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Bicicleta electrică
Civilized Cycles a lansat o nouă 
bicicletă electrică cu multiple 
avantaje, care poate fi  folosită 
în transportul de mărfuri sau în 
turism. Modelul este unul aparte 
pentru bicicletele electrice.
INOVAŢIE. Aceasta este nișa pe care Modelul 
One este proiectată. Ceea ce diferenţiază 
modelul One de aceste alte căi de lucru 

este designul său și mai multe componen-
te și funcţii ale bicicletei. 

Una dintre cele mai inteligente compo-
nente este suspensia pneumatică auto-
nivelantă, care se ajustează în funcţie de 
greutatea care vine pe bicicletă și va crea 
confort. Bicicleta este ușor de condus. 

Desigur, nimic din toate acestea nu este 
ieftin. Modelul One este disponibil pentru 
precomandă acum direct de la Civilized 

Cycles, preţurile timpurii începând de la 
4.500 de dolari. Desigur, bicicleta poate fi  
folosită și pentru transportul unei persoa-
ne în plus. 

Dacă sunteţi „oameni pro verde” și vă 
gândiţi la emisiile de carbon și costurile de 
combustibili și întreţinere, bicicleta este o 
recomandare foarte bună. 

Primele comenzi se vor face la fi nalul 
anului.  (Foto: trendhunter.com)

Camera DVR Loosafe: imagini 
şi securitate panoramică în trafi c
TRAFIC. Camera auto dublă (oglin-
dă retrovizoare şi cameră de marşa-
rier), având funcţii de detectare de 
mişcare, senzori G, mod de noapte, 
pornire automată, are şi sistem audio 

cu microfon şi difuzor incorporate.  Cu 
ea puteţi înlocui o oglindă retrovizoa-
re a maşinii. Ea funcţionează şi drept 
cameră de trafi c şi funcţie touch, de 
unde se pot face setări şi se pot re-
vedea înregistrările din trafi c ale ca-
merei. Camera are un câmp vizual de 
170 de grade, care permite vederea 
panoramică a ceea ce se întâmplă în 
jurul maşinii. Rezoluţia camerei este 
Full HD 1920x1080. Înregistrările 
sunt Full HD şi are şi stabilizator elec-
tronic de imagine. Rezoluţia foto este 
de 12 Mpx. 
Imaginea din marşarier se poate ve-
dea proiectată pe întregul ecran. 

Lentila camerei are şase straturi de 
sticlă, permite intrarea luminii şi asta 
dă o imagine bună asupra cadrelor. 
Camera are un senzor special, senzo-
rul G, care poate fi  setată să salveze 
imaginile doar în cazul unui accident, 
cu 10 minute înainte ca acesta să se 
producă.
Camera are şi o funcţie de monito-
rizare a locurilor unde parcăm. Are 
înveliş metalic, este rezistentă la 
temperaturi şi nu prezintă riscuri la 
incendii. Vine la pachet cu cablul de 

alimentare, cameră marşarier, sistem 
de prindere, cameră de oglindă şi un 
cablu de şase metri pentru camera de 
marşarier. 
Stocarea fi lmărilor şi imaginilor se 
face pe un card micro SD de 32 GB. 

Vă facem review-ul unei camere 
de trafi c care are multe înrebuin-

ţări şi se comportă şi ca oglindă 
retrovizoare, cameră de fi lmare 
în trafi c şi cameră de marşarier. 
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Windows 11. Un nou look 
şi funcţii pentru gaming şi video
Microsoft a prezentat 
Windows 11. Noua ver-
siune de Windows, cu 
modifi cări semnifi cative 
atât de ordin vizual, cât 
şi de funcţionalitate, va 
fi  disponibilă în acest an.

