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Това което представям на вашето внимание е необходимо за да можете вие
самите, или хора и организации които консултирате и съветвате да могат да
направят техническото задание за изработването на сензорния информационен
киоск и на мултимедийните екрани за публична информация. Ще ви запозная с
техническите детайли на един такъв проект, като ще наблегна на най-важните и
критични за успеха на проекта особености.
Опита ми с работа със софтуерни компании по проект на ФАР показа че за да
се получи необходимия резултат трябва много стриктно и точно да направите
задание за това какво искате да получите като краен продукт. Не трябва да
разчитате на това че „те си знаят работата”. Малко са подготвените
специалисти които имат и най-малка представа от музейно дело. Големите
компании най-често използват под изпълнители, които от своя страна
използват готови схеми и шаблони, много често с грешки и в края на краищата
скъпо платения продукт е непригоден за употреба.
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Много и разнородни проблеми имат музеите в България: недостатъчно
финансиране, морално и физически остaрели експозиции, липса на ясна
национална стратегия, политика и инвестиции. Има съпротива срещу
организационното и управленско преструктуриране на музеите. Отсъства
мотивация за работа и повишаване на квалификацията сред музейните
специалисти. Сред тях съществува рутина, закостенялост и инерция. Има
застаряване на гилдията. А това пречи музеите да се обърнат към себе си, към
неизползваните досега вътрешни ресурси.
Проблемите, които пряко засягат моята работа като музеен работник и ИТ
специалист са следните:
1. Няма унифициран музеен софтуер. Не се използват
възможностите на съвременните информационни технологии за
отчитане и опазване на движимите паметници на културата, за
обмен на информация и за реклама на музеите.
2. Липсват достатъчно кадри с познания и умения в областта на
информационните и компютърни технологии (ИКТ 1 ).
3. Няма разбиране за ролята на ИКТ за подобряване на качеството
на изследователската дейност, експозиционната дейност и
иновациите.
Съвременният музей трябва да оперира като част от обществото, а не
като изолирана „кула на мечтите” (ivory tower), в която музейните
специалисти (историци и археолози) решават несвързани с живота задачи.
Музеите не могат да останат затворени научни институти, които
съществуват почти само и единствено заради себе си. От затворени, строги
научни институти те трябва да се превърнат в отворени за публиката
културни центрове, в които наред с културата и образованието ще се
предлагат определен вид услуги.
Ще имат бъдеще само посещаваните музеи. Музеите наистина се
нуждаят от голям посетителски поток, многобройна музейна публика. Ще
останат да съществуват тези музеи, които са интересни, които предоставят
услуги, иновации и естетическа наслада на своите посетители чрез
експозициите, колекциите и фондовете си.
Музеите трябва да станат места за срещи и общуване на хората, места
за изложби, концерти, конференции, филмови прожекции, места за култура с
отворен знак. До голяма степен това може да се постигне с активното и
добре обмислено използване на информационните технологии и новите
медии.
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ИКТ – Информационни и компютърни технологии.
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МУЛТИМЕДИЕН ИНТЕРАКТИВЕН ПРОЕКТ
„СЕНЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН КИОСК”

