimedia, sub forma unor CD-ri bootabile
care conþin unul sau mai multe programe de redare audio sau video. Astfel,
poþi folosi playerul tãu preferat pe orice
staþie echipatã cu un CD-ROM, fãrã a
mai fi nevoie de instalare. "Super", nu-i
aºa? ªi, cã tot am vorbit despre CD-uri
multimedia, de ce sã nu spunem cã
existã distribuþii desktop perfect
funcþionale care, iarãºi, nu au nevoie de
instalare. Ce poþi face cu acestea? Poþi
scrie, edita ºi salva fiºiere de tot felul,
poþi accesa partiþiile hard discului tãu,
inclusiv cele pe care ai instalat

Open Office.org în diferite ipostaze

Windows, poþi partiþiona hard discul
dupã nevoile tale, sã foloseºti datele de
pe acesta, ori sã repari diferite stricãciuni accidentale care þi-au fãcut sistemul inutilizabil. Unele Live CD-uri
sunt replica sistemelor care pot fi instalate de pe acele CD-uri, astfel, poþi testa
o nouã distribuþie fãrã a instala nimic pe
hard disc.
Existã o legendã veche potrivit cãreia
nu prea sunt aplicaþii pentru Linux.
Dragii mei, problema aceasta era valabilã acum zece ani! Existã o mulþime de
aplicaþii pentru toate vârstele ºi toate
gusturile. Sa vedem pe categorii cam ce
avem. De exemplu, pe partea de multimedia existã o mulþime de aplicaþii

Un Control Center pentru configurarea sistemului
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foarte puternice. Filmele pe calculator
sunt din ce în ce mai populare. Pentru
acestea existã Mplayer, Xine, Ogle, VLC,
Totem, KMPlayer ºi o grãmadã de alte
aplicaþii. Pentru majoritatea dintre acestea nu ai nevoie de codecuri, un avantaj
evident faþã de Windows. Pentru muzicã, existã o mulþime de aplicaþii de
editare ºi redare, atât de multe cã mi-ar
trebui câteva pagini doar sã le enumãr.
Dacã vrei doar sã asculþi muzicã ai
nevoie de Xmms, iar dacã acesta nu te
mulþumeºte poþi întotdeauna trece la
amaroK. Dacã te uiþi des la televizor s-ar
putea sã-þi placã sã înregistrezi diferite
programe cu ajutorul unui TV tuner,
sau doar sã le vizionezi în direct. Pentru

Instalarea de software Windows prin CrossOver Office
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Aplicaþii multimedia

Gimp - un Photshop open-source

acest scop existã aplicaþii ca TVtime. Mie
de exemplu, îmi plac foarte mult
efectele vizuale care apar în diferite
filme din ziua de azi. Credeam mai
demult cã acestea sunt create exclusiv
cu niºte programe complexe cu mii de
opþiuni care nu se gãsesc pe piaþã, iar
dacã s-ar gãsi ar fi la niºte preþuri astronomice. E adevãrat cã unele companii
producãtoare de filme au propriul lor
software, dar e la fel de adevãrat cã
unele folosesc software open-source ºi
desigur... Linux! Un program interesant
ar fi Avidemux. Un altul ar fi Cinelerra.
Oricum, dacã vrei o listã completã a
acestora intrã pe situl www.linuxsoft.cz/en/;
aici vei gãsi cu siguranþã ceva care þi se
potriveºte. Te-ai sãturat sã dai banii pe
Nero ºi sã primeºti mai puþin decât te-ai
aºteptat? Îþi spun un singur lucru:
încearcã K3B. Dacã în schimb Nero îþi
place ºi nu vrei sã renunþi la acesta, nici
nu trebuie, dacã ai licenþa pentru
Windows, poþi sã-þi descarci de pe situl
oficial ºi varianta pentru Linux.
ªi grafica e destul de bine acoperitã.
Ok, pe lângã unele programe comerciale care ruleazã fãrã probleme sub
Linux, existã ºi câteva proiecte foarte
puternice open-source. Dacã e sã ne
referim la programe cu adevãrat profesionale cu multe, multe funcþii, de genul
celor întâlnite în Windows, existã ºi sub
Linux câteva foarte bune. De exemplu,

ca rãspuns la Photoshop, comunitatea
open-source a creat Gimp, un program
de graficã foarte complex; dar foarte
diferit de vãrul sãu comercial. Pentru
grafica 3D, existã o versiune gratuitã de
Maya ºi Blender. Singurul domeniu
unde Linuxul a rãmas întrucâtva
descoperit e grafica vectorialã, unde nici
o aplicaþie (nici chiar Inkscape) nu a
reuºit sã ajungã la nivelul binecunoscutului Corel Draw. Corel Draw poate fi
instalat pe Linux prin Wine sau
Crossover Office, la fel ca alte programe
ce ruleazã în Windows, inclusiv
Photoshop (pânã la versiunea 7).
Þin minte cã acum câþiva ani era
destul de greu sã gãseºti aplicaþii office.
În acest moment existã suita Open
Office.org. Sã fiu sincer, mie îmi place
mai mult decât MS Office. Pare mai
aerisit ºi e mai frumos integrat.
OpenOffice.org a pãstrat ca moºtenire

Instalarea pachetelor prin Synaptic

de la Star Office posibilitatea deschiderii
unei singure ferestre, de unde apoi poþi
deschide sau crea mai multe tipuri de
documente. În plus, OpenOffice.org e
compatibil cu toate formatele MS Office.
Dacã Linuxul a fost dezvoltat mai
mult pe partea de networking, trebuie
sã aibã ºi aplicaþii serioase în acest
domeniu. Are, cu siguranþã! Poate cea
mai cunoscutã suitã de programe destinate Internetului pentru Linux e suita
Mozilla cu browserul Firefox, clientul
pentru e-mail Thunderbird ºi calendarul Sunbird. Dar acestea sunt doar
trei aplicaþii. De la Novell avem
Evolution, un excelent client de mail.
Dacã în schimb utilizatorul vrea sã vorbeascã zi ºi noapte pe messenger, acesta
o poate face folosind Gaim. Mai existã ºi
alte aplicaþii bune pentru chat, dar
numai acesta oferã soluþii cu adevãrat
complete. Nu conteazã dacã eºti pe
Yahoo, MSN, AIM sau Napster, poþi
vorbi cu oricine, iar avantajul e cã o poþi
face folosind acelaºi program. Dacã vrei
sã faci schimb de fiºiere cu alþi utilizatori, poþi s-o faci oricând folosind diferiþi clienþi P2P sau apelând la programe
de bittorrent. La nivel profesional gãsim
web serverul Apache - "coloana vertebralã" a Internetului; 80% din toate
paginile de pe Internet sunt gãzduite pe
staþii ce ruleazã Apache. Squid umple
niºa serverelor proxy, îndeplinind o
mulþime de funcþii interesante ºi foarte
utile pentru administratorii de reþea.
Sunt convins cã am omis o mulþime
de programe interesante ºi chiar
domenii întregi, dar nu se poate sintetiza un sistem atât de vast într-un spaþiu
atât de restrâns. Oricum, dacã vrei mai
multe informaþii despre Linux ºi aplicaþiile care ruleazã pe acesta, Internetul
îþi stã întotdeauna la dispoziþie. La fel ca
ºi CD-ul MyCOMPUTER, unde vei gãsi
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Gwenview (ACDSee pentru Linux)

în fiecare lunã aplicaþii open source.
Ce ar mai fi de spus? Da! Am uitat sã
amintesc câteva lucruri despre compatibilitatea Linuxului cu hardware-ul... o
caracteristicã mult hulitã "a Linuxului".
Am pus ghilimelele pentru a sublinia un
fapt pe care multã lume îl scapã din
vedere. Se spune cã Linuxului îi lipseºte
suportul hardware... sau mã rog, îi
lipsea pânã acum. Aici problema cu
jocurile se repetã. La fel ca ºi în cazul
jocurilor, majoritatea producãtorilor de
hardware nu considerã Linuxul ca fiind,
deocamdatã, o piaþã profitabilã. ªi astfel
se creeazã acel cerc vicios de care utilizatorii acestui sistem de operare sunt deja
"sãtui". Oamenii nu folosesc Linux pentru cã nu are suport, iar suportul nu
existã pentru cã oamenii nu folosesc
Linuxul. Cu cât suportul pentru Linux
va creºte, va spori ºi numãrul de utilizatori ºi implicit calitatea serviciilor. De
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multe ori, suportul pentru anumite produse hardware e conceput de cãtre terþi
ºi funcþioneazã foarte bine. La redacþia
MyCOMPUTER sunt câteva persoane
care lucreazã exclusiv pe laptop-uri. În
mod normal, suportul pentru sisteme
mobile e mai slab. Totuºi, în ultimele
luni am observat o atenþie specialã pentru acestea. De exemplu, odatã cu
apariþia Ubuntu/Kubuntu am vãzut o
adevãratã explozie de hardware detectat ºi funcþional, de la conexiuni cu telefoane mobile pânã la mausuri prin
Bluetooth sau suport amãnunþit pentru
ACPI. Existã câteva combinaþii de produse care ar fi de preferat în cazul în
care te decizi sã-þi instalezi Linuxul. De
exemplu, deºi acest sistem de operare
ruleazã fãrã probleme pe orice procesor
AMD, indiferent de arhitecturã, am
observat câteva probleme în special la
plãcile cu chipset Nforce (dar aceasta e
doar o pãrere subiectivã). Nvidia oferã
în schimb un suport excelent pentru
plãcile video din toate seriile, inclusiv
GeForce. Pe de altã parte, suportul ATI e
destul de fragmentar. Dacã intenþionezi
sã foloseºti aceastã marcã e ca ºi cum ai
juca ruletã ruseascã; dacã merge - bine,
dacã nu - nu. Problema cea mai enervantã însã, am remarcat-o în domeniul
modemurilor, mai ales atunci când e
vorba de un winmodem. De multe ori
acestea nu funcþioneazã nici cu driverele de pe situl oficial. Dar, în afara
acestor câteva “chichiþe”, hardware-ul e
recunoscut fãrã probleme. Evident, nu
trebuie sã te aºtepþi ca noua ta placã
video "Kiontinwai - manufactured in ...
(pe vapor în largul Indoneziei)" sã-þi fie
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recunoscutã, dar existã ºanse. Linuxul
este, probabil, singurul sistem de operare folosit la scarã largã care s-a dezvoltat din bunãvoinþa unor entuziaºti
sau ca urmare a dezvoltãrii Internetului
ºi nu ca urmare a unor investiþii
serioase. Toate acestea se schimbã acum.
În acest moment companii ca IBM,
Novell sau Intel investesc foarte mulþi
bani în Linux. Palm OS a dispãrut ºi a
fost înlocuit de Linux. Apar tot mai
multe versiuni de Linux care servesc
unor scopuri precise, de exemplu ca sisteme de operare pentru telefoane
mobile, PDA-uri ºi chiar ca bazã pentru
funcþionarea unor instrumente casnice DVD playere, tunere DVB pentru satelit
etc.
Ce e de spus în încheiere? Încercaþi
Linux pânã când mai e o problemã
opþionalã. Cu ritmul actual de dezvoltare vom ajunge la un moment în
care, pe CV-ul fiecãruia va trebui sã
aparã Linux, OpenOffice.org, Quanta
sau Gimp. Dacã pânã acum Linuxul era
o ameninþare pentru marile companii
producãtoare, a devenit peste noapte o
binecuvântare... De ce oare? Pentru cã
va veni o vreme când lumea îºi va
aminti de Redmond la modul urmãtor:
e cumva locul acela unde s-a dat o
bãtãlie în timpul rãzboiului civil...?

/
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ca o junglã. Toatã ºarada asta
care se numeºte industria IT.
Avem animale mari ºi animale
mici, avem ierbivore ºi carnivore, avem
animale de pradã ºi profitori care se hrãnesc din hoitul celor morþi. Cea mai
nouã modã în lumea dezvoltatorilor
software a fost lansatã de cãtre brevetele
software. Toatã lumea are ceva de spus
în privinþa asta. Se pare cã întreaga
problemã a luat amploare din clipa în
care compania SCO a pretins cã Linux
conþine anumite pãrþi din codul sursã al
sistemului de operare UNIX distribuit
de ei.
Sã începem atunci cu SCO.
Lumea IT a fost ºocatã de pretenþiile
grupului SCO când acesta a dat în judecatã mai multe companii care furnizau
sau utilizau soluþii Linux. Cã, vezi
Doamne, ce e al lor e al lor ºi sã se facã
dreptate! Totul ar fi fost bine, ºi întregul
circ probabil cã ar fi ieºit în favoarea
SCO-ului dacã Darl McBride ar fi lãsat
în pace marii distribuitori de soluþii
Linux: Novell, IBM ºi RedHat. Cã a
acþionat în instanþã DaimlerChrysler ºi a
trimis e-mailuri mai multor utilizatori
Linux e una, dar cã ºi-a încercat norocul
ºi cu cei mai mari susþinãtori ai curentului open-source e alta. Vedeþi voi, aceste
mari companii scot profituri enorme din
promovarea sistemului de operare
Linux. Sunt în joc multe miliarde de
dolari când vine vorba de livrarea de
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servicii pentru servere ºi staþii desktop.
IBM singur investeºte sume enorme în
promovarea Linux-ului ºi sprijinirea
dezvoltatorilor de software opensource. De ce? Din simplul motiv cã pe
serverele lor Linux este rege. Novell ºi
RedHat sunt cei mai mari producãtori
de software comercial care ruleazã pe
Linux, deci ºi interesele lor sunt uºor de
înþeles. Era de aºteptat ca atunci când
cineva le atacã interesele sã acþioneze.
IBM este de zeci de ani deþinãtorul
celei mai mari baze de brevete software
din industria IT. Nu Microsoft, nu
Apple. IBM. Compania se afla în floare
încã din vremea când Bill Gates se gândea cum sã îºi numeascã propria firmã.