Windows 11 are un nou 
buton Start și un nou 
meniu Start, alinia-

te pe centrul taskbar-ului. Tot 
centrate vor fi  și pictogramele 
plasate pe taskbar. Meniul Start 
include aplicaţiile și documen-
tele recente, alături de o bară 
de căutare - și acestea aliniate 
central. Au dispărut din meniul 
Start așa-numitele Live Tiles, 
care afi șau în timp real infor-
maţiile furnizate de aplicaţii. 
Noul design seamănă cu ceea 
ce trebuia să fi e Windows 10X, 
versiunea de Windows gândi-
tă să concureze cu Chrome OS, 
dar la care Microsoft a renunţat 
în fi nal. De altfel, Microsoft a 
anunţat anterior că unele carac-
teristici ale lui Windows 10X vor 
fi  mutate în Windows 11.

Vor exista îmbunătăţiri și pe 
partea de performanţă. Una 
dintre acestea este reducerea 
cu 40% a dimensiunii update-
urilor, care vor fi  instalate mai 
efi cient, în fundal.

Soluţia de comunicare video 
lansată în plină pandemie de 
Microsoft, Teams, va fi  integra-
tă în Windows 11 și, mai mult, 
va fi  plasată pe taskbar în mod 
implicit.

Widget-urile revin în centrul 
atenţiei odată cu Windows 11, 
însă vor fi  diferite de vechea ite-
raţie. Conform Microsoft, aces-
tea vor fi  fl uxuri personalizate 
de informaţii (știri, vremea, hărţi 
etc.), create cu ajutorului AI-ului. 
O noutate altă noutate este Snap 
Groups - posibilitatea de a grupa 
și deschide împreună mai multe 
aplicaţii plasate pe taskbar.

„Windows 11 se adresează și 
gamerilor, gaming-ul fi ind din-
totdeauna o parte fundamen-
tală a Windows-ului. Astăzi, 
sute de milioane de oameni din 
întreaga lume joacă jocuri pe 
Windows și interacţionează ast-
fel cu cei dragi și, întrucât Win-
dows 11 integrează cele mai noi 
tehnologii în acest domeniu, 
facilitează utiliza-
rea întregului 
potenţial 
al siste-
mului 

hardware, precum: DirectX 12 
Ultimate, care oferă o grafi că 
impresionantă, captivantă, la 
frecvenţe mari ale cadrelor; Di-
rectStorage pentru timpi de în-
cărcare mai rapizi și experienţe 
de utilizare care pun un accent 
mult mai mare pe detalii în tim-
pul jocului; Auto HDR pentru o 
gamă de culori mai largă și mai 
vie, care facilitează o experi-
enţă vizuală cu adevărat capti-
vantă”, transmit reprezentanţii 
companiei producătoare.

Potrivit sursei citate, noul sis-
tem de operare de la Microsoft 
integrează Widgets - un nou 
feed personalizat, alimentat 
de inteligenţa artifi cială și de 
cea mai performantă verisune 
a browser-ului Microsoft Edge, 

iar pentru creatori și edi-
tori, funcţia deschide 

în Windows noi 
ecrane pentru 

a oferi conţi-
nut perso-
nalizat.

D e 
a s e m e -
nea, prin 
i n t e r -

m e d i u l 
Microsoft 

Store, utili-
zatorii de Win-

dows pot avea 
acces la aplicaţii și 

conţinut pentru vizionare, 
creaţie, jocuri, lucru și învăţare. 
Totodată, începând din acest 

an, vor putea fi  descoperite în 
Windows 11 aplicaţii Android în 
Microsoft Store, ce pot descăr-
cate prin Amazon Appstore.

Pentru domeniul IT, Win-
dows 11 este construit pe fun-
daţia compatibilă Windows 10, 
în așa fel încât acesta va putea 
fi  implementat într-un mod si-
milar cu Windows 10. Tranziţia 
la Windows 11 va fi , așadar, ca 
o actualizare a Windows 10, iar 
experienţele de gestionare fa-
miliare pe care le avem la dispo-
ziţie astăzi - cum ar fi  Microsoft 
Endpoint Manager, confi guraţia 
cloud, Windows Update for Bu-
siness și Autopilot - vor sprijini 
procesul de integrare a sistemu-
lui de operare Windows 11.