Мултимедийният проект има неограничена възможност да представи
разнообразна информация: графика, илюстрация, текст, снимка, звук, анимация
и видео. Музейните интерактивни проекти се основават на използването на
готови мултимедийни технологии за решаване на конкретни музейни задачи и
се разделят по този признак на следните категории:
• Електронна публикация;
• Интерактивен електронен пътеводител;
• Триизмерен анимиран модел на архитектурен обект или експонат;
• Информационно обезпечаване на залите;
• Интернет сайт, информационно обезпечаване и реклама;
• Екрани за публично уведомяване и реклама - digital signage;
• Видео и исторически възстановки.
Технологията - включително информационната и мултимедийната, е част от
сегашното ни съществуване. За ефективното използване на технологиите,
особено компютърната, е необходимо тя да се усеща като продължение на
нашата човешка визия за нещата. Човешкото мислене е такова, че
потребителите се вълнуват преди всичко от утилитарните свойства на
продукта. Електронните публикации, които се опитват да конкурират
полиграфическите издания, културата на производство на които е от векове,
много често губят. Доколкото масовата култура се основава на достъпност,
навик и реклама, всеки мултимедиен проект първо трябва да реши тази задача
– привличане на вниманието, заинтригуване на максимално широк кръг от
потребители/зрители. Въпросът е как да се направи възможно по-ефективно
използването на мултимедийната технология.
Един от вариантите е
сензорният информационен киоск.
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Общо описание на сензорния информационен киоск
Сензорният информационен киоск представлява самостоятелно устройство
(корпус във вид на колона, база – пиедестал и т.н.), оборудвано с компютър и
сензорен дисплей. Основната особеност на киоска е сензорният екран.
Използването на сензорен екран позволява бързо и удобно да се получи
желаната информация дори и от хора без компютърна грамотност. Само с
докосване на екрана потребителят избира интересуващия го информационен
раздел. На основата на сензорния киоск може да се създаде полезна и
увлекателна система на всяка тема и за много области на приложение.
Обосновка на необходимостта от сензорен информационен
киоск в музеите
Значението на традиционните функции на музеите – да събират,
съхраняват, реставрират, изучават и представят културните ценности, се
променя. Днес се акцентира на експозиционната дейност на музеите.
Притежавайки голяма експозиционна площ, голямо количество експонати както
в постоянната експозиция, така и във фондовете, наситеност на програмата за
изложби (археологическият музей във Варна е типичен пример), музеите се
сблъскват с проблема за информиране на посетителите (на традиционно много
ниско ниво в българските музеи и досега). Брошурите, каталозите и
пътеводителите с план на залите и информация за по-важните експонати в тях
отчасти решават този проблем, но не могат да предоставят цялата необходима
информация. Затова в много музеи е наложително използването на
съвременни информационни средства за информиране на посетителите. Найперспективни и подходящи за целта са системите на базата на сензорни
дисплеи (киоск). В момента сензорни информационни киоски има само в един
от варненските музеи 2 (един от малкото в страната) –археологическия.
Основни цели
1. Предоставяне на обща информация за музея и неговото работно време,
за цените на билетите, за текущите и планирани изложби, както и за
другите културни събития, които се провеждат в музея (концерти,
театрални постановки и др.).
2. Предоставяне
на
обща
информация
за
експозицията,
за
местонахождението на по-важните и интересни експонати, представяне
на план с разположението на залите в музея.
3. Показване на тематична информация - изображения, снимки и подробна
информация за експонатите в залата, а също така и за експонати, които
не са изложени, но имат отношение към темата на експозицията.
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Пълно описание на киоска виж в приложение 3.
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Програмно обезпечаване
Информационното обезпечаване на киоска зависи от профила (тематиката)
на музея или експозицията. То може да бъде водач на всички музейни зали и
експозиции (подходящ е за киоск, монтиран във фоайето на музея) или
електронен каталог със снимкови изображения и по-подробен текст за
определена колекция/зала в музея (подходящ е за киоск, монтиран в
непосредствена близост до или в залата).
По правило информацията в киоска трябва да е добре структурирана,
посетителят не трябва да е залят още от самото начало с факти, за да може
лесно да намери интересуващата го експозиция и залата, в която тя е
разположена. Той може (и трябва) да бъде заинтригуван и от друга
информация, достъпна чрез системата.
За да е достатъчно ефективна и атрактивна такава система, тя трябва да
съдържа голямо количество графична, снимкова и аудио-визуална
информация. Предвид възможната интернационалност на аудиторията,
текстовете трябва да бъдат на няколко езика.
Изисквания към софтуера на сензорния киоск
В сензорните киоски се използва разбираем за всеки принцип. Посетителят
трябва само да докосне екрана и мигновено получава отговор от системата.
Дори хора, незапознати с компютърната технология и изпитващи дискомфорт
при вида на такива устройства за въвеждане и управление като клавиатура и
мишка, не се колебаят когато трябва просто да докоснат екрана. Програмното
обезпечение трябва да се разработи с отчитане на фактора, че
взаимодействието на потребителя със системата се осъществява посредством
сензорен интерфейс.
Интерфейсът трябва да е прост и ясен, развит от ляво на дясно и от горе на
долу, а опциите за избор не трябва да са много. За да не се затрудни
потребителят, по-добре е да се използва модел с йерархични менюта (главно
меню, което се разклонява на подменюта), като нивата на подменютата не
трябва да са прекалено много - оптималният максимум е 4–5. Отначало
системата предлага да се избере един от разделите, след това се появява
меню на второ ниво, след това на трето. А за да не се заблуди потребителят,
винаги има „бутон” за връщане стъпка назад и „бутон” за преход към главния
екран.
Зоните за избор („бутоните” - местата, където потребителят трябва да
докосне екрана, за да влезе в раздел – подменю, или да види дадена
информация) трябва да са достатъчно големи и ясно обозначени, защото се
използват пръстите на ръцете. Освен това те трябва да информират
потребителя с текста или графичното лого за действието, което ще бъде
извършено като отговор на системата в резултат от докосването на избраната
зона на екрана.
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Ефект от реализацията
Интензивното развитие и модернизиране на Археологически музей – Варна
през последните години оказва влияние върху повишаването на
посещаемостта, което е и основна стратегическа цел на ръководството и
персонала на музея. То включва развитие и прилагане на различни по вид и
мащаб промоционални средства. Сензорният информационен киоск е една
от иновационните стъпки – елемент от музейния PR.
Мултимедийното информиране за експозициите, текущите изложби,
документите от архива на музея и пр. улеснява цялостното
информационно обслужване на музейната публика. Това засега отличава
Варненския археологически музей от останалите музеи в страната и го нарежда
до водещите европейски музеи.
Проучване и анализ
За работещия с успех в Археологически музей-Варна, сензорен
информационен киоск бе направена анкета 3 с потребителите. При анализа на
данните от анкетния материал се използва линейна интерполация, без
корелация на показателите.
Важно беше да се разбере:
• Основната възрастова група на потребителите, използващи
интерактивния сензорен киоск;
• Видът на аудиторията;
• Каква част от посетителите го използват преди да разгледат
експозицията;
• Колко процента от посетителите се обръщат за информация към
системата след като излязат от експозицията;
• Доколко информацията на киоска е по-достъпна и нагледна от
информацията в експозицията на музея;
• Колко време средно отделя потребителят за работа със сензорната
информационна система;
• Оценка на информацията, получавана от системата.
Факт е, че след използване на системата възниква желание за закупуване на
мултимедийния диск. Показателно е, че журналисти и учащи предпочитат да
преписват от екрана на системата, а не да използват предоставената им прес
информация или да я търсят в библиотеката. Това е обяснимо - вече сме
свикнали да търсим информация чрез компютър и интернет.
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Виж анкетата и резултатите от нея в приложение 1 и 2.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА LCD
ИНФОРМАЦИОННИ ДИСПЛЕИ В МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ.
СИСТЕМИ ЗА ВИЗУАЛНО МУЛТИМЕДИЙНО ЦЕНТРАЛИЗИРАНО
ОСВЕДОМЯВАНЕ И РЕКЛАМА

Технологията
„digital
signage” (на български този
термин би могло да бъде
преведен като „цифрово
осведомяване”)
е
концептуално прост, ала
технически съвършен метод
за доставяне на критична за
определена
група
потребители информация.
Досегашният
опит
и
впечатленията
за
възможностите
й
са
натрупани
предимно
в
сферата на рекламата.
Съществуват
различни
дефиниции за digital signage.
Най-общо той може да бъде описан като напълно интегрирано решение за
предоставяне на променливо мултимедийно съдържание за реклама и/или
информация. То се състои от софтуер, който управлява централизирано
доставката на необходимата информация, произволен брой екрани и връзка
с интернет или локална мрежа (в някои случаи последното не е
задължително). Само комбинацията на тези компоненти може да бъде
наречена „digital signage”. Ако искате да придобиете впечатления за
възможностите на технологията „digital signage”, можете да сторите това
най-лесно с посещение в двата софийски мол-центрове, където
функционират информационни дисплеи на „Samsung”. На тези екрани
можете да научите повече за актуални промоции в магазините, да видите
продуктова реклама, както и да прочетете актуални новини.
За съжаление този метод за реклама и информиране не се използва в
местата, свързани с културата и изкуството, или от културни институции
като театри, музеи и галерии, където този начин за информиране на
публиката и посетителите би могъл да повиши интереса към тях. Във Варна
са монтирани и се използват с успех екрани за публична информация в
драматичния театър “Стоян Бъчваров” и отскоро в археологическия музей.
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Това, което отличава „digital signage” от всички подобни проекти е, че
предлага точната информация
съобразно
локализацията
на
екрана
или
компютъра
и
съобразно часа, в който се
излъчва. Именно своевременната
промяна на излъчванията прави
„digital signage” привлекателен
метод за информация и реклама.
За
да
се
избегнат
обаче
пренебрежението и липсата на
внимание към рекламата, е
необходимо да се заложи на
непрестанно
захранване
на
екраните с полезна информация.
Високотехнологичното ниво на проекта позволява всеки екран да бъде
разделен на части или зони, в които върви различна информация.Сред
основните предимства на „digital signage” е, че много лесно се
контролира и променя съдържанието на излъчваната чрез него
информация. Чрез компютър се следи във всеки момент какво се
излъчва от екрана, като програмата на различните екрани може да е
различна. В археологическия музей във Варна има два такива екрана.
Единия екран се използва в непосредствена близост до залата за
временни изложби и служи да дава информация за актуалните изложби,
да насочва посетителите към съответните зали, да информира
посетителите за най-атрактивните експонати и да им препоръчва книга
или каталог, които могат да си купят (реклама). Втория се намира в една
от експозиционните зали на музея и дава допълнителна графична
текстова и видео информация за историческия период и находките от
залата.
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Предимства:
•
•