Darl McBride, CEO-ul SCO
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Când SCO s-a gândit cã ar fi bine sã
atace Linux direct la sursele acestuia, nu
a luat în calcul faptul cã IBM ar putea sã
ºteargã praful de pe miile de dosare cu
brevete software înregistrate de ei ºi sã
înceapã sã pretindã SCO-ului sã
dovedeascã cã SCO UNIX nu conþine
elemente care ar putea sã aparþinã de
drept IBM-ului.
Sã trecem de asta. Sã spunem cã SCO
ar reuºi sã scape de IBM. Ajunge la
RedHat.
Multã lume face greºeala sã compare
întreg curentul Linux cu RedHat. De ce?
Pentru cã RedHat a fost unul dintre
primii comercianþi de soluþii Linux ºi
este în prezent regele distribuþiilor
plãtite. A scos pe piaþã versiuni Linux
comerciale care rulau splendid pe servere IBM ºi HP, cerea un preþ mai mic
decât SCO pentru întreþinere, dupã care
a dat lovitura cu Fedora. Prin Fedora,
RedHat nu numai cã ºi-a lãsat în urmã
competiþia, dar a gãsit ºi un mod excelent de a dezvolta mai departe un
RedHat mai sigur, mai rapid, mai bun.
Tot la câteva luni, o nouã versiune
Fedora este scoasã ºi oferitã publicului.
Pentru cei ce nu ºtiu, Fedora este
RedHat alcãtuit exclusiv din software
open-source. Mii de oameni contribuie
la îmbunãtãþirea distribuþiei, ºi de zece
ori mai mulþi o testeazã în stadiile beta.
Dupã ce versiunea finalã este lansatã,
este copiatã de legiunile de entuziaºti
Linux din întreaga lume. ªi aici inter-
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vine RedHat care ia acele pãrþi din
Fedora care îi intereseazã, adaugã
uneletele comerciale dezvoltate de ei ºi
e gata pachetul cu RedHat Enterprise
Linux!
Novell nu a stat mult cu mâinile în
sân ºi a decis cã va face acelaºi lucru cu
SuSE. De când a preluat afacerea germanilor de la SuSE, acþiunile Novell au
crescut iar companiei îi merge mult mai
bine. ªi-a concentrat întreaga atenþie
asupra Linux-ului ºi a hotãrât sã
întreacã
RedHat-ul
la
vânzãri.
OpenSUSE se doreºte a fi echivalentul
Fedora dezvoltat de Novell ºi utilizatorii
SuSE din întreaga lume. Un produs
100% open-source.
ªi aici se complicã lucrurile pentru
SCO. Nu IBM, nu RedHat, ci Novell va
fi sfârºitul SCO-ului. Totul a început
când Microsoft a cumpãrat anumite
licenþe SCO. Cum SCO ameninþa în
dreapta ºi în stânga cã dã în judecatã
firmele care folosesc Linux, unele companii s-au cam speriat ºi au zis cã ar fi
mai bine sã plãteascã înainte sã fie date
în judecatã. Nu a fost ºi cazul Microsoft.
Cu toþii ºtim de ce resurse se bucurã
gigantul din Redmond. ªtim de
numãrul de procese în care a fost târâtã
compania. De ce atunci sã plãteascã
Microsoft licenþele SCO? Nu de SCO se
teme Microsoft, ci de Linux.
Sistemul de operare nu numai cã a
dominat piaþa serverelor timp de mai
mulþi ani, dar acum riscã sã zgâlþâie
serios piaþa desktop-urilor, reprezentând la ora actualã cea mai mare
ameninþare la adresa Longhorn-ului.
De ce? Pentru cã nu are vulnerabilitãþile
Windows-ului, e actualizat mai rapid ºi,
mai important, e gratuit!
E ºi normal ca Microsoft sã sprijine
SCO printr-o licenþã de cca. 20 de milioane de dolari. La fel a fãcut ºi Sun
Microsystems. Linux "a zgâriat" serios
tabela de vânzãri Solaris. Dupã ce a
observat cã dezvoltarea sistemului de
operare se petrece într-un ritm mai alert

Situl companiei SCO

atunci când codul sursã este fãcut public, a decis sã lanseze Solaris în regim
gratuit. ªi ca sã se asigure cã Linux are
câteva beþe în roate, a cumpãrat câteva
licenþe de la SCO.
Toþi aceºti bani au fost investiþi de
SCO în derularea proceselor cu IBM,
RedHat ºi Novell. ªi iatã cum, folosindu-se de un paravan perfect legal,
Microsoft ºi Sun sprijinã compania SCO
în lupta împotriva Linux-ului.
Ca sã fac o parantezã, mai ciudat este
faptul cã deºi SCO a dat în judecatã câþiva din proprii lui clienþi care foloseau
Linux (DaimlerChrysler ºi AutoZone), a
continuat sã ofere Linux sub licenþã
GPL pe situl companiei. Mai mult, în
SCO UNIX Server gãsim câteva unelte
open-source precum "nmap".
Sã mergem ºi mai mult în trecut. SCO
a cumpãrat drepturile asupra sistemului
de operare Unix System V de la...
Novell. Acum Novell pretinde cã atunci
când a vândut aceste drepturi companiei SCO, nu a acordat drepturi exclusive Grupului SCO asupra acestuia.
SCO a luat atunci mãsuri ºi a dat în
judecatã Novell-ul. Novell a rãspuns tot
cu un proces. SCO a atacat în consecinþã
GPL-ul, afirmând cã aceastã licenþã este
neconstituþionalã. De ce livra atunci ºi
produse open-source cu propriul lor sistem de operare?
Microsoft a prins ºi el valul ºi a lansat
un studiu conform cãruia Linux încãlca

283 de brevete software, dintre care 27
aparþinând Microsoft-ului.
Între timp, SCO afirma sus ºi tare cã
Linux continua sã conþinã linii exacte
din codul UNIX. Când li s-a cerut sã
dovedeascã acest lucru - stupoare compania SCO a încercat sã tergiverseze lucrurile. Ba cã nu poate, ba cã
nu e pregãtitã, ba cã mai trebuie fãcute
analize. E riscant sã plusezi la un joc de
poker când nu ai cãrþi bune în mânã...
ªi acum loveºte tornada: Novell
declarã cã are dreptul la 95% din banii
încasaþi de SCO pe licenþe. Problema nu
ar fi faptul cã Novell ar putea sã
încaseze aceºti bani, ci faptul cã a cerut
curþii sã îngheþe fondurile SCO care
derivã din licenþe pânã la soluþionarea
cazului.
Pãi sã vedem: dacã aceste fonduri
sunt îngheþate de instanþã, SCO va intra
în faliment. Nu va mai avea cu ce sã îºi
susþinã cazul. Nu va mai avea cu ce sã îºi
plãteascã avocaþii. Cu ce sã porneascã
alte procese. Nu va mai avea cu ce sã
continue procesele deja deschise cu
AutoZone, RedHat ºi IBM. Ca sã nu mai
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vorbim de faptul cã de la primele procese ºi primele pretenþii pe care SCO lea formulat, rata de publicitate negativã
care a fost asociatã companiei a crescut
exponenþial. Nimeni nu mai vrea sã facã
afaceri cu Darl McBride, CEO-ul SCO.
SCO e "pe ducã"…
În 1995, Novell a vândut UnixWare ºi
Unix System V unei companii numite
Santa Cruz Operations Inc. Caldera Inc
a achiziþionat ultima companie, împreunã cu licenþele acesteia ºi ºi-a schimbat
ulterior numele în "SCO Group".
Înþelegerea dintre Novell ºi Santa
Cruz a fost una complexã, dar un fapt
de bazã care reiese este urmãtorul:
Novell avea dreptul sã primeascã plãþi
legate de licenþele Unix System V, avea
un cuvânt de spus în privinþa licenþelor
System V modificate, ºi dreptul de a
acþiona în anumite cazuri legate de
licenþele System V. Se pare cã SCO a
"uitat" cã se supune încã legislaþiei
americane ºi nu a plãtit sumele datorate
Novell-ului. Novell i-a lãsat în pace
pânã în clipa în care SCO a îndrãznit sã
îi atace.
Novell a plusat ºi a afirmat cã SCO
era conºtientã de faptul cã nu deþine
toate drepturile asupra Unix System V
ºi UnixWare. Se pare cã aceºtia au fost
contactaþi de SCO în 2002 cu pretenþia
de a transfera toate aceste drepturi companiei conduse acum de Darl McBride.
Novell a refuzat desigur. SCO i-a dat în
judecatã.
Acum Novell a cerut judecãtorului sã
îngheþe fondurile rezultate din aceste
licenþe de teamã sã nu fie cheltuite prea
rapid de SCO. Judecând dupã legislaþia
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americanã, instanþa nu are nici un motiv
sã nu dea ascultare Novell-ului. Novell
pretinde ºi cã SCO a nesocotit mai
departe clauzele contractului din 1995
prin faptul cã s-a hazardat în a vinde
licenþe Linux Microsoft-ului ºi companiei Sun, fãrã sã se consulte înainte cu
ei.
Luând în considerare rata cheltuielilor în procesele intentate ºi faptul cã
SCO a pierdut o foarte mare parte din
clienþi, investitori ºi acþionari, tot capitalul cu care a mai rãmas SCO sã îºi
susþinã cauza este alcãtuit din milioanele de dolari plãtiþi de Microsoft ºi
Sun pentru licenþele Linux. Fãrã aceºti
bani, SCO intrã în faliment.
Ce se întâmplã acum? Dacã SCO
intrã în faliment, va avea posibilitatea sã
îºi punã în ordine afacerile în timp ce nu
va fi nevoitã sã plãteascã creditorii. Asta
e partea bunã a lucrurilor. Partea rea
este cã va fi numitã o terþã persoanã
care sã ia în mâini afacerea SCO. Curtea
va numi o persoanã care va înlocui efectiv managementul actual al companiei.
Mai mult ca sigur, aceastã persoanã nu
va ºti cum sã conducã o companie cu
profil IT, dar va ºti destule despre procese. Dacã IBM, RedHat ºi Novell vor
face progrese în a dovedi cã SCO nu are
dreptate - ºi o vor face - aceastã persoanã va gãsi de cuviinþã sã renunþe la
acuzele aduse de SCO pentru a salva
compania. Aceastã persoanã va fi mai
mult interesatã sã protejeze bunurile
SCO ºi banii investiþi decât de a duce
mai departe o serie de procese absurde.
Poate cã altcineva în locul lui Darl
McBride va gândi cu capul mai limpede.
Probabil cã SCO nu va muri mâine,
poate cã nu va fi secatã de Novell ºi
IBM, poate cã va reveni pe linia de plutire dupã procese. Un lucru este însã
sigur: credibiliatea companiei a fost pur
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ºi simplu anihilatã de afirmaþia "Linux
ne aparþine". Nimeni nu va mai face
afaceri cu SCO. Nimeni nu va mai
cumpãra UNIX de la ei, atâta timp cât
Linux s-a dovedit a fi mai puternic ºi
mai bine susþinut de companii.
Ce impact va avea acest lucru asupra
celorlalte companii implicate mai mult
sau mai puþin în Linux? Pãi, în primul
rând, Microsoft se va gândi de douã ori
înainte sã afirme cã Linux reprezintã un
pericol pentru firme, cã nu are o bazã de
susþinere. Sun va avea probleme în a
promova Solaris, acum, când atenþia
celor interesaþi de sisteme de operare
pentru servere s-a abãtut asupra Linuxului. RedHat ºi Novell vor avea mai
multe încasãri pentru cã s-au bucurat de
publicitate gratuitã, publicitate oferitã
chiar de SCO prin intermediul proceselor.
Concluzia este cã SCO a fãcut mai
mult bine decât rãu Linux-ului. A
dovedit cã în spatele Linux-ului se
ascunde nu numai o ºleahtã de programatori cu pãr lung, ci ºi companii
puternice, direct interesate de progresul
Linux.
Mai mult, Microsoft contribuie la
popularizarea Linux prin campania
"Get The Facts" - o metodã mai tãcutã,
mai diplomaticã de discreditare a
Linux-ului. Nu cred sã existe un procent
mai mare de 5% printre cei care au
intrat în contact cu "Get The Facts" ºi
care sã creadã o iotã din ce spune
Microsoft. Cum cã Linux este mai
scump de întreþinut decât Windows. Cã
update-urile se fac mai greu ºi mai rar.
Alooo? Compania din Redmond? Aþi
auzit de apt-get? Sã sperãm însã cã nu
vor cãlca pe urmele SCO-ului...

MyComenteazã pe Forum: www.myc.ro/forum
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Dorel Puchianu jr.
dorel@myc.ro

Conþinutul pachetului, fãrã placa de bazã

sus P5LD2-E este o placã
impresionatã: nu numai prin
faptul cã suportã un procesor
Intel Pentium cu nucleu dual, ci ºi prin
prisma dotãrilor integrate. Singura
problemã al acestei plãci de bazã Asus
este cã nu include o placã graficã ºi un
procesor", ca sã poþi spune cã firma
Asus vinde calculatoare "complete" ºi pe

A

Telecomanda TV Tuner-ului
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Pentru hard discuri SATA externe

deasupra dotate “extra”. Placa integreazã WiFi-TV, Serial ATA cu caracteristica "Go Connectivity", o placã de reþea
Gigabit LAN, iar pe lângã cele ºase porturi SATA (4x SATA ºi 2x SATA II), pe
placa de bazã se mai aflã încã trei porturi IDE.
Placa Asus P5LD2-E WiFi-TV integreazã o placã PCI combo care conþine

Unul dintre cipseturile plãcii
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Placa WiFi TV

un controler wireless 802.11a/b/g ºi un
Tuner TV. Este o placã excelentã pentru
cei care au nevoie de conectivitate fãrã
fir ºi a unei plãci TV, cu atât mai mult cu
cât cele douã funcþii au nevoie (împreunã) de un singur slot PCI. Placa oferã
douã sloturi PCI-E x16, dintre care
primul opereazã la frecvenþa de 16x, iar
al doilea este un slot PCI universal care

Placa de bazã fãrã radiatoare pe cipseturi

hardware \ TEST

3D Mark 2003

permite utilizarea unei a doua plãci
grafice PCI Express sau a unui dispozitiv RAID sau Serial Attached SCSI cu
interfaþã PCI Express. Poþi seta în BIOS
viteza slotului, de la 2 la 4x. Asus a integrat, de asemenea ºi un conector flexiSLI, care permite utilizatorilor sã
instaleze pe placa de bazã douã plãci
grafice NVIDIA în modul SLI, bineînþeles atunci când compania NVIDIA va
lansa drivere capabile sã suporte douã
plãci grafice pe o altã platformã decât
nForce 4 SLI.

Accesorii incluse în pachet:
Manualul plãcii de bazã & manual
WiFi TV, CD-uri
 Panou I/O
 Spliter S-Video
 Antenã WiFi
 Placã WiFi TV
 Telecomandã + Receptor, Antenã
FM ºi convertor TV Point
 5 x cabluri SATA ºi de curent
 Port Game + consolã USB
 Consolã Serial
 Consolã Firewire
 Consolã SLI
 2x cabluri ATA133 ºi pentru unitatea de dischetã

AVANTAJE
capacitate de a opera cu mai mult de 8 hard
discuri
Slot PCI-E universal
Soluþii de rãcire a cipsetului impresionante
Conector de tensiune 4 pini EZ pentru surse
cu 20 pini
Capacitãþi audio HD
Funcþii WiFi ºi TV integrate pe o singurã
placã PCI
SATA cu tehnologia Go
DEZAVANTAJE
Preþ ridicat

3D Mark 2005

Doom III Timedemo

Cum am testat?