Windows 11 va fi  disponibil pe 
computerele noi și pe compute-
rele eligibile pentru Windows 
10, printr-un upgrade gratuit, în 
perioada imediat următoare, iar 
pentru a verifi ca eligibilitatea 
actualelor computere cu Win-
dows 10, în vederea actualizării 
gratuite la Windows 11, utiliza-
torii pot accesa Windows.com 
și descărca aplicaţia PC Health 
Check. În același timp, Micro-
soft colaborează cu partenerii 
săi de retail pentru a se asigura 
că toate computerele cu Win-
dows 10, care pot fi  achiziţio-
nate în prezent, sunt pregătite 
pentru actualizarea la Windows 
11. Actualizarea gratuită va fi  
lansată pe computerele Win-
dows 10 eligibile în perioada ur-
mătoare, continuând și în 2022.

Începând de săptămâna vii-
toare, gigantul american de teh-
nologie va începe să partajeze 
o versiune-pilot a Windows 11, 
pentru feedback, în cadrul Pro-
gramului Windows Insider - o 
comunitate de fani Window.

Conform datelor companiei 
americane, în prezent, Win-
dows este o platformă pe care 
se bazează peste un miliard de 
oameni.

Noul 
sistem de operare 

va prelua şi funcţii pentru 
gaming şi video de la Xbox, precum 

auto HDR, care va activa contrastul dinamic 
pentru monitoarele compatibile. Tot de Xbox va 

fi  preluată şi funcţia DirectStorage, care va scădea 
timpii de încărcare a jocurilor în cazul mediilor de 

stocare SSD care folosesc NVMe sau interfeţe mai noi. 
Din sistemul de operare 
va face parte şi Xbox 
Game Pass, care include 
xCloud.
Asta înseamnă că 
utilizatorii vor putea 
folosi aplicaţia 
Xbox pentru 
streaming de 
gaming.
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TrashOut - aplicaţia prin 
care semnalezi gunoiul ilegal

Poţi semnala zonele în care vezi 
deşeuri doar făcându-le o poză şi 
urcându-le pe aplicaţia internaţiona-
lă- TrashOut, introdusă de Let’s Do It 
Romania. Nu uita să adaugi locaţia 
exactă! Informaţiile vor ajunge la 
Garda de Mediu şi la primării pentru 
a ecologiza spaţiul. Informaţii vor 
apărea şi în aplicaţie, iar alţi voluntari 
se pot deplasa la faţa locului şi lua 
atitudine, strângând gunoiul.

Cum funcţionează?
1. Instalezi aplicaţia din Google Play/App 

Store,
2. Creezi un cont,
3. Dacă surprinzi pe cineva că aruncă gu-

noi sau vezi deșeuri aruncate ilegal, 
le poţi fotografi a/fi lma,

4. Completezi câteva detalii legate de 
dimensiunea gunoiului (dacă încape 
în saci menajeri sau e nevoie de au-
tomobil pentru a fi  transportat), ti-
pul gunoiului, dacă este accesibil pe 
jos, dacă e într-o peșteră sau în apă. 
Adaugi locaţia acestuia. Poţi opta 

pentru postare anonimă sau publică,
5. Organizaţia Let`s Do It Romania se va 

asigura că orice depozit ilegal de de-
șeuri, semnalat de cei care folosesc 
aplicaţia, ajunge sub forma unei peti-
ţii la autorităţi, 

6. Autorităţile trebuie să ofere o soluţie 
în termenul legal,

7. Se pot implica și voluntari pentru a 
strânge deșeurile, mai apoi urcând 
fotografi i cu zona ecologizată, mar-
când-o „curată”.

Primul pas în curăţarea lumii este 
să știi unde sunt toate „punctele mur-
dare”. Poţi oricând accelera lucrurile, 
creând un eveniment de ecologizare în 
TrashOut. Aruncaţi-vă deșeurile în mod 
corectReciclarea este importantă în re-
ducerea amprentei noastre de mediu, 
dar de multe ori nu știm cum și unde să 
aruncăm deșeurile noastre în mod co-
rect. Puteţi utiliza aplicaţia pentru a găsi 
cu ușurinţă coșul de gunoi sau centrul 
de colectare potrivit pentru deșeurile 
voastre. Puteţi obţine și indicaţii de ori-

entare pentru a ajunge la diverse centre 
de colectare a deșeurilor din orașul vos-
tru, văzând și programul acestora. 