•
•

Голямото влияние на рекламата, привличането на вниманието на
посетителите, особено на по-младите. Използва се пълноформатно
видео, анимация, комбинирани с текст;
Способността да се изменя съдържанието на потока от информация
по-бързо, по-лесно и по-евтино в сравнение с другите видове
визуална медия (печатна-плакати, билбордове, брошури, рекламни
пана и т.н.);
Възможността ефективно и евтино да се осигури местно, локално и
дори централизирано специфично съдържание;
Неограничеността на количеството и качеството на информацията
като формат или размер.

„ Digital signage ” е един от красноречивите примери, че разходите за
маркетинг и реклама в крайна сметка са винаги оправдани.
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БАЗОВ ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС В ОБЛАСТТА НА
КУЛТУРНОТО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Музеите като научни звена имат нужда от специализирани информационни
средства и унифициран музеен софтуер. Чрез съвременните информационни
технологии ще се контролират и опазват движимите паметници на културата,
ще се обменя информация между специалистите и институциите (МВР,
митници, министерство на културата). Такъв софтуер трябва да позволява да
се използва съвместно с аналитични модули и да работи във връзка с други
софтуерни системи от вида на ГИС 4 (ГИС се ползва от министерството на
отбраната и от кадастъра).
Най-перспективна и подходяща за целта е веб-базирана система,
представляваща многоезичен портален сайт. Той трябва да предоставя чрез
своя интерфейс достъп до информационни ресурси.
Обосновка
Системата е нужна за да се навакса изоставането по отношение на
достъпността на информация и използването на новите медии и
информационни технологии в сферата на музейното дело и културното
наследство.
По данни на “Доклад на Банката за развитие на Съвета на Европа” 5 ,
основната група проблеми и възможности за музеите в България са свързани с
развитието на дигиталните технологии и новите медии. Те имат потенциално
влияние върху много области, включващи:
• Нова среда и творчески продукти;
• Нови начини за участие в културния процес, създаване на мрежи и
разпространение;
• Нови форми на взаимодействие между култура и пазар, свързани с
културните индустрии и културния туризъм;
• Нови форми на заетост, професионален тренинг и продължаващо
обучение.
Основни цели
1. Предоставяне на интегрирани информационни ресурси на специалисти в
областта на археологията, историята и културното наследство.
2. Предоставяне на информация на държавни институции, пряко
ангажирани с опазването на културното наследство.
3. Управление и съхраняване на информацията от музейните фондове на
музеите в страната, включени в единна информационна система.
4. Предоставяне на специалистите на отдалечен достъп до информацията,
съдържаща се в единната информационна система.

4
5

Географски информационни системи.
Информационен бюлетин “Култура”, 1. София, 2005, с. 84.
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5. Предоставяне на отдалечен достъп до информация на неспециалисти,
студенти и учащи – образователни услуги (нива на достъп, селектиране
на информацията).
6. Виртуална библиотека – индекс с достъпни чрез веб научни публикации,
връзки към тях и библиографии.
7. Предоставяне на информация за музеите и техните експозиции, за
текущите и планираните изложби, както и за другите културни събития,
които се провеждат в музеите (научни конференции, срещи и други).
Идея и реализация – технология
1. Веб-базиран многоезичен портален сайт.
2. Веб-базирана база данни.
3. Тематични указатели: Проектиране и програмиране на база с научна
информация (археология, история и географско съдържание).
Проектиране на тематичните указатели за колекцията от хипервръзки
към информационните ресурси (веб-базирано приложение), изготвени от
информационни специалисти, които ги подбират и организират в
предметни (тематични) категории. Наричат се тематични, защото са
подредени по теми и подтеми в йерархичен порядък - от най-общата
тема към нейните разклонения, или от общото понятие към частното. Ще
се използват определени критерии за селекция, които са различни за
различните
указатели.
При разглеждането на основното меню на указателите трябва да се има
предвид, че всеки указател използва различна схема за класификация на
дисциплините и сферите от живота. Тези каталози са тематичните
указатели – класифицират ресурсите по различни схеми, и не съдържат
всички “книги”, защото са строго селективни.
4. Виртуална библиотека: Виртуалната библиотека е веб-базирана среда,
която
моделира
библиотечните
дейности
с
помощта
на
информационните технологии. За целта трябва да се интегрират
хетерогенните информационни източници и да се създадат връзки между
библиографските данни и резюметата от една страна и съответстващите
им пълни текстове от друга.
5. Обновяване на техническото оборудване;
•
създаване на комуникационна инфраструктура;
•
създаване и попълване на собствени бази данни ;
•
инсталиране на локални мрежи в Археологическия музейВарна, респективно другите регионални музеи.
6. Свързване на отделните институционални центрове посредством
регионалната преносна среда за достъп до интернет.
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Ефект
Реализацията на проекта ще даде възможност за:
1. Виртуално споделяне на информационни ресурси (географски,
библиографски, адресно-справочни, пълнотекстови и други бази данни),
ползвани едновременно, дистанционно, от всеки 6 и по всяко време.
2. Бързо, лесно и точно намиране на информация.
3. Опазване на културното наследство.
4. Достъп до многочислена и актуална информация по дадена тема.
5. Интегриране на информацията (текст, изображение, 3D модели).
6. Осъществяване на контакти в световен мащаб между професионалисти,
работещи по един и същи проблем.
7. Достъп до виртуални учебни програми и курсове на различни
специалности.