FarCry Timedemo

Intel Pentium D 2,8Ghz
Placã de bazã Asus P5LD2 Deluxe
 Placã de bazã Gigabyte 955X
Royale
 Placã de bazã Gigabyte 8i945-G
 Memorie Kit Cosair XMS 5400UL
1GB la 4-3-3-16
 Placã graficã Gigabyte GeForce
7800GTX 256MB
 Sursã de tensiune CoolerMaster
550W
 Hard disc WD 80 GB SATA





Farcry Timedemo

Concluzie
Asus a creat o placã de bazã performantã, care integreazã o grãmadã de
accesorii ºi care cu siguranþã nu va
scãpa din ochii nici unui entuziast al
hardware-ului. Pe scurt, Asus a creat cea
mai bunã placã de bazã cu chipset 945P.

Software ºi setãri
Nvidia Catalyst 77.72
3DMark 2003 v3.6.0
 3DMark 2005 v1.2.0
 Doom III Timedemo



Specificatii ASUS P5LD2 DELUXE
Procesoare suportate: Soclul 775 pentru
Intel Pentium D / Pentium 4 / Celeron
Memorie suportatã: 4 x DIMM, maxim 4GB,
DDR2 667/533/400, non-ECC,
Chipset: Intel 945P Express, ICH7R
Sloturi: 2 x PCI-Express x16
1 x PCI-Express x1
3 x PCI
Placã sunet: 8 canale de înaltã definiþie Intel
Azalia High-Definition Audio pe Realtek
ALC882M
IDE: 1 x ATA100 pe ICH7R
2 x ATA133 pe controlerul PCI ITE8211F
SATA: 4 x SATA pe Intel ICH7R southbridge
1 x SATA II pe controlerul PCIe Silicon Image
3132 1 x extern SATA II
Reþelisticã: Marvell 88E8053 PCI-Express
Gigabit
802.11a/b/g WiFi pe placa Asus WiFi TV
RAID: RAID 0, RAID 1, JBOD, RAID 0, 1, 10, 5

cu port adiþional pe controlerul Silicon
Image 3132 RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 ºi tehnologia
Intel Matrix pe ICH7R
Firewire: Controler TI 1394 cu douã porturi
1394a
USB 2.0: Patru pe panoul din spate, patru pe
placa de bazã
Conector de tensiune: 24pin+8pin EATX
Format: ATX, 30,5 cm x 24,5 cm
BIOS: 8 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP,
DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash, ASUS CrashFree
BIOS 2
Preþ: 168USD + TVA
Garanþie 36 luni
Contact: www.asus.com.tw
Distribuitori: ASUS ROMÂNIA
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Dorel Puchianu jr.
dorel@myc.ro
e pare cã accesoriile incluse pe
aceastã placã vor satisface orice
utilizator pretenþios, sau cel
puþin îl vor încânta, chiar dacã nu le va
folosi pe toate. Dar înainte de a începe
orice analizã sã descoperim ce conþine
pachetul plãcii ºi, bineînþeles, caracteristicile ei:

S

7 x cabluri SATA
4 x cabluri duale de tensiune SATA
 1 x cablu de tensiune SATA
 2 x cabluri Ultra ATA
 1 x cablu pentru unitatea de dischetã
 Intefaþã SLI
 2 porturi SATA externe
 Consolã cu port IEEE 1394a
 Consolã cu porturi USB 2.0 (2 porturi) ºi game
 Consolã cu porturi COM
 CD cu driver



Interfaþa SLI
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Suita InterVideo WinDVD
Manual de utilizare

Examinarea plãcii P5ND2SLI Deluxe
De la bun început, radiatorul roºu
de pe cipsetul nForce4 SLI Intel Edition
SPP îþi atrage toatã atenþia, iar culoarea
maro închis îi dã plãcii o tentã nobilã.
Sloturile sunt dispuse organizat pe
placã ºi îþi permit instalarea plãcilor
grafice PCI Express, chiar dacã au o
lungime mai mare de 20 cm. Panoul
unde se conecteazã cablurile pentru
pornirea sistemului, resetul, hard discul, sunt codate în diverse culori pentru
a-þi uºura munca atunci când le
instalezi. O atracþie la P5ND2-SLI
Deluxe este controlerul SATA II RAID în
locul celui obiºnuit SATA. În plus, ai

Conþinutul pachetului
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posibilitatea de a instala patru dispozitive pe interfaþa SATA II.

Partea neplãcutã
Poziþionarea mufei de tensiune de 24
pini în partea dreaptã a plãcii este un
dezavantaj, pentru cã respectivul cablu
va traversa aproape toatã placa de bazã
ºi îþi va face zile grele atunci când vei
instala modulele de memorie. De
asemenea, poziþionarea controllerului
Sil3132 SATA II chiar deasupra slotului
PCI Express va crea cu siguranþã probleme în clipa când va trebui sã-l
conectezi, dupã ce placa video a fost
introdusã în slot.

Cum am testat?
 Procesor: Intel Pentium 4 Extreme
Edition la 3,46GHz

Radiatorul de pe cipsetul SPP

hardware \ TEST

3DMark03 - 1024x768x32 biþi

Cipsetul nForce 4 MCP SLI


2 module Kingston 512MB DDR2-

533
 Hard disc Seagate Barracuda
7200.7 80GB SATA
 Placã video ASUS GeForce 6600
GT 128MB
 Driver NVIDIA ForceWare 71.84
 Driver NVIDIA nForce4 7.02 pentru cipset
 WinXP PRO cu SP 1
Alte plãci de bazã în competiþie:
MSI P4N Diamond / Gigabyte GA-8NSLI Royal

Concluzie
Performanþele plãcii de bazã ASUS
sunt vizibile pentru competitori, în sensul cã, în fiecare test pe care l-am fãcut,
diferenþa de performanþã a fost cu minimum 2% mai mare în defavoarea plãcilor MSI ºi Gigabyte. De asemenea, am

Panoul din spate al plãcii de bazã

AquaMark3 - Scor placã graficã

Cipsetul nForce 4 SPP SLI

PCMark04 - Scor sistem

Placa de bazã

fost încântat sã descopãr cã placa s-a
lãsat supratactatã pânã la 1250 MHz.
Aceastã placã este din nou un “AS” pe
care ASUS îl deþine în mânecã, ºi chiar

dacã preþul atinge 200 USD (inclusiv
TVA), nici oferta lui P5GD2-SLI Deluxe
nu te va dezamãgi atunci când vei
deschide cutia ei!

Specificatii ASUS P5ND2-SLI Deluxe
Procesoare suportate: Suportã procesoare
pe soclul LGA775, Intel Pentium Extreme
Edition, Intel Pentium D Smithfield
Cipset: NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition SPP,
FSB 400 - 1066MHz, Controler de memorie
NVIDIA DualDDR2, O singurã legãturã PCI
Express x16 pentru placa graficã.
Integreazã modul SLI, Suportã pânã la patru
linii PCI Express x1, NVIDIA nForce4 SLI Intel
Edition MCP, Suportã 10 porturi USB 2.0,
Suportã 4 porturi SATA II, Controler IDE dual
Ultra ATA-133 IDE, Suportã pînã la ºase sloturi PCI
Memorie: Arhitecturã NVIDIA DualDDR2, 4
socluri DIMM de 240-pini care suportã
maxim 4GB de memorie DDR2 400/533/667
non-ECC, NVIDIA QuickSync, NVIDIA DASP
3.0
Stocare: NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition
MCP, 4 x Ultra ATA 33/66/100/133, 4 x
SATA II , Tehnologia NVIDIA MediaShield,
Suportã RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5,
JBOD, Suportã RAID Morphing, Controller
Silicon Image Sil3132 SATA II RAID,2 x SATA
II, Suportã RAID 0, RAID 1, Suportã dispozitive externe SATA (SATA On-The-Go)
Audio: Realtek ALC850 cu opt canale audio,
Coaxial, ieºire opticã S/PDIF
Reþelisticã: Porturi duale Gigabit,NVIDIA

Gigabit LAN cu cip Marvell Alaska 88E1111
PHY, Intel RC82540EM PCI Gigabit LAN
IEEE 1394 (FireWire): Texas Instruments
TSB43AB22A,2 porturi 1394a la 400 Mbps
Interfaþã I/O: un conector pentru Floppy, 2
conectori IDE Ultra ATA, 5 conectori SATA,
un conector extern SATA On-The-Go, 10 porturi USB 2.0, 2 porturi IEEE 1394a, 2 porturi
RJ45, 1 ieºiere opticã S/PDIF, o ieºire coaxial S/PDIF, 8-canale Audio porturi I/O ports,
un port serial 9-pini (pe consolã), un port
Game (pe consolã), un port paralel
(SPP/EPP/ECP), un port pentru mouse miniDIN-6 PS/2, un port pentru tastaturã miniDIN-6 PS/2
Sloturi de expansiune: 2 sloturi PCIe x16,
magistralã PCI Express Bus compatibil v1.0a,
2 sloturi PCIe x1, magistralã PCI Express
compliant v1.0a, 3 sloturi 32-bit PCI, PCI
compilant 2.3
Caracteristici speciale: ASUS PEG Link, ASUS
AI NOS (Non-delay Overclocking System),
ASUS AI NET 2, ASUS CrashFree BIOS2
Format: ATX 30,5cm x 24,4cm
Preþ: 202USD + TVA
Garanþie 36 luni
Contact: www.asus.com.tw
Distribuitori: ASUS ROMÂNIA
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Bogdan Bele
bogdan@myc.ro
elebrul client de e-mail al celor
de
la
Microsoft
este
omniprezent. Toatã lumea l-a
folosit mãcar o singurã datã ºi îl
cunoaºte destul de bine. Cu toate acestea, nu putem sã nu luãm în calcul faptul cã Outlook costã bani; niºte bani care
nu sunt chiar puþini. Pe Internet au
început însã, de un timp, sã aparã tot
felul de clienþi de mail gratuiþi, care
oferã o sumedenie de funcþii interesante. Dar cât de serios se poate pune
baza pe aceºtia? În ce mãsurã meritã sã
îi instalezi ºi de ce este capabil fiecare?
La aceste lucruri m-am gândit atunci
când m-am hotãrât sã-i testez pe cei mai
cunoscuþi, pentru a te ajuta sã-l alegi pe
cel mai bun. Îþi prezint în cele ce
urmeazã cei ºapte clienþi de e-mail care
au intrat "în colimator", cu plusurile ºi
minusurile lor. Dacã va primi vreunul
nota de trecere, vezi în cele ce urmeazã.

C

Foxmail 4.1
Vom începe cu Foxmail, a cãrui
ultimã versiune (4.1) am testat-o.
Instalarea softului decurge uºor, fãrã a
pune prea mari probleme. Dupã instalare te aºteaptã un "Foxmail install wizard", care te ajutã sã configurezi primul
cont de e-mail. Pentru asta ai nevoie de
întregul set de parametri ai contului tãu,
deoarece Foxmail nu ºtie sã detecteze
singur mai nimic. ªi restul de conturi de
e-mail vor fi configurate în acelaºi mod,
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iar programul îi va crea fiecãruia câte o
cãsuþã poºtalã. Mai dureros a fost când
am încercat sã ºterg setãrile unui cont ºi
sã le înlocuiesc cu ale altuia, cãci
m-am ales cu o eroare de toatã frumuseþea (imaginea 1), de care n-am
reuºit sã scap fãrã repornirea programului. Un plus la capitolul configurare a

Imaginea 1

conturilor este acela cã, în cazul
adreselor de Hotmail sau Yahoo,
Foxmail face singur setãrile, având
nevoie doar de numele de utilizator ºi
de parolã. În cazul conturilor Yahoo,
însã, vei avea o surprizã cel puþin ciudatã: programul trimite mesaje, dar
când e momentul sã primeascã, îþi cere
parola ºi îþi spune apoi cã nu e cea bunã,
deºi e aceeaºi pe care ai folosit-o la trimitere. Oricum, nu înþeleg rostul unei
opþiuni în wizardul de configurare pentru Yahoo Mail, în condiþiile în care
acest serviciu nu dispune de suport
POP3.
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Odatã configurate conturile, programul trimite ºi primeºte mesaje foarte
repede, putând fi configurat ºi intervalul la care sã verifice singur conturile, ºi
þinându-te la curent cu noutãþile prin
intermediul unei bare pe care afiºeazã
(deasupra tuturor ferestrelor din
Windows), subiectele mesajelor nou
intrate ºi numãrul acestora (imaginea 2).
Asta pe lângã faptul cã te anunþã despre
intrarea unui mesaj nou ºi în bara de sistem! Mie mi s-a pãrut enervantã respectiva barã de notificare, dar poate va folosi totuºi cuiva.
Programul dispune chiar ºi de o
funcþie "Express Mail", care - spun producãtorii sãi - identificã automat
serverele de intrare ºi de ieºire ºi face ca
mesajul tãu sã fie primit aproape în
momentul în care l-ai trimis. ªi adevãrul
e cã acest lucru chiar funcþioneazã,
putând fi folosit cu succes în cazul
tuturor mesajelor. La fel de utile sunt ºi
filtrele împotriva mesajelor nedorite,
care pot fi configurate în funcþie de
numele expeditorului, adresa lui de
e-mail, subiect, ataºament ºi altele.

Imaginea 2
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Imaginea 3

Folositor pentru cei care au la dispoziþie doar o conexiune dial-up este faptul cã existã în program ºi o funcþie care
îþi permite sã vizualizezi doar subiectele
mesajelor aflate pe serverul de mail ºi sã
alegi pe care doreºti sã le descarci,
economisind astfel timp.
Dacã foloseºti Foxmail, dar nu mai ai
timp sau chef sã adaugi încã o datã
întreaga listã de contacte, acestea se pot
importa foarte uºor din Outlook, atât
direct, cât ºi prin intermediul unui fiºier
.csv sau .wab (imaginea 3). Exportul
acestora se face ºi el la fel de simplu.

puþin bizarã pentru securitatea conturilor tale, motiv pentru care îþi cere
parola pentru tot ce face. Mai interesant
este cã nu face acest lucru tot timpul ºi
nici dupã vreo logicã. Astfel, se poate
foarte bine întâmpla sã îþi verifici cãsuþa
poºtalã ºi sã nu fii întrebat nimic, sau sã
vrei sã intri în agenda de contacte ºi sã
fii "întrebat de sãnãtate" (imaginea 5).
Nu ºtiu ce au încercat cu acest lucru, dar
în mod evident nu le-a reuºit.
Concluzia - cu toate cã are lipsurile
lui, Foxmail este, în ansamblu, un client
de e-mail reuºit ºi destul de uºor de utilizat.