„Această ţară nu poate fi  schimbată și 
imaginea noastră de groapă de gunoi a 
Europei nu poate fi  schimbată, dacă nu se 
schimbă mentalitatea omului și nu înce-
tează să mai arunce deșeuri de la balcon. 
Trebuie să se schimbe și mentalitatea pri-
marilor, care nu fac ceea ce trebuie pentru 
a le oferi oamenilor alternative. Și dacă 
primarul nu se schimbă din acest punct 
de vedere, eu zic că nu merită un nou 
mandat”, a declarat ministrul Mediului 
Tanczos Barna pentru Digi24.ro.

 În aprilie 2021, utilizatorii aplicaţiei au 
raportat 2.133 de zone în care au găsit de-
șeuri aruncate ilegal. 454 au fost marcate 
ca și curăţate. Gunoaiele au fost raportate 
în 25 de ţări, cele mai multe fi ind în Româ-
nia, Slovacia, Ungaria, Canada și Estonia.

În ţara noastră, de când a fost lansa-
tă aplicaţia, au fost 7.911 de raportări și 
1.635 de spaţii declarate „curate”.

 (Foto: capturi de ecran)
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Noua Dacia Logan a stâr-
nit o serie de aprecieri 
către producătorii desig-
nului, care s-au întrecut 
pe ei. Cu ce dotări vine 
maşina şi ce este diferit 
şi în plus faţă de alte 
modele? 
Semnătura LED
Semnătura luminoasă în forma 
literei Y, care sporește vizibili-
tatea, este un detaliu al mașinii 
care îi oferă un aspect deosebit. 
Farurile au și aprindere auto-
mată și senzori de ploaie. 

Cheia maşinii
Dotată cu sistem start - stop, 
cheia pentru mașină devine 
doar un accesoriu. Te bucuri de 
deschiderea automată a portie-
relor (cheie fi xă sau card „mâini 
libere”). Mașina se va închide 
automat dacă ai cheia în buzu-
nar și de îndepărtezi de ea, la 
fel se va și deschide cu cheia în 
buzunar când te apropii de ea.

Senzorii faţă - spate
În sistemul de dotare full, ta-
bleta integrată la mașină și sen-

zorii faţă-spate constituie un 
avantaj de orientare, mai ales 
pentru camera cu indicaţii de 
orientare (cameră marșarier).

Mașina este dotată și cu frâ-
nă de parcare electrică, sistem 
automat la frânarea de urgenţă 
(mașina frânează când te apro-
prii de ceva și nu ești precaut, 
activându-se un asistent de 
bord), iar în oglinzile de ori-
entare există senzor de unghi 
mort. 

De asemenea, butonul SOS 
din tavanul mașinii este la 

îndemână pentru orice inci-
dent neplăcut, care apelează 
de îndată serviciul 112, dar și 
sistemul de vorbire amplasat 
deasupra șoferului, pentru 
conversaţii clare. 

Asistenţă la pornire 
din rampă 
Această funcţie împiedică ve-
hiculul să se deplaseze în spate 
în momen
tul în care eliberezi pedala 
de frână, fără a trage frâna de 
mână. 

„Noua generaţie Dacia Logan 
s-a maturizat. Mult. Se simte 
că e vorba despre o platformă 
preluată de la Clio. Antifonarea 
este mai bună, spaţiul este mai 
bine compartimentat și nici de 
tehnologie nu duce lipsă. Cu 
toate astea, trebuie să reţineţi 
că Logan-ul ăla până în 10.000 
de euro, care să vă și placă, de-
vine ușor, ușor, istorie”, apre-
ciază Bogdan Mirică, printre 
primii care au testat noua Dacia 
Logan. 