6

Всеки, който има права за потребител на съответното ниво.
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Логическа структура на информационната мрежа

Мрежата е йерархична и се състои от три нива:
1. Основна единица (Фонд) - това са работните станции, на които е
инсталирана клиентската част на информационна система за нуждите на
фонда и локална база данни.
2. Ако фондовете се повече от един (например в РИМ-Варна те са седем),
работните станции са свързани в локална мрежа. Сървърът е отделен
компютър, на който се съхраняват копия на локалните бази данни
(комбинация между локална и разпределена мрежова база данни). Чрез
него се осъществява достъпът на останалите потребители в мрежата
(освен във фондовете, компютри има и на други работни места и те
трябва да са свързани към тази мрежа и да предоставят достъп до
информацията в базата данни). Естествено трябва да се предвидят нива
www.sim-on.org
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на достъп, права за редактиране и извличане на информация и
възможност за едновременна работа на много потребители.
3. Интернет сайт. Той трябва да предоставя чрез интерфейса си достъп до
информационни ресурси. Тук имаме веб-базирано приложение на база
данни. Всички сървъри са свързани с интернет и чрез протокол за
обмяна на данни се прави текущо обновяване на базата данни във веб.
Става въпрос за портален сайт със собствен домейн. Би трябвало да има
форми за регистрация на потребителите и за ауторизация на
потребителите. Достъпът до информация е отдалечен, чрез интернет, и
ще изисква уникални потребителско име и парола (за някои действия и
електронен подпис), чрез които потребителите ще се идентифицират.
Правата на потребителите ще са ограничени само за четене на данни.
Добре е потребителите да се диференцират в категории, за всяка от
които информацията като обхват и дълбочина да е различна. Примерно
обикновен потребител (всеки, който има интерес към историята и
археологията), потребител второ ниво (с право за достъп до повече
информация, например студенти), потребители първо ниво (с най-големи
права за достъп до пълната база данни - научни работници в сферата на
археологията и историята, работещи в системата на регионалните музеи
и в институтите към БАН).
Специфициране и изисквания към софтуера
•

•

•

Ако се съобразим със съществуващото в момента състояние на
техническо обезпечаване на музеите с компютри и периферия, както и с
компютърните умения на работещите там, системата трябва да се
разработи за Windows XP, но така че в бъдеще лесно да се премине на
Windows Vista;
Отделно сега съществуващата система за инвентаризация във
фондовете, която се ползва от много години, е добре да се използва като
модел за бъдещата структура на полетата на базата от данни
(естествено не е нужно да се повтаря, но това ще улесни прехода към
електронна база, а и все пак е нужно програмистите да се съобразят със
спецификата и терминологията в тази научна област);
За да е ефективна такава база, в нея трябва да се заложат критерии за
търсене на информация. За да е наистина полезна, трябва да се
помисли и за аналитични алгоритми и анализ на информацията. Тук
трябва да се потърси мнението на специалисти в областта на
археологията.
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Заключение
Сензорният информационен киоск и информационните дисплеи са една от
иновационните стъпки – елемент от музейния PR. Мултимедийното
информиране за експозициите, текущите изложби, архивните документи на
музея и пр. улеснява цялостното информационно обслужване на музейната
публика.
Очевидно е, че създаването на виртуална реалност със средствата на
новите технологии, културата и изкуството могат да направят само адаптивни и
творчески хора. За да бъде успешен един мултимедиен проект, е необходимо
неговите автори да умеят да виждат в много предмети и явления елементи, за
които другите не подозират, че съществуват. В противен случай, интересът на
публиката с времето ще спадне рязко, а критиката от страна на
професионалистите ще нарасне.
Методологичните проблеми при създаването на мултимедиен продукт
трябва да се решават не само теоретично, но и на практика, с отчитане на
интересите на реалния потребител. Теоретичната готовност на информацията,
привличането на работа на известни автори и високохудожественият дизайн,
предназначен да осигури успеха сред потребителите, не са гаранция за
крайния резултат.
Използването на ИТ в музеите не трябва да бъде самоцелно. Погрешно е да
се мисли, че закупуването на скъпа техника ще реши проблема. Във всеки
един от вариантите на използване на новите технологии и медии найважно е съдържанието.
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Приложение 1
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА
АНКЕТА
Уважаеми Посетители,
Тази анкета е необходима, за да преценим каква е ефективността на
информационното обслужване в музея
Участник в анкетата / Име:

__________________________________________________________

□ жена □ мъж
Възраст: □ до 18 год. □ от 18 до 30 год. □ от 30 до 60 год. □ над 60 год.

Пол:

Професия:_____________________________________________
Посещавали ли сте Археологическия музей по-рано?

□ да □ много пъти □ един път □ не
Разгледахте ли интерактивния пътеводител във фоайето на музея, кога?

□ да □ преди да вляза в експозицията □ след като разгледах музейните зали □
не
Как преценявате информацията достъпна с интерактивната мултимедийна
система, в сравнение с тази видяна в музейните зали?

□ по-нагледна □ по-достъпна □ не мога да преценя □ незадоволителна
Средно време, което сте отделили за работа със сензорната
информационна система

□ до 5 минути □ от 5 до 10 минути □ между 10 и 20 минути □ над 20 минути
Какво най-много Ви хареса в интерактивната програма?
/възможни са няколко отговора/

□ достъпността на информацията □ начина на представяне на музейните експонати
□ информацията която получих □ оформление, дизайн на програмата □ друго
Вашите препоръки към създателите на програмата:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

www.sim-on.org

petronz@yahoo.com

17

Приложение 2
Резултати от анкетата:
БРОЙ ПОПЪЛНЕНИ АНКЕТИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - 64.
•

Основната възрастова група на потребителите, използващи
интерактивния сензорен киоск.

Както можеше да се очаква, основната група, която не се притеснява да
използва съвременни технически средства, са учениците и студентите (група до
18 години). Прави впечатление, че следващите по брой са хората на възраст от
30 до 60 години.
•

Вид на аудиторията.

Изключително разнородна. Може да се обособи само една група – на учениците
и студентите.
•

Колко процента от нея използват системата преди да разгледат
експозицията и колко процента от посетителите се обръщат за
информация към системата след като излязат от експозицията.