Specificatii
Foxmail 4.1
Producãtor: Boda Network T4echnology
Sit: http://www.foxmail.com.cn/
Avantaje: Filtru antispam eficient Funcþie
"Express Mail", de trimitere rapidã
Dezavantaje: Cere parolã pentru aproape tot
ce face, Se întâmplã sã se blocheze din
senin

MyC recomandã
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Kaufman Mail Warrior 3.5
În cazul acestui client de e-mail, trebuie sã fii "blindat" cu toate setãrile contului sau conturilor tale de e-mail,
deoarece nu ºtie sã detecteze absolut
nimic în aceastã privinþã. De menþionat
este ºi faptul cã softul nu se instaleazã
sub Windows, ci doar îºi copiazã datele

Imaginea 6

referitoare la conturi, adrese, precum ºi
mesajele primite în directorul specificat
de tine. Acest lucru nu este pânã la
urmã tocmai rãu, deoarece în acest fel
va putea fi folosit ºi direct de pe un
drive USB extern. Odatã realizatã instalarea, dai de un program a cãrui interfaþã aratã asemãnãtor celei a Outlookului, cu meniuri simple ºi opþiuni destul
de multe (imaginea 6). Asemãnãrile se
opresc însã aici. Dupã cum se vede ºi
din imaginea 7, Mail Warrior s-a blocat
la prima comandã de "Trimitere/primire" datã de mine. Culmea e cã mailul
de test l-a trimis totuºi, dar a continuat
sã facã erori aproape la infinit.
Programul mai dispune de câteva
opþiuni, cum ar fi protejarea cu parolã a
fiecãrui folder, opþiune de descãrcare a
subiectelor ºi anteturilor mesajelor de
pe server, precum ºi o agendã de contacte pe care trebuie sã o completezi de
unul singur, deoarece nu ºtie sã importe
contacte în nici un fel. Oricum, nu ai

Imaginea 4

Programul le oferã destule ºi celor
cãrora le place sã trimitã mesaje mai
"colorate", cu o multitudine de modele
editabile ºi sunete de fundal care pot fi
introduse. Poþi chiar sã îi adaugi mesajului tãu o imagine de fundal (imaginea
4).
Cu totul ºi cu totul enervant este însã
faptul cã programul are o obsesie cel

Imaginea 5

Imaginea 7
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nevoie de toate acestea, atâta vreme cât,
orice ai face, softul ori se blocheazã, ori
afiºeazã erori la o simplã comandã de
"trimitere/primire". La fel de "drãguþ" e
ºi faptul cã þi se spune cã softul este gratuit, dar, cu toate cã nu expirã, ar fi frumos sã "recompensezi" autorul dupã 30
de zile. Eu unul, în mod sigur, n-o sã fac
asta!

Specificatii
Kaufman Mail Warrior 3.5
Producãtor: Kaufman Alex
Avantaje: Poate fi folosit ºi de pe un drive
USB, posibilitate de a proteja cu parolã
fiecare director
Dezavantaje: Se blocheazã extrem de des,
nu ºtie sã importe contactele din alþi clienþi
de e-mail sau din fiºiere.

MyC recomandã

20%

MyComenteazã pe Forum: www.myc.ro/forum

Incredimail XE
În cazul lui Incredimail, instalarea
merge uºor ºi este urmatã imediat de
configurarea conturilor. Este pur ºi simplu o plãcere; dacã ai cont la unul dintre
furnizorii mari (ºi când spun furnizorii
mari, mã refer ºi la mai noul Gmail), ai
nevoie doar de numele tãu de utilizator
ºi de parolã. Mai departe se va descurca
Incredimail singur. Numai pentru asta
ºi deja meritã felicitãri! În acest fel poþi
sã trimiþi ºi sã primeºti mesaje în câteva
zeci de secunde. Treaba merge la fel de
simplu ºi în cazul în care ai un cont de

Imaginea 8

mail pe un server necunoscut
Incredimailului, doar cã în acest caz mai
ai nevoie de serverele de intrare ºi
ieºire, dupã care totul funcþioneazã la
parametri normali.
Interfaþa este una prietenoasã ºi
extrem de simplu de utilizat (imaginea
8), dispunând de o mulþime de personalizãri. Simpaticã mi s-a pãrut ideea de
a personaliza într-o multitudine de variante modul în care sã fii anunþat la
primirea unui nou mesaj - eu am ales un
valet, care îþi spune pe un ton extrem de
serios "You have new mail, sir".
Programul nu m-a dezamãgit nici la
capitolul importarea adreselor, acestea
putând fi importate dintr-o sumedenie
de clienþi cunoscuþi de mail, precum ºi
dintr-un fiºier csv creat cu Microsoft
Excel. Procesul decurge repede ºi nu va
exista vreo diferenþã între agenda
importatã ºi cea pe care ai avut-o în
clientul folosit înainte (imaginea 9). La
fel de util este faptul cã, odatã ce a pri-

Imaginea 9
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mit "coordonatele" contului tãu de pe
Hotmail, Incredimail XE poate sã
importe, la cererea ta, ºi lista de contacte
din acesta.
Punctul la care Incredimail XE stã cel
mai bine este acela al posibilitãþii personalizãrii mesajelor în mii de feluri,
începând de la imaginile de fundal (în
cantitãþi de-a dreptul incomensurabile)
pe care le ai la dispoziþie, precum ºi
sunetele, emoticonuri, animaþiile ºi
chiar greeting-urile incluse în program.
Cei care apreciazã e-mailurile "colorate"
vor fi în culmea fericirii din clipa în care
îl vor instala (imaginea 10 e doar un
exemplu).
Softul are destule valenþe ºi atunci
când vrei sã scapi de mesajele nesolicitate. Poþi crea liste de expeditori de la
care eºti dispus sã accepþi mesaje, dispui
de un puternic filtru împotriva mailurilor nedorite ºi poþi chiar sã trimiþi
mesajele înapoi celui care le-a expediat,
în aceeaºi manierã ca un server de mail
care nu le-a putut livra. Astfel, în situaþia idealã, spammerul va crede cã
adresa nu (mai) existã ºi va renunþa sã le
mai trimitã.
Trebuie menþionat faptul cã existã ºi o
variantã Premium, care însã costã 29,95
$, ºi care oferã o mulþime de alte funcþii,
în marea lor majoritate vizuale. Aici
intrã teme ºi diferite tipuri de conþinut
"Premium", care este actualizat zilnic,
putând fi descãrcat de pe situl web al
producãtorului. Versiunea gratuitã dispune însã ºi ea de aproape toate facilitãþile, cu excepþia câtorva obiceiuri
uneori enervante legate de publicitate.
Este vorba în primul rând despre
clopoþelul care te anunþã despre apariþia

Imaginea 10
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Imaginea 13

unui nou mesaj publicitar al producãtorului, de care nu poþi scãpa sub nici o
formã, ºi de reclamele în permanentã
schimbare afiºate în colþul din dreapta
sus al ferestrei principale. În rest însã,
numai de bine despre acest soft care
chiar este unul reuºit.

Specificatii
Incredimail XE
Producãtor: Incredimail Ltd.
Sit: www.incredimail.com
Avantaje: Extrem de uºor de configurat,
interfaþã foarte simplã
Dezavantaje: Mesaje publicitare multe

MyC recomandã

85%

MyComenteazã pe Forum: www.myc.ro/forum

Eprompter 2.0
Instalarea acestui soft merge foarte
uºor - câþiva paºi simpli ºi gata; urmeazã
un wizard de configurare, asemãnãtor
celui de la Incredimail, foarte uºor de
folosit ºi care poate configura implicit
conturi de la majoritatea furnizorilor

mari de e-mail gratuit (inclusiv Gmail,
ceea ce a fost o surprizã plãcutã - vezi
imaginea 11). Eprompter mai vrea sã
ºtie ºi detalii de genul tipului de conexiune la Internet sau dacã foloseºti sau nu
un proxy, însã se trece repede ºi simplu
prin el. Configurarea conturilor POP3
"de serviciu" se face ºi ea în câteva
secunde, fãrã a necesita prea multe
setãri.
Trebuie însã spus din capul locului cã
Eprompter e mai mult ceea ce s-ar putea
numi un notifier, neoferind prea multe
facilitãþi, însã face fãrã probleme ceea ce
promite. Interfaþa principalã este cel
mai clar exemplu în acest sens (imaginea 12). În cazul providerilor de e-mail
pe care îi cunoaºte, programul îþi va
afiºa mesajele într-o fereastrã de cãsuþã
poºtalã, din care dispui ºi de posibilitatea de a le deschide, de a rãspunde la
ele sau de a le ºterge (imaginea 13). De
menþionat este ºi faptul cã Eprompter
poate sã îþi deschidã, fãrã a mai fi nevoie
de un browser, ºi mesajele din conturile

de pe Yahoo. Un punct slab este faptul
cã softul nu deschide ºi nici nu oferã
posibilitatea de a descãrca din mesaje
ataºamentele de nici un fel, ci le
recunoaºte doar sub formã de text, iar
legãturile spre pagini web sunt vãzute
ca simplu text, lucru care poate deveni
destul de enervant la un moment dat.
La acestea, se adaugã ºi faptul cã îºi
"lipeºte" o etichetã de reclamã la capãtul
fiecãrui mesaj trimis.
Programului îi pot fi setate cu
uºurinþã intervalele de timp la care sã
verifice toate conturile configurate, astfel încât sã nu ai nici grija aceasta ºi sã fii
anunþat la intrarea unui nou mesaj.
Bineînþeles cã poþi sã îi ceri sã verifice
conturile în orice moment doreºti acest
lucru, efectuând un clic pe "Update".
Dupã cum era de aºteptat de la un
program de o asemenea simplitate,
Eprompter nu dispune de importul
contactelor în agendã. Este el dotat cu o
agendã de contacte, dar dacã vrei sã o
foloseºti, va trebui sã adaugi tu contactele în ea manual, unul câte unul
(vezi imaginea 14).

Imaginea 14

De menþionat este ºi metoda cel
puþin interesantã de a arãta numãrul de
mesaje necitite din fiecare cont - o "bilã"
pe care scrie acest numãr ºi care îºi
schimbã culoarea în funcþie de contul la
care se referã (culorile rãmân la alegerea
utilizatorului).
În mare, Eprompter este un soft simplu, destinat utilizatorilor nepretenþioºi,
care ºtie puþine lucruri, dar mãcar pe
acelea le face bine.

Specificatii
Eprompter 2.0
Producãtor:Tiburon Technology
Sit: www.eprompter.com
Avantaje: Configurare uºoarã, simplitate în
utilizare
Dezavantaje: Nu ºtie sã deschidã
ataºamente de nici un fel, fiecare mesaj
trimis primeºte "eticheta" programului

Imaginea 11

Imaginea 12

MyC recomandã
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Mozilla Thunderbird 1.06
Sincer, mi-a plãcut din prima clipã
clientul de e-mail al celor de la Mozilla.
Nici ultima versiune nu dezamãgeºte
utilizatorul. Totul începe cu instalarea,
care merge foarte uºor. Îþi vei crea apoi
primul cont de e-mail pe care vrei ca
Thunderbird sã-l verifice. Configurarea
nu este la fel de uºoarã ca la Incredimail,
dar nici foarte grea. Atâta doar cã ai
nevoie de un numãr mai mare de
detalii, cum ar fi serverul de intrare, cel
de ieºire ºi porturile. Dacã le ai însã la
îndemânã, nu e prea mare filosofie ºi vei
ajunge sã primeºti ºi sã trimiþi e-mailuri
în câteva minute. Singurul lucru care
pot sã spun cã nu mi-a plãcut la modul
acestui soft de a verifica un cont de email este acela cã, în situaþia în care nu
recunoaºte un anumit server de e-mail,
te va întreba de fiecare datã când verificã respectivul cont dacã ai sau nu
încredere în el. ªi nu existã o opþiune de
genul "da, întotdeauna", ci doar eternul
"Ok", care înseamnã cã data viitoare vei
mai vedea încã odatã întrebarea respectivã. Dar peste atâta lucru putem trece
fãrã probleme semnificative. Problemele de genul recunoaºterii ataºamentelor nu existã în Thunderbird, care
se descurcã fãrã nici un fel de probleme
ºi la acest capitol.
Fereastra principalã a lui Thunderbird (imaginea 15) pãstreazã ºi ea
aceeaºi notã de simplitate, toate aflându-se la îndemâna celui care foloseºte
programul. De remarcat este ºi bara de
cãutare aflatã în partea superioarã a ferestrei principale, care te ajutã sã cauþi
un anumit mesaj fãrã prea multe bãtãi
de cap, dupã o multitudine de criterii,
cum ar fi subiectul acestuia, expeditorul
sau un anumit cuvânt ori expresie care
se aflã în corpul mesajului.

Imaginea 15
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Importarea contactelor din Outlook
sau alt client de e-mail funcþioneazã ºi el
cu totul ºi cu totul ireproºabil, neexistând nici aici probleme. Pot fi importate contactele direct din Outlook,
direct din Eudora sau din mai multe
tipuri de fiºiere, în care tu le-ai arhivat
(imaginea 16). Pe deasupra, poþi importa din Outlook sau Eudora ºi mesajele ºi

place deja utilizatorilor pentru care emailul este un lucru extrem de serios,
utilizat din plin zi de zi, iar stabilitatea
de care dã dovadã îl transformã într-un
concurent serios pentru Outlook.
Microsoft are toate motivele sã se
teamã!