Noile dotări Dacia Logan, surpriza 
românească în materie de design auto 
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La mijlocul lunii mai, 
Microsoft a făcut în 
sfârşit anunţul ofi cial: va 
retrage browserul web 
Internet Explorer pe 15 
iunie, 2022. 

ANUNŢ OFICIAL. Această măsură 
nu va afecta sistemele de ope-
rare Windows 10 de pe echipa-
mentele RMN, de pe sistemele 
de control aerian, dar nici apli-
caţiile desktop Internet Explo-
rer 11 Server.

„Internet Explorer (IE) tre-
buia să dispară de mult, mai 
ales că Microsoft are acum un 
nou browser, Edge. Compania 
americană a trebuit, însă, să 
găsească un compromis între 
siguranţa sistemului de ope-
rare și nevoile companiilor”, 
transmite g4media.ro. 

Internet Explorer a fost lan-
sat în 1995, iar din 1997 a înce-
put să fi e instalat pe dispoziti-
ve. Succesul său „l-a omorât” 
pe Netscape Navigator, iar în 
momentul lui de cotitură, de 
prin 2000, Explorer a controlat 
95% din piaţa browserelor.

Încă de pe la început au apă-
rut însă probleme. Viteza prea 
mică, fi abilitatea sau perfor-
manţa au fost enumerate, iar 
problemele de securitate au 
apărut în lanţ.

„A fost descoperită încă o 
eroare de browser legată de se-
curitate, a șasea care afectează 
Microsoft Internet Explorer în 
această lună», a scris WIRED 
în martie 1997. Totuși, nu nu-
mai că IE a avut erori, reputa-
ţia sa „regretabilă” a venit din 
practica Microsoft de a grupa 
IE în sistemul său de operare, 
în timp ce respinge în același 
timp cele mai bune practici 
pentru dezvoltarea browse-
rului și apoi nu reușește să 
promoveze și să distribuie ra-
pid patch-urile. Chiar și re-
cent, când browserele precum 
Chrome primeau actualizări la 
nevoie, Microsoft a actualizat 
IE doar aproximativ o dată pe 
lună”, conform wired.com. 

În 2012, au lansat chiar și o 
campanie publicitară „jucău-
șă” de rebranding „browserul 
pe care ţi-a plăcut să-l urăști”. 

A fost însă cam 
târziu, utilizatorii 
frustraţi au trecut 
deja pe Firefox 
Mozilla și Chro-
me.

Utilizatorilor 
le este sugerat să 
treacă pe Edge. Compania afi r-
mă că Microsoft Edge este mai 
rapid, mai sigur și compatibil 
cu site-urile web de pe internet 
- calităţi pe care predecesorul 
său nu le avea.

„Dacă Internet Explorer a 
fost «companionul» tău de ani 
de zile, Microsoft Edge poate 
fi  acum partenerul tău de în-
credere”, a scris Sean Lynder-
say, managerul de programe 
Microsoft Edge, într-o postare 

de blog, anunţând planul IE de 
„sfârșit de viaţă”, conform wi-
red.com. 

Google Chrome este acum 
principalul browser, deţinând 
o cotă de 64% din piaţa globa-
lă, în timp ce utilizatorii Edge 
stau sub 4%, conform npr.org. 

Vara viitoare, Internet Ex-
plorer va urma soarta Hotmail-
ului, „bântuind” probabil niște 
adâncimi ale Internetului.

(Foto: playtech.ro)

Sentinţa Internet Explorer: vara 
viitoare... „moare”

„Dacă Internet Explorer a fost 
«companionul» tău de ani de zile, 

Microsoft Edge poate fi  acum 
partenerul tău de încredere”, 

a scris Sean Lyndersay, managerul 
de programe Microsoft Edge.
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IBM a prezentat primul 
său calculator cuantic 
operat în Europa
CERCETARE. Calculatorul, despre care se 
spune că oferă uriașe avantaje știinţifi ce și 
economice, va fi  folosit pentru cercetare în 
domeniul tehnologiei cuantice sub auspici-
ile institutului de cercetare german Fraun-
hofer Society. Compania tehnologică ame-
ricană și-a descris produsul drept „cel mai 
puternic computer cuantic din Europa în 
context industrial”. Compania IBM și riva-
la sa, Google, sunt lideri în acest domeniu 
tehnologic de pionierat. 