На практика половината я използват преди да влязат, а другата на излизане.
Различни са мотивите. Тези, които се престрашават да ползват киоска преди
да посетят експозицията, са от групата до 18 години (ученици, студенти). При
тях по обясними причини няма притеснения, когато се ползва съвременна
техника и те го правят дори от чисто любопитство. Тези, които използват
системата след като разгледат експозицията, са основно от другите възрастови
групи. Основната причина е, че те търсят допълнителна информация за
експозицията или за конкретни експонати. Те са тези, които я използват найдълго време (между 10 и 20 или над 20 минути).
•

Доколко информацията е по-достъпна и нагледна, отколкото в
експозицията на музея.

1.
2.
3.
4.

по-достъпна – 24.
по-нагледна - 15.
не мога да преценя – 14.
незадоволителна – 3.
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•

Средно време, което отделя един потребител за работа със сензорната
информационна система.

Най много са хората, отделили между 5 и 10 мин. за работа с
информационната система.

1.
2.
3.
4.

от 5 до 10 минути – 26.
до 5 минути – 13.
над 20 минути – 7.
между 10 и 20 минути – 6.

Качествата на софтуера са класирани така:
1.
2.
3.
4.

Начинът на представяне на музейните експонати - 26.
Достъпността на информацията – 24.
Информацията, която получих – 18.
Оформлението и дизайнът на програмата – 17.

•

Вашите препоръки към създателите на програмата.

Повечето препоръки и забележки не бяха към софтуера или системата, а поскоро към ръководството на музея относно цялостния вид на експозицията и
вида на услугата, която предоставя.
Ето няколко препоръки:
Още няколко компютъра, че иначе се чака на опашка!
На касата да насочват хората към използването му...
Не знаех че има мултимедийна система – трябва да я рекламирате на
посетителите.
Повече реклама на системата.
Повече детайлна информация.
Сензорната система не само че я приемам като „нещо” интересно и
нетрадиционно, но и нещо изключително ценно за учениците, които трудно
се ориентират в историческото време.
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Приложение 3
СЕНЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН КИОСК
на Археологически музей - Варна

Описание на сензорния информационен киоск – конструкция, изисквания
към софтуера и хардуера
Сензорният киоск е програмно-апаратен комплекс, в състава на който влизат:
• Сензорен дисплей, позволяващ достъпа до информация чрез
докосване на екрана;
• Компютър, хардуерната конфигурация на
който зависи от изискванията на
софтуера (информационната система) и
от изискванията за надеждност при
продължителна работа;
• Здрав и устойчив корпус, защитаващ
оборудването от несанкциониран достъп
(корпусът трябва да бъде съобразен с
дизайна на интериора);
• Програмно обезпечение, позволяващо
да се управлява киоска и да се
демонстрира
мултимедийната
интерактивна информационна система;
• Допълнително в киоска може да се
монтира аудио-система, той да се
свърже с мултимедиен проектор, както и
да се постави друго разнообразно оборудване.
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Описание на сензорния информационен киоск на
Варненския археологически музей

При скорошния цялостен ремонт на фоайето на музея бяха монтирани два
сензорни информационни киоска с дизайн, съобразен с архитектурните
решения на фоайето.
Конструктивно те са тип пиедестал, имат
компактни размери и са разположени така, че
да бъдат видени още с влизането в музея,
без да пречат на потока от посетители.
По
разбираеми
причини
софтуерната
информационна система бе конструирана
така че да е многофункционална (съвместява
функциите на няколко киоск системи):
• Посетителят получава информация за
бъдещи и настоящи изложби (киоск на
касата);
• Предоставя
обща
информация
за
експозицията, за местонахождението на
различните
по-важни
и
интересни
експонати, показва план с означение на
разположението на залите в музея;
• Показва
тематична
информация
(изображения, снимки, видео и подробна
текстова информация) за експонатите в
залите, а и за експонати, които не са изложени, но имат отношение към
експозицията.
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Софтуерът е разработен на базата на най-съвременни програмни средства
и има следните възможности:

1. Динамичен и интуитивен потребителски интерфейс.
2. Постоянна потребителска помощ за всяко действие във вид на подсказващи
съобщения.
3. Панел с помощна информация за функциите на програмата.
4. Два езика (български и английски) както на интерфейса, така и на текстовата
информация. Изборът на езика става още при стартиране на програмата.
5. Защита от несанкциониран достъп – приложението контролира всички
функции на операционната система, винаги работи в режим always on top, а
излизането става само чрез въвеждане и потвърждаване на парола от
виртуална клавиатура (всичко става с докосване на сензорния дисплей) и
при коректно въведена парола компютърът се изключва сам.
6. Скрити от потребителя програмни функции:
• Защита на съдържанието – всички висококачествени изображения и
снимки са вкарани в Image Container (кутия за снимки) и са
недостъпни от външни програми (не могат да се отварят, разглеждат
и принтират от друг софтуер, например Photoshop, което е много
важно за CD версията);
• Проверка на целия хардуер на компютъра и неговите режими на
работа. Прави се с цел оптимално използване на ресурсите на
компютъра и най-добър изглед на мултимедията. Проверява се броят
и видът на устройствата (твърди дискове, CD-ROM, DVD-ROM,
записващи устройства) и се установява откъде се стартира
програмата, проверява се графичният режим и ако той е различен от
1024 на 768 пиксела и дълбочина на цвета по-малка от 16 бита, се
предлага на потребителя да го промени, като това става с едно
кликване на мишката. Ако не бъде направена тази промяна,
програмата отказва да работи. По този начин се гарантира винаги
коректния и перфектен изглед на мултимедийното приложение (за CD
версията, на потребител работещ на киоска в музея, това е спестено,
защото софтуерът е настроил всичко предварително);
7. Музика – музикален файл с продължителност 12:45 минути.
8. Възможност за използване на неограничен брой музикални файлове.
9. Възможност за избор и смяна на музиката от потребителя.
10. Възможност за включване и изключване на музиката от потребителя.
11. Брой на снимките с малък размер – 184.
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12. Брой на снимките с висока резолюция и голям размер (висококачествени) –
200.
13. Видео за експонати на музея – 11 видео-файла с общо времетраене 09:18
мин. плюс 1 видео-файл за времената изложба. Видео за Карел Шкорпил и
за първите археологически разкопки в България - 12 минути.
14. Нов панел, даващ възможност за гледане и управление на филми (два
филма: „Ще бъде ли написана отново историята на земята” - 33:08 мин. и
„Въпроси на праисторията” – 16:39 мин.).
15. Възможност за управление на видео файловете, стоп, пауза, плей.
Уголемяване на видео изображението на пълен екран (Full screen) или
стандартен прозорец. Хипер-връзки към видео материалите – от статиите за
съответната тема. Отделен панел за избор и преглед на видео-материалите
(Direct video panel).
16. Рекламен прозорец – ако системата не бъде използвана три минути,
визуализира се рекламен прозорец, който информира посетителя за новите
изложби и за залите, в които те са разположени; уведомява го, че вижда
пред себе си сензорна информационна система и го кани да получи
информация и да разгледа виртуално музея.