Specificatii
Mozilla Thunderbird 1.0.6
Producãtor:Mozilla Foundation
Sit: www.mozilla.org
Avantaje: Stabilitate, foarte uºor de utilizat,
import rapid al contactelor în agendã
Dezavantaje: Configurare destul de complicatã

MyC recomandã

89%

MyComenteazã pe Forum: www.myc.ro/forum

Yet Another Mail Client
0.9.8
Imaginea 16

setãrile de cont, astfel încât sã te simþi
"ca acasã" de la prima utilizare a lui
Thunderbird.
Nu am cum sã nu remarc ºi filtrele
împotriva
mailurilor
nesolicitate
("spam"), care pot fi configurate ºi ele
dupã mai multe criterii, cum ar fi
numele
expeditorului,
subiectul
e-mailului, ce conþine sau nu mesajul, ºi
altele.
În concluzie, Thunderbird este o adevãratã reuºitã, care va plãcea sau poate

Imaginea 17
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Instalarea acestui program decurge ºi
ea destul de lin, singurul lucru pe care
þi-l cere fiind locul unde urmeazã a fi
stocate mesajele primite. Urmeazã, ca
de obicei, configurarea a cel puþin un
cont de e-mail. Aici ne aºteaptã o surprizã plãcutã, nemaiîntâlnitã la celelalte
programe de genul acesta pe care le-am
"luat la puricat" - un buton de testare a
setãrilor introduse, pentru a te asigura
cã nu ai greºit nimic. Ideea nu ar fi nici
pe departe rea, dacã ar merge. Mie însã
mi-a "oferit" o eroare de toatã frumuseþea prima datã când am încercat
sã-l folosesc. Dacã tot suntem la capi-
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tolul configurãrii unui cont în Yet
Another Mail Client, nu pot sã nu spun
cã aceasta este una destul de complicatã, cere o mulþime de setãri ºi are toate
ºansele sã facã un utilizator mai puþin
experimentat sã-ºi "prindã urechile" pe
aici.
Dacã însã reuºeºti sã treci peste
aceastã probã de foc ºi ajungi sã
foloseºti programul în sine, descoperi o
clonã de Outlook destul de simpaticã,
având o interfaþã similarã celei a softului
celor de la Microsoft (imaginea 17).
Minusul acestei interfeþe este faptul cã
oferã o mulþime de opþiuni cu totul
inutile, care nu fac decât sã o încarce,
fãrã ca acest lucru sã fie necesar. Existã
însã ºi lucruri bune, cum ar fi opþiunea
de cãutare a unui mesaj în funcþie de un
cuvânt cheie din textul sãu. De asemenea, poþi sã alegi, atunci când scrii un
mail, dacã va fi trimis în format simplu
de text sau în HTML.
Importarea contactelor existã, dar
este ca ºi cum nu ar fi, deoarece trebuie
sã cauþi tu singur fiºierul în care
Outlook le-a salvat, deoarece YAMC nu
este capabil sã importe singur din arhiva Outlook-ului sau dintr-un fiºier.
În ceea ce priveºte combaterea spamului, YAMC stã, parcã, un pic mai bine
- ai posibilitatea de a crea liste "albe" ºi
"negre", cu utilizatori de la care vrei sã
primeºti mesaje sau nu, lucru deloc rãu.
Existã ºi o funcþie mai rar întâlnitã la alþi
clienþi de e-mail gratuiþi, care oferã posibilitatea de a-þi organiza timpul pe ore,
zile, sãptãmâni, luni ºi ani (imaginea
18). Cu toate cã are numele de
"Scheduler", aceasta nu este altceva
decât o copie a "Calendarului" din
Outlook.
Concluzia în acest caz este cã degeaba oferi o mulþime de funcþii inutile
dacã softul nu este în stare sã-ºi ducã la

Imaginea 18

bun sfârºit "meseria" sa de bazã.

Specificatii
Yet Another Mail Client 0.9.8
Producãtor: Thomas Zangl
Sit: http://www.borg-kindberg.ac.at/
Avantaje: Funcþie "Scheduler", similarã
calendarului din Outlook, posibilitate de a
crea liste cu utilizatori de la care vrei sã
primeºti mesaje
Dezavantaje: Configurarea este complicatã

MyC recomandã
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Imaginea 20

Ymail
Instalarea lui Ymail se deruleazã ºi ea
fãrã prea multe bãtãi de cap, dupã care
te trezeºti faþã-n-faþã cu o... interfaþã pe
care nu o pot numi altfel decât "interesantã" (imaginea 19). Cum altfel poþi
eticheta o interfaþã de program pentru
Windows care nu are deloc meniuri
pull-down? Aceasta dispune doar de un
rând de butoane cu care eºti obligat sã te
descurci, dacã þii cu tot dinadinsul sã
foloseºti programul.

Nici Ymail nu îºi poate face un titlu
de
mândrie
din
deschiderea
ataºamentelor, dar importã contactele
repede ºi corect, cu toate cã ºtie sã facã
asta doar dacã au fost salvate într-un
fiºier .csv. Softul are ºi un buton de
"Organizer", dar acesta nu dã semne cã
ar folosi la ceva, în sensul cã nu
funcþioneazã chiar deloc.
În concluzie, dacã ai nevoie de un
utilitar antispam, Ymail este chiar unul
acceptabil, dar mai are extrem de mult
de învãþat pânã sã devinã un client de email care sã poatã emite pretenþii.

Specificatii
Ymail
Producãtor: Spacejock Software
Sit: http://www.spacejock.com/yMail.html
Avantaje: Filtru antispam puternic
Dezavantaje: Interfaþã fãrã meniuri pulldown, buton "Organiser" care nu
funcþioneazã

MyC recomandã
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Imaginea 19

Configurarea conturilor este, însã, o
surprizã destul de plãcutã, în sensul cã
se face aproape la fel de repede ca ºi la
Eprompter - ai nevoie doar de serverele
de intrare ºi de ieºire, nume de utilizator, dupã care funcþioneazã partea de
trimis ºi de primit.
La capitolul avantaje poate fi
menþionat faptul cã programul dispune
de un filtru puternic împotriva
mesajelor nesolicitate, putând fi folosit
ºi ca utilitar de filtrare înainte de a
descãrca mesajele de pe server. De
menþionat este cã se adapteazã în
funcþie de mesajele primite ºi îºi
ajusteazã, de-a lungul timpului, filtrele
în funcþie de ceea ce tu îi arãþi cã este
spam, prin urmare dupã câteva zile de
utilizare intensivã devine destul de
sigur. (imaginea 20)

Concluzii
Iatã cã am ajuns ºi la capãtul acestui
test care a încercat o comparaþie între
ºapte clienþi de e-mail gratuiþi disponibili în acest moment pe Internet. Nu pot
sã nu remarc modul în care ies în evidenþã Mozilla Thunderbird, prin stabilitatea, simplitatea ºi uºurinþa sa în utilizare, ºi Incredimail, prin modul în care
a înþeles sã transforme un e-mail - dintrun text absolut banal într-un lucru pe
care utilizatorul îl poate "colora" ºi înfrumuseþa atât cât îl duce imaginaþia.
Rãmâne la latitudinea voastrã sã alegeþi
sau nu sã înlocuiþi Outlook cu unul dintre programele prezentate în acest test.
Aveþi oricum ocazia sã le încercaþi, toate
aflându-se ºi pe CD-urile primite în
aceastã lunã împreunã cu revista.
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Remus Zoica
remus@myc.ro
ânã acum, compania Google
Inc. ne-a obiºnuit cu produse
ºi servicii de calitate. Recent a
lansat programul Google Earth, care a
cunoscut un succes foarte mare.
Programul foloseºte suportul 3D al
plãcii grafice instalate în calculatorul tãu
personal pentru a genera un glob virtual în miniaturã. Pe glob, programul
mapeazã imagini preluate din satelit
pentru a reprezenta relieful, oraºele ºi
toate informaþiile geografice legate de
zona pe care o priveºti. Cu cât te apropii
mai tare de suprafaþa terestrã, cu atât
vor fi mapate imagini la o rezoluþie mai
mare ºi vor fi vizibile mai multe detalii.
În luna mai a acestui an am prezentat
programul World Wind dezvoltat de
NASA. Cele douã programe au
funcþionalitate similarã ºi prezintã - per
ansamblu - aceleaºi caracteristici.

P

Globul virtual folosit pentru
reprezentarea Pãmântului nu mai este o
noutate. Conexiunea la Internet face
legãtura între cantitatea mare de hãrþi
disponibile pentru maparea pe glob ºi
programul instalat pe calculatorul personal. Ar fi imposibilã stocarea tuturor
hãrþilor pe un calculator obiºnuit.
Online sunt efectuate cereri de informaþie doar pentru zonele de interes. La
programul Google Earth inovaþia constã
în corelarea motorului de cãutare
Google cu globul virtual. Sperãm cã pe
viitor acest software va evolua atât de
mult, încât la o simplã cãutare pe
Google, globul ne va oferi toate informaþiile necesare.
Programul este disponibil în 4 variante: Google Earth Free, Google Earth
Plus, Google Earth Pro ºi Google Earth
Enterprise Solutions. Versiunea gratuitã

Interfaþa programului Google Earth
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îþi oferã acces la o cantitate uriaºã de
imagini din satelit la rezoluþie foarte
mare ºi posibilitatea de a cãuta hoteluri,
restaurante, parcuri, ºcoli, spitale ºi alte
informaþii, ºi oferã localizarea lor pe
interfaþa 3D a Pãmântului. Ea poate fi
folositã la planificarea excursiilor, la orientare în timpul deplasãrii pe rute lungi
sau la studierea geografiei. Varianta
Google Earth Plus costã aproximativ 20
USD. Ea oferã în plus posibilitatea de a
importa în program informaþii GPS,
tipãrirea la o rezoluþie mai mare, suport
oferit prin e-mail ºi posibilitatea de a
importa date ºi schiþe în program.
Versiunea Google Earth Pro costã 400
USD ºi oferã în plus: localizarea strãzilor
(trebuie doar sã tastezi adresa pentru a
"zbura"
la
acea
destinaþie),
reprezentarea
tridimensionalã
a
clãdirilor ºi posibilitatea de exportare a

Interfaþa program ului W orld W ind
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unei secvenþe video la parcurgerea unei
rute. Aceastã versiune poate fi folositã la
dezvoltarea afacerilor sau la studierea
arhitecturii anumitor zone. Google
Earth Enterprise Solutions este o versiune a programului special destinatã
pentru afaceri. În program poþi integra
vectori, modele tridimensionale ºi
aproape orice tip de informaþie.
Dupã cum este precizat ºi pe situl
oficial earth.google.com, nu toate zonele
sunt acoperite de hãrþi la rezoluþie
înaltã. De exemplu, pentru zona
României, hãrþile sunt similare cu cele
prezentate de programul World Wind ºi
oferã imagini la rezoluþie destul de
micã. În schimb, pentru oraºele principale din SUA poþi observa chiar ºi
maºinile parcate în faþa clãdirilor. Este
impresionant ºi modul în care au fost
construite ºi plasate pe suprafaþa
hãrþilor clãdirile tridimensionale.

Interfaþa programului
Pe suprafaþa de lucru majoritatea
spaþiului este repartizat ferestrei de
vizualizare
Navigarea în aceastã fereastrã este
simplã ºi intuitivã. Poþi naviga doar cu
mausul, iar la început, experimentarea
îþi va dezvãlui urmãtoarele: butonul din
stânga are rolul de a roti, iar butonul din
dreapta are rolul de a efectua un zoom.
În partea inferioarã a ferestrei sunt dispuse o serie de butoane care vor ajuta la
poziþionarea corectã în spaþiul tridimensional. Dacã fixezi mausul câteva
secunde asupra unui buton, vei primi o

Google Earth Pro

explicaþie cu modul de funcþionare a
acestuia. Din partea stângã putem controla modul de afiºare. Putem activa sau
dezactiva afiºarea graniþelor, modelelor
3D ale clãdirilor (pentru 38 de oraºe din
SUA), drumurilor, restaurantelor sau
hotelurilor. În centru avem plasate o
serie de butoane care ajutã la navigarea
în mediul tridimensional. Putem marca
puncte de referinþã prin apãsarea
butonului [Add Placement]. Tot de aici
putem tipãri harta vizibilã. Dacã doreºti
sã salvezi imaginea curentã într-un
fiºier, acceseazã comanda [Save Image]
din meniul [File].
În partea stângã a interfeþei existã
mai multe tab-uri care ajutã la navigare
ºi la localizarea informaþiei. În primul
tab, denumit [Fly To] vei putea cãuta
denumiri de localitãþi. Motorul de
cãutare recunoaºte destinaþiile la urmãtoarele tipuri de formulãri [oraº, judeþ],
[oraº, þarã], iar adresele la nivel de
stradã sunt valabile doar pentru SUA,
Anglia ºi Canada. Dacã cauþi un anume
oraº ºi nu primeºti nici un rezultat,
înseamnã cã motorul de cãutare a
strãbãtut doar zona vizibilã. Pentru a nu
obþine un rezultat local va trebui sã
introduci o virgulã dupã numele
oraºului, sã laºi un spaþiu liber ºi sã
adaugi ºi numele þãrii.
În partea inferioarã a ferestrei principale avem amplasatã bara de transfer.
Dacã ea rãmâne fixatã pentru încercãri
repetate de zoom, înseamnã cã s-a ajuns
la limita de rezoluþie.
Tabul secundar, intitulat [Local
Search] are rolul de a efectua cãutãri

doar în zonele precizate de utilizator.
Aici avem la dispoziþie douã casete: una
pentru introducerea informaþiei pe care
dorim sã o cãutãm, ºi alta, pentru introducerea locaþiei în care dorim sã efectuãm cãutarea. Vor fi afiºate cele mai
apropiate 10 rezultate. Existã mai multe
metode pentru efectuarea cãutãrilor, iar
douã dintre cele mai utilizate sunt:
încadrarea în ghilimele (doar dacã ºtim
denumirea exactã), sau precizarea tipului de afacere în care se încadreazã,
urmatã de cuvântul respectiv.
Pentru a determina traseul între
douã puncte avem la dispoziþie caseta
[Directions]. Aici specificãm punctul de
pornire ºi destinaþia, ºi primim ca rezultat traseul marcat pe hartã. Dupã stabilirea traseului putem sã efectuãm parcurgerea lui din punctul de vedere al
unui avion care zboarã la micã altitudine. Apasã butonul [Play Tour] plasat
în partea inferioarã a casetei pentru a
vizualiza ruta respectivã.
În caseta layers putem modifica vizibilitatea pe hartã a diferitelor puncte de
interes. Avem posibilitatea de selectate
între cele mai importante tipuri de
clãdiri, precum: hoteluri, restaurante,
spitale, cafenele, farmacii, benzinãrii,
cinematografe, stadioane, parcuri, ºcoli,
aeroporturi, vulcani ºi multe altele.
Una dintre cele mai importante
unelte din program este cea de
mãsurare a distanþelor Acceseazã din
meniul [Tools] comanda [Measure] pentru a deschide caseta special conceputã
pentru acest scop. În varianta Google
Earth Plus utilizatorii pot mãsura dis-

Vizualizarea tridimensionalã a clãdirilor
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Unelte de mãsurare a distanþelor

tanþa pe linii sau cãi, iar în varianta
Google Earth Pro pot mãsura aria unei
zone poligonale, sau suprafaþa unui
cerc. La folosirea uneltei vei plasa
punctele de referinþã cu mausul ºi vei
obþine rezultatul în cele mai cunoscute
unitãþi de mãsurã, fãrã a þine cont de
altitudine.