Într-un mesaj transmis prin conexiune 
video, cancelarul german Angela Merkel a 
descris acest computer drept „un miracol 
al tehnologiei”, ce plasează Germania în 
avangarda tehnologiilor cuantice. Obiec-
tivul este de a folosi rezultatele cercetării 
pentru aplicare în economie „cât mai cu-
rând cu putinţă”, a mai susţinut ea. Con-
form IBM, acest computer se afl ă în Germa-
nia din luna noiembrie și este operaţional 
din februarie. Pandemia de coronavirus a 
dus la amânarea prezentării acestuia.

Computerele cuantice sunt construite 
pentru a depăși limitele fi zice ale compute-
relor convenţionale și sunt mult mai rapide 
în rezolvarea unor sarcini complexe.

Compania IBM a prezen-
tat public primul său cal-
culator cuantic în Europa, 
cu ocazia unui eveniment 
organizat la cartierul său 
general din Germania, 
transmite DPA, citat de 
Agerpres.ro.

Instalarea computerului 
cuantic la institutul de 
cercetare german Fraunhofer 
Society FOTO: QUANT.DCD.COM



IUNIE - IULIE 2021
8 IT Com  

Amintirile unui „calculatorist” 
Ei da, a trecut mult timp 
de când nu am mai auzit 
„zbârnâitul” modemului 
de 56 k, (care mergea cu 
4, 11 „kilo” pe secundă” 
şi nici sunetul „hardu-
lui” de 520 „Mega”, un 
„Caviar” (WD) sau, de 
ce nu, un MFM de 21 de 
„Mega” şi multe kilogra-
me. Sunt amintirile mele 
de „calculatorist”. Vreţi 
să le răsfoiţi?

AMINTIRI. Mi-au plăcut întot-
deauna calculatoarele și am 
început prin a le „admira” la 
prieteni. „XT”-ul sau „Cip 03” 
le-am văzut „în vecini”. Erau 
cu casetă, iar eu abia îmi cum-
părasem una audio cu NKOTB 
din Piaţa 700 pentru a o asculta 
la casetofonul „dublu”. 

Nu ne-am îndeletnicit prea 
mult cu aceste „device-uri” 
cu casetă pentru că am trecut 
la PC-ul 286. Nu-l aveam eu, îl 
avea un prieten în a cărui casă 
se strângea toată gașca de entu-
ziaști. Hardul era unul MFM, de 

vreo 16 Mb, dacă ţin bine min-
te, care făcea un zgomot me-
talic, ca și când ar pica o bilă 
de fi er, atunci când pornea. În 
vremea aceea, unităţile centra-
le ale calculatoarelor erau „de-
capotabile”, nu prea stăteau 
închise. Întotdeauna se strica 
câte ceva sau erai nevoit să 
„potrivești” portul paralel de la 
hard disck ori să „împlânţi” mai 
bine controlerul pentru mouse 
și tastatură pe placa de bază, în 
slotul ISA, cele PCI fi ind atunci 
la mare preţ.

Dischete de 5,25 şi „bad”-
urile create de prieteni
Poate că pentru mulţi tineri (nu 
că cei din jurul vîrstei de 40 nu 
ar fi  (sic!)) sau pentru cei care 
nu au fost pasionaţi de calcu-
latoare scriu în „limbi străine”, 
dar presupun că sunt și oameni 
care se regăsesc în aceste crâm-
peie de pionierat în ale tehno-
logiei „cu butoane și ecrane” de 
pe malurile Begăi. În acele vre-
muri, cam prin anii dinaintea 
eclipsei din 1999, după ce am 
gustat libertatea de după 1990 