Характеристики на софтуера
1. Програмна среда за разработка – Delphi 6, ядро или шел на системата.
Macromedia Director MX 2004 – предназначен за разработка на
пълнофункционални мултимедийни приложения за интернет, както и за
CD, DVD и киоск-системи.
2. Операционна система – 32 bit Windows, препоръчително е да се използва
на Windows XP заради алфабленд функцията (прозрачност и
полупрозрачност).
3. Размер на изпълнимия файл след компилацията – 41 MB, като в него се
съдържат (освен командите) всички изображения с висока резолюция.
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Хардуерни спецификации

7

1. Стандартен персонален компютър със следните параметри:
• Процесор – Intel Celeron 420;
• Памет – 1024 MB;
• Твърд диск – 160 GB;
• Видео контролер – вграден на Intel;
• Оптично устройство – DVD-ROM;
• Мрежа – безжична, интериорът не позволява окабеляване.
2. Сензорен дисплей – 15’’ TFT LCD, CTX модел PV500T със сериен
комуникационен интерфейс.
Разходи за реализация на проекта (ROI) за период от шест години
Разходи

Сума/ лв.

1. Авторски труд:
• Идеен проект
• Графичен дизайн
• Разработка на софтуера
• Обработка на изображенията
• Обработка на видеоматериалите
• Оборудване и монтаж
• Поддръжка,
усъвършенстване
и
обновяване (за период от 5 години)
2. Техническо оборудване:
2.1. Сензорен дисплей – 15’’ TFT LCD, CTX
модел PV500T със сериен комуникационен
интерфейс
2.2. Компютърна конфигурация:
• Процесор – AMD Atlon 1700+
• Памет – 256 MB
• Твърд диск – 40 GB
• Видео контролер – вграден на S3
• Оптично устройство – DVD-ROM
• Мрежа – безжична, интериорът не
позволява окабеляване
2.3. Корпус на сензорния информационен
киоск
Обща сума: 10920 лв.

Общо
сума/ лв.

400
1200
1100
500
400
200
2000

400
1200
1100
500
400
200
2000

2 x 1560

3120

2 x 700

1400

2 x 300

600

Забележка:
• Разходите, посочени в т.1 (авторски труд), са приблизително изчислени и
представляват лични инвестиции на автора.
7

Това е средно добра компютърна конфигурация за 2006 година. Въпреки непрекъснатата работа през
периода досега е давала много малко дефекти.
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•

Разходите, посочени в т. 2 (техническо оборудване), са покрити от
Археологически музей – Варна.

На база на информацията за общия брой на посещенията в Археологически
музей – Варна за 2005 година и преките приходи от продажба на билети (като
се има пред вид, че това не са единствените приходи на музея) е изчислен т.н.
обикновен коефициент на възвръщаемост на инвестициите (ROI) за
реализацията на сензорния информационен киоск. Коефициентът ROI възлиза
приблизително на 35% за 2005 година, което означава, че преките инвестиции в
сензорния информационен киоск са минимални и могат да се покрият за период
до три години (виж Приложение 1).

Перспективи за развитие
Варненският археологически музей е в ремонт от 2004 година. Ремонтът
започна с обновяване на фоайето. Предвижда се етапно цялостно обновяване
и модернизиране на експозиционните зали и сервизните помещения, както и
нови експозиционни решения. Обновена е постоянната иконна експозиция (28
април 2006 година). Планът за обновяване и модернизиране предвижда още
зала за мултимедийни прожекции. Закупена е прожекционна техника
(мултимедиен проектор и екран с размери 240х240 см). Планира се да се
използва сензорен информационен киоск, който ще е с дизайн тип “катедра”. На
твърдия диск на компютъра ще бъдат качени всички необходими филми.
Киоскът ще е свързан с мултимедийния проектор, което ще позволи той да се
използва както от индивидуални посетители, така и за лекции пред широка
аудитория. В последния случай не е задължително лекторът да умее да
борави с компютърната техника. Софтуерът ще бъде направен така че да
може да се използва за лекции (това предполага наличието на богат снимков и
текстови материал) от който и да е преподавател, а също и за пускане и
управление на инсталираните на твърдия диск филми (както е реализиран в
киоските във фоайето). Единственото, което ще трябва да се прави, е да се
включва и изключва проекторът при нужда.
Предвижда се в най-близко бъдеще музейният обект „Аладжа манастир” (който
е част от системата на РИМ – Варна) да монтира в музейната сграда система,
идентична на тази, която се планира за залите на иконната експозиция на
Археологически музей – Варна. Темата на приложението е “Християнството и
манастирите в Североизточна България”.

www.sim-on.org

petronz@yahoo.com

25

Приложение 4
Брой посетители в Археологически музей - Варна за 2005 година: 8
62 000 x 3 лв. (цена на един билет) = 186 000 лв.
Формула:
Обикновен
коефициент ROI = приходи от продажби (2005) – размер на инвестициите (%)
размер на инвестициите
Изчисления:
ROI (за 1 година - 2005) = 186 000 - 10 920 = 16 %, ако се изчислява за цялата вложена
сума
10 920
ROI (за 1 година - 2005) = 186 000 - 5 120 = 35 %, ако се изчислява за реалната сума,
5 120
инвестирана от музея.