Integrarea cu motorul de
cãutare Google
Unul dintre cele mai importante
avantaje ale programului (spre deosebire de World Wind) este integrarea cu
motorul de cãutare Google. Dacã ai cãutat un anume restaurant, iar pe Internet
acesta a fost revizuit de utilizatorii unui
sit, în program vei putea citi acel
comentariu.

Cerinþe de sistem
Pe situl oficial este precizat foarte
clar cã programul nu va funcþiona pe
toate sistemele. El foloseºte un motor
pentru reprezentarea informaþiilor
tridimensionale care nu va funcþiona pe
orice calculator. În plus, ai nevoie de o
conexiune la Internet pentru descãr-

Salvarea destinaþiilor
Afiºarea diferitelor informaþii

carea hãrþilor, ºi de un cont (gratuit sau
plãtit) pentru logarea în program.
Versiunea pentru Apple Macintosh încã
nu a fost lansatã. Cerinþele minime sunt:
sistem de operare Windows 2000 sau
Windows XP, procesor Pentium III la
frecvenþã de 500 MHz, memorie de 128
MB RAM, 200 MB spaþiu pe disc, placã
video cu suport pentru accelerarea 3D ºi
o rezoluþie a monitorului de 1024x768
pixeli.

Google Earth Hacks
Acesta este unul dintre cele mai utile
situri pentru îmbunãtãþirea modului în
care ruleazã programul. Aici vei gãsi
multe locuri interesante marcate pe
globul virtual, salvate sub forma
fiºierelor cu extensia .kmz sau .kml.
Dacã descarci ºi rulezi un astfel de fiºier,
programul îl va interpreta ºi te va duce
la destinaþia respectivã. În timp ce
vizitezi situl este indicat sã ai deschis în

Bucureºtiul vãzut prin Google Earth
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fundal programul Google Earth. De aici
poþi descãrca chiar ºi modele tridimensionale pentru clãdiri, care au fost realizate de utilizatori. Avem acces la informaþii legate de "Turul Franþei 2005",
clãdiri importante pentru afaceri, trafic,
informaþii legate de vreme, clãdiri
guvernamentale ºi locuri speciale pentru petrecerea vacanþelor. Pentru mai
multe informaþii viziteazã adresa www.
googleearthhacks.com.

Concluzie
Google Earth este unul dintre cele
mai utile programe. Toatã lumea iubeºte
excursiile la mare distanþã. Mai repede
sau mai târziu te vei trezi în mijlocul
pustietãþii, abandonat de orice mijloc de
orientare. Dar, cu toatã tehnologia de
partea ta: laptop ºi telefon mobil, nu te
vei mai rãtãci nici în cele mai adânci
peºteri de pe suprafaþa pãmântului, nui aºa?

Bucureºtiul vãzut prin World Wind
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Remus Zoica
remus@myc.ro
storia programului Photoshop a
început în anul 1987, când un
entuziast în folosirea calculatoarelor, pe nume Thomas Knoll, a
început dezvoltarea primului algoritm
pe aceastã temã. De la prima versiune, ºi
pânã la cea cu numãrul 9 (lansatã în
2005), programul ºi-a construit un adevãrat renume în domeniul editãrii
grafice. În ultima versiune, Adobe
Photoshop CS2, au fost îmbunãtãþite
multe funcþii existente, fiind introduse o
serie facilitãþi noi. Sufixul "CS" reflectã
integrarea în pachetul Adobe Creative
Suite, iar numãrul 2 reprezintã versiunea nouã a produsului. Photoshop a
ajuns atât de cunoscut, încât din numele
lui a derivat o expresie foarte des
folositã pe Internet: "photoshopping",
care simbolizeazã procesul de editare al
unei imagini (indiferent de programul

I

I n t e r f a þ a p r o g r a m u lu i A d o b e B r id g e

de editare folosit). În continuare voi
încerca sã vã prezint cele mai noi facilitãþi adiþionale ale programului.

Adobe Bridge
Una dintre cele mai importante
schimbãri o reprezintã browser-ul de
fiºiere. Spre deosebire de versiunea
anterioarã, el este acum o aplicaþie de
sine stãtãtoare. Programul Bridge permite portarea imaginilor între aplicaþiile
suitei, oferind o integrare mult mai
bunã. Aici vei avea un centru de manipulare a fiºierelor pentru proiectul la
care lucrezi. Poþi organiza, rãsfoi ºi
vizualiza fiºierele înainte de a le
deschide, iar mãrimea thumbnail-urilor
este reglabilã. Programul recunoaºte
foarte multe formate de fiºiere, nu
numai pe cele proprietare companiei.

Din acest motiv el poate fi folosit ºi separat, ca program de gestionare a imaginilor. Acum poþi vizualiza chiar ºi
paginile din interiorul unui document
PDF fãrã a-l deschide. De exemplu,
modul
"filmstrip"
îþi
permite
vizualizarea fiºierelor din interfaþa
modificatã sub forma unei role de film.
În partea inferioarã avem acces la un
buton care modificã dimensiunea
thumbnail-urilor.
Un avantaj foarte important pentru
designeri este posibilitatea de a salva
mai multe versiuni ale unui fiºier, precum ºi funcþiile oferite pentru o mai
bunã colaborare între membrii unei
echipe. Funcþia de cãutare a imaginilor a
fost ºi ea îmbunãtãþitã, iar acum putem
cãuta în colecþia de imagini fiºiere care
folosesc acelaºi set de fonturi.
Noua funcþie, Adobe Stock Photos,

Rãsfoirea paginilor din pdf-uri
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este dupã pãrerea mea ºi cea mai utilã.
Din interfaþa programului Bridge
putem cãuta în baza de date a celor mai
importanþi ofertanþi de imagini prin
Internet. Înainte de achiziþionarea
imaginilor vom primi rezultatele sub
forma unor thumbnail-uri, sau vom
putea descãrca variantele la o rezoluþie
micã. În ultima perioadã, achiziþionarea
imaginilor online pentru companii, a
devenit o afacere foarte profitabilã.
Preþul mic al imaginilor eliminã în
multe cazuri necesitatea de angajare a
unui fotograf profesionist. În plus în
acest fel ai acces la o mare colecþie de
imagini ºi implicit acces la idei foarte
variate. Prin browser-ul Web, datoritã
navigãrii paginã cu paginã (ºi timpului
de încãrcare al fiecãreia), procesul de
achiziþionare al imaginilor este mai
Advanced
X Videodupã
Converter
mai
costisitor.
În România,
dezvoltarea
oferª
”i o func pe
ie de
extragere
benzii
ºi rãspândirea
scarã
largã aamodalsonore,
a unui
fi”ier vi va
itãþilor n
deformat
platã.wav,
online,
serviciul
creºte ºi el în popularitate.
Subtitlu
pentru
"Bridge
Center"
este MyC
o secþiune specialã din care poþi accesa rapid fiºierele
modificate recent, ultimele directoare
accesate ºi un reader RSS.
Dacã te-ai obiºnuit cu interfaþa simplã a programelor ACDSee sau
IrfanView, nici o problemã. Adobe
Bridge poate trece foarte uºor în modul
compact, devenind o fereastrã plasatã
deasupra celorlalte. În acest fel o poþi
folosi împreunã cu orice alte aplicaþii
care suportã operaþia drag&drop (trage
ºi aruncã).
Ai posibilitatea de a oferi o notã pe
scara de la 1 la 5 fiecãrei imagini

Titlu articol

(reprezentatã prin steluþe), sau de a
repartiza un nume special colorat. De
exemplu poþi folosi culoarea roºie ºi
albastrã pentru fiºierele a douã proiecte,
iar culoarea verde pentru fiºierele personale. Ulterior poþi filtra lista de fiºiere,
pentru a le afiºa doar pe cele de care ai
nevoie.
Din Adobe Bridge ai acces la
aproape toate operaþiunile de procesare
automatã a fiºierelor, fãrã a fi nevoie de
încãrcarea imaginilor în aplicaþia
Photoshop. Chiar mai mult, în timpul
procesãrii automate a imaginilor, în
Photoshop vei putea continua editarea,
pentru cã acum Bridge este o aplicaþie
de sine stãtãtoare.
Programul oferã posibilitatea de
vizualizare a imaginilor în modul "slideshow" (prezentare). La intrarea în acest
mod programul îþi afiºeazã tastele de
control. Din tastaturã vei putea nota
imaginile în timpul prezentãrii.

Noi funcþii integrate în
Adobe Photoshop
"Vanishing Point" este numele unei
noi unelte folosite pentru clonarea
obiectelor în perspectivã. Aceasta era
marea problemã la vechea unealtã de
clonare. Liniile (în special marginile
drepte ale obiectelor) care se pierdeau
în perspectivã ridicau o adevãratã problemã. Înainte de clonarea propriu-zisã
va trebui sã defineºti o zonã specialã
care reprezintã perspectiva imaginii.
Unealta este utilã ºi la încadrarea ele-

Adobe Stock Photos - achiziþionarea imaginii
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mentelor în spaþiul tridimensional. Poþi
accesa unealta "Vanishing Point" din
meniul [Filter] ºi poþi defini chiar mai
multe planuri de perspectivã (în special
pentru clonarea elementelor clãdirilor).
În cadrul funcþiilor de transformare
a fost introdusã noua funcþie intitulatã
"Image Warp". Ea ne oferã posibilitatea
de plasare a unei imagini 2D pe
suprafaþa elementelor din componenþa
altor imagini. Funcþia este accesibilã din
meniul [Edit] - [Transform] - [Warp].
Pânã acum transformarea era limitatã la
liniile drepte ale poligoanelor, pentru
obþinerea unei zone curbate trebuia sã
foloseºti tehnici speciale. Avem acces
aici la o serie de presetãri, asemãnãtoare
urfolosite
enþiu de
Baunealta
ncu de tipãrire a
cuLa
cele
laurentiu@myc.ro
textului.
O altã facilitate foarte importantã
este posibilitatea de importare a elementelor în program sub o nouã formã
intitulatã "Smart Objects". De exemplu
în vechiul mod de importare al unei
imagini pe un layer separat, dupã efectuarea unei scalãri imaginea rãmânea
blocatã la acea dimensiune. Dacã încercai sã o readuci la dimensiunea iniþialã,
pierdeai din calitate. Acum, dacã un
layer este de tipul "Smart Object", imaginea iniþialã este pãstratã în memoria
tampon, unde este protejatã de modificãri. Astfel nu vei mai avea pierderi de
calitate la modificãri repetate ale dimensiunii.
Pentru fotografi a fost introdus un
nou filtru care reduce zgomotul de
culoare ([Filter] - [Noise] - [Reduce
Noise]). Filtrul poate reduce ºi din arte-

Adobe Bridge Center
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Notarea imaginilor

factele de compresie JPEG, acþionând pe
fiecare canal de culoare în parte integrând o funcþie pentru salvarea
setãrilor. Filtrul [Reduce Noise] a fost
preluat ºi îmbunãtãþit de la aplicaþia
Photoshop Elements 3. Un alt filtru
introdus la ultima versiune poartã denumirea "Smart Sharpen" ºi este accesibil din meniul [Filter] - [Sharpen] [Smart Sharpen]. El va înlãtura problemele obiºnuite de înceþoºare a imaginilor, oferind o gamã largã de setãri.
"Spot Healing Brush" este numele
unei unelte noi, derivatã din unealta
"Healing Brush" Ea a fost revizuitã ºi
îmbunãtãþitã. Acum nu mai trebuie sã
desemnezi sursa pentru clonare, trebuie
doar sã efectuezi un clic asupra zonei
care reprezintã problema. Marginea se
va combina cu fundalul pentru a înlocui
elementul selectat.
Una dintre problemele des întâlnite
la versiunea anterioarã era legatã de
suprapunerea imaginilor. De exemplu,
dacã doream sã plasãm o imagine care
avea culori calde peste un fundal care

Utilizarea uneltei Vanishing Point

Unealta Match Color

Unealta Vanishing Point

avea culori reci trebuia sã potrivim manual culorile ºi sã eliminãm marginile
care erau proeminente. Acum existã o
metodã automatã care rezolvã aceastã
problemã. Ea este accesibilã din meniul
[Image] - [Adjustments] - [Match Color].
Din partea inferioarã a casetei de
caracteristici deschise va trebui sã selectãm cele douã layere care cuprind imaginile ale cãror culori dorim sã le potrivim. Dacã opþiunea [Preview] este
bifatã vom observa rezultatul în fereastra principalã. Dacã nu suntem mulþumiþi de rezultat, putem modifica în
partea superioarã a casetei de caracteristici intensitatea culorilor sau a luminii.
O altã unealtã portatã de la aplicaþia
Photoshop Elements 3 este cea de înlãturare a efectului de “ochi roºii”cauzate
de lumina puternicã a bliþului. Printr-un
simplu clic vom înlãtura culoarea roºie,
fãrã a mai parcurge alte etape intermediare sau a schimba canalele de culoare.
Alãturi de aceste noi adiþii avem
posibilitatea de manipulare simultanã a

mai multor layere, o funcþie care a fost
cerutã de mulþi specialiºti.

Cerinþe de sistem
Dupã cum ne-am obiºnuit pânã
acum, aplicaþia Photoshop este un adevãrat consumator de resurse. Nu este
indicatã rularea pe un sistem care este
dotat doar cu 256 MB RAM (cu toate cã
programul funcþioneazã ºi aºa).
Memoria minimã necesarã, dupã cum
precizeazã cei de la Adobe, este de 320
MB RAM. Procesorul trebuie sã fie
minim P III, iar spaþiul liber pe disc 650
MB. Rezoluþia monitorului trebuie sã fie
de minim 1024x786 de pixeli, iar sistemul de operare Windows 2000 cu
Service Pack 4 sau Windows XP cu
Service Pack 1 sau 2. Pe unul dintre CDurile revistei vei gãsi varianta demonstrativã a programului, gata pentru o
testare amãnunþitã!

Warp Tool - accesibilã din meniul [Edit] - [Transform] [Warp]
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F

ie cã recunosc sau nu, mulþi utilizatori ai Internetului apeleazã
la serviciile de "dating" (matrimoniale), fie pentru a-ºi gãsi aleasa/ul,
fie pentru a-ºi face noi prieteni, din pur
divertisment sau purã curiozitate.
Majoritatea siturilor de acest gen îþi permit sã-þi creezi un profil în care poþi sã te
descrii amãnunþit atât pe tine, cât ºi ceea
ce cauþi. Unele dispun chiar de un
forum, astfel cã utilizatorii au posibilitatea de a se cunoaºte mai bine, într-un
mod mai interactiv.
Fiind într-o zi în cãutarea unor softuri gratuite pentru Internet am gãsit
programul "Loveline Video Messenger
4.0", al cãrui kit de instalare (6,6MB) îl
poþi
descãrca
de
la
adresa
www.tucows.com/preview/413117.
Acest program îþi dã posibilitatea ca,
folosindu-te de camera Web ºi de un
microfon, sã discuþi cu alte persoane
care ºi-au creat un cont la adresa
www.lovelinepersonals.com/.
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Nemaintâlnind pânã acum un astfel
de program (ºi nu mã refer la posibilitãþi
ci la aplicabilitate) m-am hotãrât sã-l
descarc ºi sã-l testez.

Loveline Video Messenger
4.0
Programul are, dupã cum spuneam,
6,6MB, iar dupã instalare ocupã aproximativ 11MB spaþiu pe hard discul calculatorului. Pentru a putea rula, LVM 4.0
necesitã ºi Microsoft Windows Media
Codec 9 VCM, aplicaþie care se
instaleazã odatã cu programul.
Dupã ce aceastã primã etapã a luat
sfârºit, urmeazã una mai puþin plãcutã,
ºi anume crearea unui cont. Dar în cazul
de faþã, dacã vrei ca lumea sã ºtie cine
eºti, trebuie sã-þi creezi un profil cât mai
consistent. Vei fi nevoit de asemenea sã
treci o adresã validã de e-mail, deoarece
aici vei primi un link pentru confir-
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marea înregistrãrii.
În cazul în care calculatorul tãu este
protejat de un firewall, va trebui sã dai
acces manual (aceasta se întâmplã în
cazul tuturor aplicaþiilor pentru
Internet), fãrã aceastã permisie programul nu va funcþiona.
La prima rulare a programului, vei fi
întrebat dacã dispui de o camerã Web ºi
dacã doreºti sã-þi creezi o prezentare
video care sã fie adãugatã la profilul tãu.
De asemenea, vei putea sã-þi faci ºi o
fotografie, care va avea aceeaºi soartã cu
filmuleþul menþionat anterior.
Iniþial, camera Web personalã nu a
apãrut în lista programului, însã acesta
a recunoscut toate cele trei microfoane
ale sistemului pe care am instalat programul.
De la aceastã micã problemã a
început ºi povestea mai interesantã a
programului. Deoarece caseta cu
instrucþiuni online nu funcþiona, stagnând la pasul "loading" (aplicaþia se
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Procesul de instalare

John ºi Julia, creatorii programului

încarcã) ºi negãsind în alt loc un fiºier cu
instrucþiuni (nici mãcar pe situl oficial
sau pe Google, aplicaþia fiind relativ
nouã), am decis sã intru în vorbã cu
cineva care foloseºte programul ºi care
mi-ar putea explica, poate, de ce nu
funcþioneazã camera Web. De fapt, camera funcþiona în program, astfel cã
puteam vedea imagini, însã nu era
recunoscutã ca ºi Logitech, ci
"Unknown Device" (dispozitiv necunoscut).
Am intrat astfel într-o discuþie cu un
oarecare John, iar dupã câteva replici
am avut plãcuta surprizã sã aflu cã John
nu este altcineva decât dezvoltatorul
programului.
Aceasta a fost o experienþã aparte,
fiindcã nu mi se întâmplã în fiecare zi
sã-l întâlnesc pe creatorul aplicaþiei

Chat cu “ea”...

despre care scriu. În ciuda faptului cã
era extrem de ocupat cu lucrul la noua
versiune, John a avut amabilitatea de
a-mi explica pe îndelete istoria acestui
program, ºi am discutat ore în ºir despre
proiect, bug-uri (dupã cum spunea
John, rezolvi unul ºi apar douã...) ºi planuri de viitor.
Iar John mi-a spus despre program:
"Este disponibil de aproape un an de
zile, ºi a început ca un simplu program
de videoconferinþã, iar de atunci a
evoluat treptat ajungând ceea ce este
astãzi. Ar trebui sã devinã în curând
foarte popular, având în vedere cã a
început sã fie mai bine cotat de cãtre
motoarele de cãutare. Dupã cum ºtii,
utilizatorul poate sã-ºi creeze un profil
audio sau video ºi, de asemenea, sã-ºi
adauge fotografii.
Opþiunea Video DJ este ºi ea interesantã, dându-þi posibilitatea de a partaja
fiºiere video cu prietenii sau familia.
Existã totodatã ºi opþiunea de Full
Screen în cazul videoconferinþei.
Momentan softul se va actualiza
automat atunci când o nouã versiune va
fi disponibilã. Lucrez ºi la includerea
unei facilitãþi de actualizare prin inter-

mediul unui singur clic efectuat cu
mausul."
Când l-am întrebat ceva despre sine,
John a continuat: "Despre autor, ei
bine... nu sunt decât un tip obiºnuit.
Dupã ce au început sã fie desfiinþate o
mulþime de posturi în industria IT
datoritã evenimentelor de la 11 septembrie (n.r. 2001), mi-am pierdut ºi eu slujba. Mi-am întâlnit partenera online
când am început sã dezvolt tehnologie
audio/video, timp în care nu eram angajat. Am avut iniþial întâlniri prin intermediul camerei Web, apoi ne-am întâlnit pe viu, ºi am început sã trãim ºi sã
lucrãm împreunã. Iar acum avem programul Loveline Video Messenger.
Suntem o echipã grozavã, ºi ajungem
împreunã la soluþii excelente. Lucrãm
amândoi atât la graficã, cât ºi la partea
de multimedia, programare etc.
Bineînþeles cã avem ºi multe planuri
pentru acest program, iar acesta va
creºte ºi se va dezvolta în continuare.
Unul dintre aceste planuri este de a-l
porta pe telefoane mobile ºi PDA-uri."
Discutând, am reuºit sã rezolv ºi
problema cu camera, astfel cã am putut
sã stãm de vorbã ºi sã ne ºi vedem între

Chat cu “el”...
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Situl www.lovelinepersonals.com

timp. În afarã de pãrþile bune, programul are ºi nelipsitele bug-uri despre
care am discutat câteva ore bune...
Astfel, cu toate cã în interfaþã existã
opþiunea "reþine utilizatorul" ºi cu toate
cã am bifat-o, de fiecare datã când pornesc programul trebuie sã introduc
manual numele contului ºi parola. Am
vorbit ºi despre interfaþa care ar trebui
sã fie mai prietenoasã ºi mai intuitivã,
despre casetele care nu se pot redimensiona, precum ºi despre alte mici neajunsuri.
În partea din stânga a interfeþei se
gãseºte un meniu alcãtuit din iconuri de
unde poþi sã porneºti sau sã opreºti
camera Web, sã accesezi lista cu membri
sau sã cauþi o persoanã anume. De
asemenea, ai posibilitatea de a iniþializa
o conferinþã audio/video, de a-þi modifica datele profilului sau de a administra
fiºierele audio/video personale.
Prin intermediul opþiunilor meniului din antet, ai posibilitatea de a vedea
cine este online, de a te alãtura unei
"camere" de discuþii sau de a accesa
facilitãþi precum Video DJ, Video

Celebrul joc Mahjong

Converter, Jocuri sau editarea unui profil (poze, audio, video).
Momentan programul este gratuit,
chiar dacã existã ºi versiuni cu platã
www.lovelinepersonals.com/member_center.ph
p.

Una peste alta, o iniþiativã cel puþin
interesantã, ºi chiar dacã programul trebuie îmbunãtãþit ºi finisat, cu siguranþã
te va ajuta sã legi noi prietenii cu utilizatori din lumea întreagã.

Specificatii
Eprompter 2.0
Producãtor:World Wide Benefits
Sit: www.lovelinepersonals.com
Avantaje: inovativ, uºor de utilizat, gratuit
Dezavantaje: casete nescalabile, bug-uri,
interfaþa neprietenoasã

78%

MyComenteazã pe Forum: www.myc.ro/forum

Emco Malware Destroyer
Am gãsit la adresa www.emco.is/malwaredestroyer/features.html acest program
de protejare a calculatorului împotriva

Interfaþa programului Emco Malware Destroyer
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diverselor tipuri de dãunãtori (peste 15,
printre care amintesc troieni, spam,
adware, spyware, dialere, hijackere sau
keyloggere). Ai putea spune cã existã o
mulþime de astfel de programe gratuite,
însã ce are acesta mai special, caracteristicã pe care nu am întâlnit-o pânã acum
la nici un alt program, este timpul redus
de scanare ºi solicitarea doar într-o micã
mãsurã a resurselor calculatorului. Pe
lângã acestea, programul este foarte
intuitiv de la cap la coadã, putând fi
folosit ºi de utilizatorii cel mai puþin
iniþiaþi.
Procesul de instalare este aproape
invizibil (a durat mai puþin de o
secundã pe un sistem P4 la 3,4 GHz), iar
interfaþa nu are decât "strictul necesar",
fãrã o mulþime de butoane sau opþiuni
fãrã rost. Dispui doar de un buton de
scanare, unul de actualizare a definiþiilor ºi a versiunii, un buton cu instrumente, de unde ai acces la fiºierele
infectate, precum ºi un icon "Participate"
pe care te sfãtuiesc sã-l laºi în pace, fãrã
a mai intra în detalii.
Sistemul de acþionare este foarte

Actualizarea programului ºi a definiþiilor

software \ PRACTIC

“Execuþia” intruºilor

Din neatenþie, am rãm as fãrã M irc

simplu: Scan - Quarantine - Execute,
însã trebuie sã fii foarte atent ce ºtergi,
fiindcã la prima utilizare am dat Execute
iar programul mi-a ºters Mirc-ul, în care
a descoperit ceva "bube". Toþi ºtim cã
existã anumite programe "compromis"
gen Mirc, Kazaa, Flash Get, care conþin
adware, însã le folosim în continuare
deoarece nu ne putem debarasa de ele.
În plus, dacã existã vreun fiºier în legãturã cu care nu eºti sigur dacã vrei sau
nu sã-l ºtergi, te sfãtuiesc sã te documentezi înainte de a lua vreo decizie.
Nu ar mai fi prea multe de spus
despre acest program, doar cã îl recomand oricãrui utilizator, datoritã faptului cã este gratuit, scanarea dureazã
aproximativ 20-60 de secunde ºi, pe
deasupra, te scapã de o mulþime de
paraziþi care þi-ar putea afecta în diverse
moduri calculatorul.
Poate singurul neajuns este chiar
simplitatea exageratã a programului ºi
suportul oferit, puþin eficient.

Specificatii
Emco Malware Destroyer
Producãtor:Emco Software
Sit: www.emco.is
Avantaje: interfaþã intuitivã, rapid, gratuit
Dezavantaje: simplitate exageratã. suport
defectuos

MyC recomandã

80%

MyComenteazã pe Forum: www.myc.ro/forum

Releaz
Aceastã aplicaþie, interesantã ºi utilã
.în acelaºi timp am gãsit-o la adresa
www.releaz.com/main/index.php. ªi am luat
hotãrârea de a o prezenta nu datoritã

aplicabilitãþii ei în momentul de faþã, ci
mai mult soluþiei pe care o propune.
Fiecare dintre noi are anumite
interese. Fiecare dintre noi doreºte sã îºi
achiziþioneze ceva. Iar pentru asta trebuie sã cauþi pentru a gãsi preþul cel mai
bun, sau oferta cea mai potrivitã. Însã
aceastã îndeletnicire necesitã timp ºi
cum, vorba americanului, "time is
money", nu toatã lumea este dispusã sã
caute pe Internet toatã ziua oferta cea
mai bunã sau preþul cel mai mic la care
poate sã-ºi achiziþioneze un obiect sau
altul.
De la aceastã idee a pornit ºi Larry
Swing, CEO al releaz.com, care nu este
altceva decât un serviciu care te þine la
curent cu tot ceea ce este nou în domeniul tãu de interes. Iar acest lucru se
realizeazã prin intermediul unei aplicaþii gratuite ceva mai mare de 1MB (3
MB dupã instalare).
Aplicaþia cred cã este cea mai simplã
pe care am vãzut-o pânã acum. Interfaþa
este împãrþitã în douã, în partea stângã
ai domeniile de interes ºi ultimele
apariþii, iar în partea dreaptã descrierea
detaliatã a produsului.
Efectuând un clic-dreapta pe spaþiul
alb din prima casetã, va apare un meniu
de unde poþi sã adaugi o "alertã" (preferinþã, obiect de care eºti interesat), ºi ai
posibilitatea de a alege obiecte organizate în peste 30 de categorii. De exemplu, dacã te intereseazã System of a
Down, vei trece numele formaþiei în
prima casetã ºi din a doua vei alege categoria muzicã. Din pãcate, momentan
nu poþi sã cauþi produse decât în 5 þãri:
Canada, SUA, Franþa, Germania ºi
Marea Britanie.

Releaz ºi ultimele apariþii în domeniul
de interes

Tot de la acest meniu poþi sã ºtergi
intrãrile care nu mai sunt de interes.
Ideea este excelentã ºi într-adevãr te
poate ajuta sã economiseºti mult timp,
însã mecanismul din spate este... relativ:
cine plãteºte ca sã aparã în listã? Pe ce
criterii sunt efectuate alegerile? Cât de
relevante sunt preþurile? Ce se va
întâmpla odatã ce va creºte baza de
date?
Ar mai fi multe întrebãri care-ºi
aºteaptã rãspunsul, însã programul
merita menþionat ca punct de reper
pentru ideea interesantã ºi folositoare
de la care a pornit. Cum se va dezvolta
în continuare, rãmâne de vãzut...

Specificatii
Releaz
Producãtor: MrSwing bvba
Sit: www.mrswing.com
Avantaje: simplu, uºor de folosit, gratuit
Dezavantaje: disponibil doar pentru SUA,
Canada, Germania, Franþa, Marea Britanie

MyC recomandã

70%

MyComenteazã pe Forum: www.myc.ro/forum
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Bogdan Bele
bogdan@myc.ro
ocul celor de la Rockstar Games
a fost poate cel mai aºteptat titlu
al acestui an, dupã succesele
extraordinare înregistrate de celelalte
jocuri ale seriei, în frunte cu Vice City.
Dar de la Vice City a trecut ceva timp, ºi
toatã lumea era curioasã dacã succesorul acestuia va fi în stare sã se ridice la
înalþimea predecesorului sãu.