8

През 2006 година броят на посетителите надхвърли 120 000 души!
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Приложение 5
СЕНЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН КИОСК
на Националния археологически институт и музей към БАН.
Информационните технологии и археологическото наследство на
България
Главната цел на проекта е да създаде
пилотна
информационна
система,
базирана на ГИС, с потенциал за бъдещо
развитие, която ще съкрати дистанцията
между
археологическата
полева
практика,
музейните експозиции и
публиката и ще събуди интерес на
специфични аудитории в България към
по-дълбоко разбиране на миналото и ще
улесни популяризирането на българското
археологическо наследство в Европа и в
други страни. Системата ще помогне на
Главната експозиционна зала на
изследователската работа на НАИМНационалния археологически
БАН.
институт и музей
Проектът се намира в крайна фаза на реализация. Информационната система
може да се разгледа на адрес: www.naim-bas.com/arche
Един от приоритетите за развитие на интердисциплинарните изследвания в
НАИМ-БАН е потребността от ГИС решения. Тя се налага по няколко причини:
1. Историческото познание традиционно
се свързва
с
линейна
последователност във времето. Съвременните научни подходи
предполагат обвързване на историческите процеси с географската среда в
единна система, която обединява, често единични, откъснати един от друг
данни. Такава информационна система позволява тяхното по-пълно
познаване и интерпретиране.
2. Необходимостта от ГИС решение възниква поради факта, че много
ведомства в България използуват в своята дейност географски
информационни системи, с които НАИМ-БАН обменя регулярно данни.
Такова решение е необходимо и от гледна точка на директивата INSIRE на
ЕК от март 2007 г. за изграждането на единно географско пространство, в
което следва да се отразяват всички инфраструктурни дейности.
3. Не на последно място, новите технологии дават възможност по нов начин
да се представи музеят и работата на археолозите на една значително
по-многобройна публика.
.
Информационната система е новаторско интерактивно помагало на
учебната и изследователско дейност на ученици, учители, студенти и
изследователи от страната и чужбина.
.
Подпомага по нов начин дейността на туроператорските фирми при
организиране на посещения на Музея и на различни паметници в страната.
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ЦЕЛИ
Реализираният проект е насочен към създаването на информационна система,
базирана на ГИС технологиите за интегриране и визуализиране на данни от
полевия и музейния каталог на НАИМ-БАН. Системата е разработена на базата
на ESRI платформата.
РАЗРАБОТКАТА
Приложението, което ще ползуват потребителите, е разработено в два
варианта - за киоск и за Web. То се състои от две огледални части (на
български и английски език) и предлага главно меню с три раздела - Музейна
експозиция, Меню и Видео. Избирайки “Музейно експозиция” потребителят
попада в прозорец, в който се извеждат схемата на музея, и информация за
избрани експонати. Мястото, на което е открит експоната, се визуализира на
динамична географска карта, М 1 : 200 000.
Избирайки “Меню”, потребителят получава възможност да конкретизира
историческия период, от който се интересува, и да изведе върху географската
карта всички находки от този период, или пък да посочи конкретна находка и да
получи информация за нея. Разработената платформа, основаваща се на
софтуера ESRI ArcGIS, дава възможност на служителите на НАИМ-БАН да
актуализират и допълват информацията в системата - да добавят нови обекти и
информация за тях.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Идеята е в бъдеще ГИС системата да осигурява възможност за обмен на данни
с различни участници в изследването, управлението и опазването на
археологическото наследство на България като: Министерството на
образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството (Агенция по кадастър),
Министерството на околната среда и водите, Министерство на отбраната,
Министерство на земеделието и горите, както и с някои институции на ЕК.
Несъмнено системата ще подпомогне изследователската работа на НАИМБАН. Археолозите ще разполагат с помощни аналитични средства на ГИС,
които ще могат да прилагат за по-добрия анализ, управление и опазване на
археологическото наследство на България.

www.sim-on.org

petronz@yahoo.com

28

На седми април 2008 година бе монтиран предвиденият за инсталиране
сензорен информационен киоск за музейни презентации в главната
експозиционна зала на НАИМ-БАН. Изследователският и музейният състав на
НАИМ-БАН ще имат възможността да създават мултимедиен продукт, който да
представя музейните експозиции и други колекции, археологически обекти и
паметници. Наречен “Виртуален музей”, той ще може да представи по нов
начин досега малко позната и смятана за недостатъчно атрактивна
информация за миналите общества.
До сега на него бе инсталирана софтуерната интерактивна система
„Пътеводител на Варненския археологически музей”. Така през краткото време,
през което бе използвана тази система (скоро тя беше сменена със специално
изработения за НАИМ продукт), всеки посетител на музея имаше възможност
да разгледа два музея едновременно - виртуално музея във Варна, а на живо НАИМ.
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Киоскът е тип катедра, изработен от
плоскости с дебелина 15 мм. Дизайнът
му е съобразен с пространството, в
което се намира, и цвета на околните
витрини. Конструкцията е по-здрава и
устойчива от тази на киоска във Варна.
Освен това е усъвършенствано
интегрирането на модулите и
компонентите в киоска.

Промените са:
1. Вграден е по-добър и по-голям
сензорен дисплей 17’’ Elo.
2. Вграден е радио-модул, чрез който с
едно натискане на бутон на
дистанционното управление се
включва и изключва компютърът в
киоска.
3. Монтирано е непрекъсваемо
захранване със защита от
пренапрежение (UPS).
4. Компютърът е на чекмедже (за
улесняване на обслужването).
5. Сервизен капак в задната част на
корпуса – на нивото на дисплея, за
по-лесно обслужване на дисплея и
достъп до свързващите кабели. В
пространството зад капака могат да
се монтират още много други
модули (мрежови рутери, тонколони
и др.).
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Снимките са направени по време на монтажа

Киоскът в завършен вид
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Приложение 6
Технологичен софтуерен проект:
ИНТЕГРИРАН ПАКЕТ ЗА ВИДЕО ПРОЖЕКЦИИ
С два монитора е по добре от един.
Two monitors are better than one

Целта на настоящия проект е да се направи възприемането на историята
по-достъпно за посетителите чрез внедряване на иновативни образователни,
интерактивни и атрактивни мултимедийни приложения. Използването на
сензорен екран позволи създаването на уникален софтуер, чрез който се
постига взаимодействие с публиката и се съчетава образование и развлечение.
Така посетителите няма да са пасивни наблюдатели а се превръщат в активни
откриватели. Използването на голям плазмен дисплей прави информацията
достъпна за широк кръг от потребители. Софтуера позволява лесно и бързо да
се организират прожекции на филми и пред
голяма аудитория (групи
посетители, ученици и техните преподаватели). Всички функции за управление
на системата и визуализирането на съдържанието се осъществяват от
посетителите на музея без да се изисква никакво познание за работа с
компютърна техника.
В рамките на проекта се извърши следното:
1. Проектира се и се изработи управляващия софтуер.
2. Редактираха се и се обработиха видео и графични материали
3. Проектиране на корпуса в който се вграждат сензорния екран и
прожекционната система (в случая 42’’ плазмен дисплей) както и
останалото оборудване
Иновации: Съвместното използване на два екрана и потребителски
интерфейс тип виртуален десктоп.
1. Съвместното използване на два екрана не е типичното клониране на
дисплея при което и на двата се визуализира едно също съдържание. В
случая софтуера „разделя” визуализацията на две. Едната която е на
17’’ сензорен дисплей е интерфейса на програмата. Чрез нея се
извършва цялостно управление на приложението и визуализацията на
полезна информация както на единия така и на другия. Втория дисплей
42’’ плазмен телевизор с VGA вход служи единствено за визуализация
на полезно съдържание (в случая видео филми и графична
информация за находки намиращи се в археологически музей Варна)
2. Иновативен потребителски интерфейс. За по добро и оптимално
управление както и за по-добър изглед интерфейса на приложението е
динамичен и интуитивен. Но за разлика от повечето такива програми
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софтуерния модел не е базиран йерархично 9 (главно меню, което се
разклонява на подменюта). Тук има само едно ниво на йерархия.
Промяна на управлението става като прозореца с бутони и текст се
мести хоризонтално и в двете посоки. Това става като се направи
размера на прозореца много по-голям от размера на екрана (виртуален
прозорец). Като се мести прозореца хоризонтално пред потребителя се
показват различни бутони с различни възможности за избор и
визуализация на информацията.
Мултимедийно съдържание
Основното информационно съдържание е от филми за Варненския некропол и
касаят историята по българските земи в периода от каменната до бронзовата
епоха (12 на брой видео файла с обща продължителност 258 минути).
Допълнително е вкарана информация със снимки с висока резолюция и текст за
22 от най-важните археологически находки от това време.

9

Виж страница 6 „Изисквания към софтуера на сензорния киоск”
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Техническа реализация
1. Специализирана компютърна система с мощна видео карта позволяваща
свързване към два монитора едновременно.

2. Сензорен дисплей за вграждане Elo touch 17’’ TE1739L

3. Плазмен телевизор Panasonic с размер на екрана по диагонал 42’’ и
вход за компютър VGA DSUB25
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Кратко описание на софтуера със снети екрани
Така изглежда главното меню

Чрез докосване до който и да е от осемте бутона се стартира съответното
видео. Кой е филма се разбира от текста под бутоните а характера и
съдържанието се визуализират от самите бутони защото са анимирани.
Има бутони за манипулиране на видеото (превъртане напред и назад, пауза и
стоп) както и лента показваща текущата позиция във филма.
Местенето на интерфейса хоризонтално от потребителя, се управлява от
бутоните разположени на лентата за управление, в долния край на екрана
(CHRONOLOY / ХРОНОЛОГИЯ, MAIN / МЕНЮ, ФИЛМИ НА БЪЛГАРСКИ и MOVIES IN
JAPANESE).

В раздела с филми на български език в менюто за избор е използван
интелегентен скрол, автоматично се скролира с една стъпка нагоре или надолу
и се показват филмите които потребителя би могъл да избере но не е виждал
досега.
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Това е вида на менюто с филми на български език

Вида на менюто с филми на японски език
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хронологическата таблица преди да сте направили избор на експонат от нея

хронологическата таблица след като сте направили избор на експонат от нея
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Приложение 7
СЕНЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН КИОСК
на Археологически музей Варна
Кратко описание на системата със снети екрани

Стартовия екран даващ възможност да се избере език

Главно меню, добавен е бутон за директен достъп към експозицията
“съкровищата на траките”
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Хронологична таблица избирате 1 от 74 експоната

Изглед на предмет избран от хронологичната таблица, имате възможност да
разгледате уголемени детайли от експоната
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Влезли сте в “ЕКСПОЗИЦИЯ”

Кликнали сте на “ПЛАН НА МУЗЕЯ”, сега трябва да изберете зала
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От плана на музея сте избрали зали “10 11 12”

Или 21 20 19 – съкровищата на траките.

www.sim-on.org

petronz@yahoo.com

41

ЕПОХИ И РАЗДЕЛИ – подробна тематична информация, изберете епоха

Избрали сте да научите повече за най-старото злато в света, освен снимки и
текст можете да видите и видео за някои експонати
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Малко история, сградата – история на Археологически Музей – Варна. Можете
да видите видео за основателя на музея Карел Шкорпил както и за първите
археологически разкопки в България

Нова функция. Добавени са филми за варненския некропол.
Избора на филм е става чрез интерактивно меню
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“ВИЖ ВИДЕО”, директно стартира видео файлове, достъпни иначе от статиите
по съответната тема.

Избрали сте да видите част от златното съкровище намерено във
изключително богат гроб на мъж, с още 1.5 кг златни находки
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Потребителска помощ, освен това информация за часа, възможност за
настройки на системата, информация за системата.

От тук можете да смените аудио файла, да промените силата на звука или да
спрете музиката.
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Тук получавате информация за софтуера и хардуера на компютърната
система, можете да смените някои настройки

Кликнали сте на бутона “ИЗХОД” системата чака потвърждение.
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Избрали сте “ДА| YES”, системата иска от вас да потвърдите с парола която се
въвежда от виртуална клавиатура За символи на клавиатурата се използват
експонати на музея. Прави се с цел да се премахне възможността от не
санкциониран достъп в системата. При правилно въведена парола
приложението се затваря като преди това то праща на Windows команда за
изключване на компютъра. Приложението се затваря а компютъра се
самоизключва. При три неуспешни опита за излизане системата симулира
“грешка”, екрана става черен и остава такъв за една минута. След това
системата се възстановява сама в главно меню. Това се прави за да се
откажат по-упоритите потребители които незнайно защо са си наумили че
трябва да излязат от интерактивната система, от понататъшно безсмислено
кликане по екрана.
За CD версията това не си отнася, там излизането от приложението става като
потвърдите с бутона “ДА”
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Приложение 7

Така изглежда готовия мултимедиен диск
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инж. Петър Атанасов, РИМ-Варна
petronz@yahoo.com
simon@sim-on.org
www.sim-on.org
052 / 681 052
0888/ 232861
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