J

Povestea
În Vice City aveai ocazia sã intri în
pielea unui bãiat rãu al anilor '80, cu tot
ce implicã acest lucru. Ei bine, San
Andreas este un joc a cãrui acþiune
începe aproape de zilele noastre, într-un
cartier mãginaº al unui mare oraº american,
extrem
de
similar
Los
Angelesului, pe nume San Andreas.
Personajul tãu, poreclit "CJ" - prescurtarea de la Carl Johnson, numele sãu
adevãrat - se întoarce în oraºul sãu natal
dupã o lungã absenþã, cauzatã de "mici"
probleme avute cu legea. Cu toate cã

revenirea sa se produce dintr-o cauzã
mai puþin fericitã (moartea mamei sale),
CJ se reîntâlneºte cu vechii sãi prieteni ºi
se hotãrãºte sã rãmânã pentru o
perioadã nedeterminatã. Bineînþeles cã
revine odatã cu acest lucru ºi la vechile
sale ocupaþii, mai mult sau mai puþin
legale...
Cam aceasta ar fi povestea de la care
porneºte GTA San Andreas, un joc
cãruia nu pot sã nu îi recunosc uimitoarea complexitate, care însã vine ºi ea
la un preþ destul de mare - cei aproape
4,7 gigaocteþi de spaþiu ocupaþi nefiind
chiar o valoare neglijabilã. Când spun
complexitate, mã refer la spaþiul imens
pe care îl poþi acoperi, de data asta fiind
vorba de o insulã cu trei oraºe în care se
desfãºoarã acþiunea, toate de-a dreptul
gigantice ºi pe care le poþi debloca de-a
lungul jocului. Fiecare dintre aceste
oraºe vine cu o mulþime de lucruri pe
care le poþi descoperi ºi vizita - baruri,
aeroporturi, cluburi ºi altele, astfel încât
în primã fazã nu se poate spune cã este
plicticos nici când doar te plimbi aiurea,
fãrã a încerca sã îndeplineºti vreo misiune.

Haina face pe om (mai bun?)

CJ în cartierul sãu
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Carl poate fi îmbrãcat ºi "accesorizat"
(ceasuri, medalioane, mãºti, ºepci) dupã
pofta inimii, în oraºe existând un numãr
generos de magazine unde poþi face
acest lucru. Foarte interesant este cã,
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spre deosebire de GTA-urile vechi, aici
trebuie sã ai "grijã" de personajul tãu;
acesta trebuie hrãnit periodic ºi dus la
sala de forþã, astfel încât sã fie permanent în formã. Simpatic este ºi modul în
care îi poþi reface sãnãtatea - mergând
"în vizitã" la o prostituatã. CJ învaþã
diverse lucruri pe parcursul jocului, un
exemplu fiind faptul cã el conduce sau
trage cu arma cu atât mai bine cu cât
exerseazã mai des lucrul respectiv.

Maºina (þiuni)
ªi de data aceasta, numãrul de
vehicule pe care le poþi conduce este
impresionant; acestea încep de la motociclete ºi biciclete, mergând pânã la
maºini de toate felurile, mai mici sau
mai mari, sport sau de teren ºi chiar
camioane. Existã ºi câteva elicoptere ºi
avioane pe care le pilotezi la un anumit
moment în joc, precum ºi câteva modele
de bãrci ºi ºalupe. Cum se întâmplã de
obicei în GTA, cu toate cã maºinile sau
motocicletele seamãnã destul de bine cu
anumite modele existente în realitate, ºi
de data aceasta au tot felul de nume
date de creatorii jocului, aceºtia
nedorind probabil sã cheltuiascã pe
licenþe. ªi dacã tot suntem la capitolul
vehicule, n-am cum sã nu remarc
reuºitele efecte de vitezã, la fel cum sunt
ºi cele de fum, ceaþã ºi cãldurã.
Numãrul misiunilor este foarte
mare, lucru care în mod sigur îi bucurã

actiune \ MyGAME

A i d in c e a le g e l a c a p it o lu l v e h i c u le

pe fanii genului, cu toate cã la un
moment dat, oricât de mare a fost fantezia creatorilor jocului, ajungi sã te
plictiseºti ºi aºtepþi sã se termine.
Misiunile acoperã toate aspectele vieþii
de membru al unei bande, astfel cã te
vei ocupa de jafuri, rãzboaie cu bande
rivale, crime ºi alte asemenea
îndeleteniciri "gospodãreºti", dar ºi
curse de maºini ºi motociclete. Aceste
misiuni nu sunt deloc uºoare, lucru care
îi poate face pe mulþi sã renunþe sã mai
joace în momentul în care rãmân blocaþi
la una dintre ele. Pentru a te putea descurca în toate misiunile precum un adevãrat "profesionist al fãrãdelegilor", ai
nevoie de unelte potrivite ºi nici de
aceastã datã nu se poate spune despre
producãtori cã ºi-au neglijat atribuþiunile în aceastã privinþã. Armele sunt
extrem de diversificate, de la cuþite ºi
bâte de baseball, pânã la aruncãtoare de
rachete ºi arme automate de tot soiul.
Trebuie spus cã, aºa cum se întâmplã în

Poþi sã faci foarte mult scandal,
trebuie doar sã vrei

San Andreas de la înãlþime

general în GTA, AI-ul nu este tocmai
genial, iar oamenii de pe stradã, deºi
vorbesc mai mult ºi te întreabã uneori
felurite lucruri, sunt departe de a fi niºte
genii. Totuºi, ei reacþioneazã la ceea ce
se întâmplã în jurul lor ºi te poþi aºtepta
sã te loveascã sau chiar sã tragã dupã
tine cu o armã dacã îi agresezi. Existã ºi
personaje care trag dupã tine chiar dacã
nu le-ai fãcut absolut nimic, dar aceºtia
sunt membrii bandelor rivale, care au
motivele lor... În traficul rutier, ceilalþi
ºoferi se comportã destul de agresiv
dacã le loveºti maºinile, unii chiar
urmãrindu-te cu gânduri de rãzbunare.
Interesantã este ºi ideea de a insera
diferite mini-jocuri prin unele locuri din
oraº (diverse aparate de joc, console TV
ºi chiar un cazino unde poþi face bani
serioºi când nu te ocupi de o misiune),
prelungindu-se astfel durata de viaþã a
jocului.

Sunet radio(activ)

rând, Axl Rose, solistul de la Guns 'N'
Roses, care este vocea lui Tommy "The
Nightmare" Smith, animatorul de la KDST, postul de radio de rock clasic. La
acest capitol, nimic de comentat!
Jocul mai are ºi câteva caracteristici
ascunse, de facturã mai mult sau mai
puþin pornograficã, care au generat un
scandal imens în rândurile puritanilor
din SUA ºi Australia, þarã în care jocul a
fost interzis ºi scos din vânzare. Modul
"Hot Coffee", cãci despre el este vorba, a
fost blocat de cãtre cei de la Rockstar
Games, dar tot s-a gãsit cineva sã-l
descopere ºi sã punã pe Internet un`
utilitar cu ajutorul cãruia acest mod
poate fi folosit. Se pare însã cã Rockstar
s-a trezit în al douãsprezecelea ceas, lansând în sfârºit un patch care îndepãrteazã modul respectiv din joc - îl poþi
gãsi la: www.nomorehotcoffee.com.

Una peste alta...

Însã lucrul care m-a impresionat pe
mine cel mai mult, la fel ca în cazul lui
Vice City, este coloana sonorã. Ai la dispoziþie nu mai puþin de 11 posturi de
radio, cu muzicã bine aleasã, de toate
genurile ºi pe toate gusturile.
Animatorii de la câteva dintre aceste
posturi de radio sunt ºi ei cât se poate de
demni de menþionat, fiind celebritãþi ale
lumii muzicii. Astfel, George Clinton,
"bunicul funkului", joacã rolul lui "DJ
The Funktipus", de la Bounce FM,
Chuck D de la Public Enemy este "DJ
Forth Right MC" de la postul de hip-hop
clasic Playback FM ºi, nu în ultimul

Concluzia este cã GTA San Andreas
este chiar un joc reuºit, dacã eºti un fan
al genului; dacã nu, îl poþi încerca pentru a te bucura de complexitatea lui, iar
apoi sã-l dezinstalezi la fel de repede
precum l-ai instalat.

Specificatii / GTA
San Andreas
MyC recomandã

Producãtor: Rockstar Games
Contact: www.gameshop.ro
Preþ: 187,01 RON

88%

MyComenteazã pe Forum: www.myc.ro/forum
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My Recycle Bin / umor

My R ecy cle Bin
P oant ele si imaginile trãznit e ale IT-ului
Aruncã mailuri cu TrãznãI la

recycle.bin@myc.ro
Legea de bazã a programãrii

“Un program de calculator face ceea ce îi
ceri, nu ceea ce ai vrea tu sã-þi facã”.

80
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Ce mai fac virusii calculatoarelor...
Bãieþelul de câþiva aniºori: "Tati, ai auzit cã acum ºi oamenii pot sã aibã
viruºi, nu numai calculatoarele?!?"
(Situaþie realã, povestitã recent într-un cerc de prieteni! :-)

Trei programatori, în toaleta
unui bar:
Iese primul din cabina WC, se
spalã pe m âini, ia un ºerveþel, se
ºterge bine de tot pe mâini, pe
lângã unghii, îºi ºterge bine
degetele, apoi spune:
- Eu folosesc WINDOWS ºi
programez în VISUAL BASIC, am
învãþat sã fiu foarte atent la
detalii.
Iese al doilea. Se spalã pe
mâini, ia un ºerveþel ºi se ºterge,
folosind ºerveþelul în întregime,
fiecare colþiºor.
- Eu folosesc WINDOWS ºi
programez în DELPHI, am
învãþat sã folosesc resursele la
maxim.
Iese al treilea. Acesta nici
mãcar nu se spalã pe mâ ini. La
privirile întrebãtor-dezaproba t o a r e a l e c e l o r la l þ i d o i , v i n e o
replicã pe mãsurã:
- Eu folosesc LINUX ºi programez în C, am învãþat sã nu
"d au" pe alãturi.

Împrumuturi între calculatoristi:
- Auzi, fac un upgrade, te rog mult împrumutã-mi 250 de euro...
- Bine, mãi, da' hmm... sã nu ne încu rcãm, îþi dau 256, sã fie rotund!
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My INBOX

My INB O X
E-mailuri primit e la r edactie
Salut, ma cheama Andrei si am
nevoie de un sfat intr-o problema:
intr-o zi am ramas cu mufa pt tastatura in mana (cea de pe placa
de baza) si m-am dus la o firma si
mi-a lipit o alta mufa dar de atunci cand vreau sa ma uit la un film
sau sa intru pe vreun joc (in afara
de cele de dos caci alea merg) se

restarteaza calculatorul. Cei care
mi-au lipit mufa au zis ca e de la
soft dar de atunci l-am formatat
de vreo 4 ori si tot aceeasi situatie
oare sa fie placa video sau vreun
scurtcircuit? Astept un raspuns
daca se poate la adresa (...)
Cu multa stima un mare admirator al revistei MyComputer.

Aºteptãm e-mailurile tale la

contact@myc.ro

Bunã, Andrei.
Dacã ar fi vorba de un scurt circuit nu þi-ar porni sistemul, însã s-ar
putea sã ai probleme cu o componentã
din sistem care nu este compatibilã cu
placa ta de bazã sau cu o altã componentã din sistem. Scurtcircuitul ar
trebui sã fie vizibil pe partea din
spate a plãcii de bazã! Dorel
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__ editarea imaginilor

Office eXPress este un pachet de
programe de biroticã, localizat complet
în limba românã, compus din aplicaþii
pentru editarea textului, calcul tabelar
ºi editarea imaginilor, precum ºi organizarea mai eficientã a informaþiilor
multimedia.
Editorul de text ºi aplicaþia de calcul tabelar sunt compatibile cu documentele create în cele mai recente versiuni de MS-Word, respectiv Excel.
Editorul de imagini recunoaºte cele
mai populare formate grafice la ora
actualã (psd, pcd, bmp, gif, jpg, tga, tif,
wmf, msp, pct, cal, clp,fax, ico, iff, msp,
pcx, png). Ca bonus, pachetul include
ºi jocul de societate Mahjong.
Pentru a vã proteja împotriva pirateriei, instalarea pachetului de biroticã
solicitã un cod de activare pe care îl
puteþi obþine printr-un apel telefonic
cu rãspuns automat.

__ calcul tabelar
__ editarea textelor

Pentru care dintre urmãtoarele activitãþi foloseºti cel mai frecvent computerul?

Localitatea ____________________; cod ____________Vârsta: ___ ani

Adresa: ______________________________________________________

Numele ºi prenumele: _________________________________________

CONCURS MyC 9/2005: Office eXPress - pachet de biroticã în limba românã

Pentru orice probleme pe care le întâmpinaþi în utilizarea calculatorului, vã invitãm pe www.myc.ro/forum.

septembrie 2005 \

Preþ: 350 RON; Contact:
office@softwaredistribution.ro

MyCâºtigã! Software Distribution SRL ºi revista MyCOMPUTER
îþi oferã ºansa de a câºtiga în aceastã lunã un
pachet de biroticã în limba românã Office eXPress.
Trebuie doar sã completezi talonul alãturat ºi sã îl trimiþi la
redacþie, dupã ce ai rãspuns la întrebare. Îþi urãm mult succes!

www.MyC.ro

Iatã ce îþi “My”propunem pentru luna viitoare:

OCTOMBRIE, 2005
MyCOMPUTER, nr.10
PREZENTARE: Dispozitive USB
Google Talk & Desktop Search 2
REPORTAJ: Competiþii pe Web (2)
Testeazã-þi cunoºtinþele pe Net
TEST: AMD Athlon 64FX-57
Asus Extreme N7800GTX
PRACTIC: Gãseºte rãspunsuri online
Sisteme de operare pentru unitãþi USB
contact@myc.ro ; www.MyC.ro/forum
îþ i My p regãt im o edi þie spec ia l ã:
în curând vei afla
“Cum sã CUMPERI”
tot ce trebuie sã ºtii
înainte sã “scoþi” banii!

NOTÃ: Redacþia îºi rezervã dreptul de a modifica, fãrã notificare prealabilã, conþinutul ediþiei viitoare.
Îþi mulþumim pentru înþelegere ºi aºteptãm sugestiile ºi observaþiile tale la contact@myc.ro.