și ne-am să-
turat de 
„ g u m a ” 
Turbo,  a 
î n c e p u t 
„ v â n ă -
toarea de 
calculatoa-
re”. Fieca-
re aspira 
la un cal-

culator care să aibă de toa-
te, cât mai multe, chiar 
dacă erau „la modă” 
286, cu diferite îm-
bunătăţiri și cu 
monitoare mo-
nocrom. Erau 
acele moni-
toare alb-
n e g r u , 
cu ten-
tă verzui, 
care rulau DOS-ul, 
iar liniile de comandă „clipeau” 
simpatic pe ecranul bombat. 
Jocurile și programele veneau 
pe dischete de 5, 25 inch – erau 
mari, iar la un capăt aveau o 
fantă unde banda unde era în-
registrată informaţia era desco-
perită (locul pe unde se „citea” 
informaţia), singurul loc unde 
nu era acoperită cu acel plastic 
destul de fl exibil. Nu puţini, în 
acea vreme, la prima vedere 
a unei astfel de dischete, apu-
cau „obiectul”, gentil, cu două 
degete, chiar de partea „desco-
perită”, pentru a-și pune, fără 
să știe, amprenta „pe informa-
ţie”. Și conta acest lucru pentru 
că un joc, mic, venea pe, spre 

exemplu, 12 dischete de acest 
fel, sau 24. iar dacă una din 
aceste dischete avea un 

„bad”, o eroare, care putea fi  
produsă și de amprenta priete-

nului care a 
văzut pentru prima 
dată o dischetă, atunci trebuia 
luat totul de la început: ia jocul 
de la X, arhivează-l pe 12 dische-
te (și asta consuma timp), adu-l 
acasă și dezarhivează-l și ro-
gaă-te să nu aibă vreun „bad”. 
Arhivarea se făcea pe atunci cu 
„arj”. Și acum mai știu linia de 
comandă din DOS pentru dez-
arhivare: „arj x – av”. 

Jocurile în mod text şi 
sunetul de la PC Speaker
Pentru cei care nu-și mai amin-
tesc, DOS e sistemul de operare 
care a apărut înaintea progra-
mului Windows (prima versiu-
ne a acestuia fi ind 3.1). Iar mulţi 
erau reticenţi în a trece din DOS 
pe sistemul de operare al lui 
Bill Gates. Dar asta e deja o altă PC-ul IBM 286
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poveste... DOS-ul mergea bine, 
se folosea ca interfaţă Norton 
Comander sua Dos Navigator, 
iar de multe ori chiar ecranul 
„crud”, linia de comandă „cu 
scris” alb pe un ecar negru... 
Jocurile? Ei bine, jocurile... 

Un joc, a cărui denumire o 
pierd prin negura amintirilor, 
era pur și simplu în mod text. 
De pildă: „Ai intrat într-o clădi-
re. În ce parte vrei să mergi?”. 
Iar tu scriai: „left” (stânga) sau 
aveai de ales 1, 2, 3, 4, respectiv 
„înainte”, „înapoi”, „stânga”, 
„dreapta”. Totul ţinea de ima-
ginaţia ta și de faptul că păriţii 
tăi (sau ai amicului tău) nu te 
pun să stingi calculatorul, pen-
tru a nu mai juca acel „quest” 
în mod text. 

Un alt joc fain de pe vremea 
lui 286 era „Stunts”, cu mașini 
care mergeau pe un circuit de-
senat vectorial (dacă nu gre-
șesc) și care atingeau viteze 
mari, pe care le auzeai, „spart”, 
la un mic difuzor (PC speaker). 
Pe acea vreme nu a apărut sau 
nu a ajuns la noi încă Adlibul – 
acea „placă” care îţi permitea 
să auzi melodii „fără cuvinte” 
în timpul jocurilor. Ce să mai 
vorbim de Sound Blaster? He, 
he, mai era vreme până să-l au-
zim „loud and clear” pe Duke 
Nukem sau să auzim monștri 
de la fi nal de nivel din „Doom”. 
În acest joc, Stunts, eu și prie-
tenii mei am intrat într-o fi lă 
(știam noi unde), iar în modul 

binar am făcut ce am făcut 
ca mașina „salvată” de noi să 
zboare cu 300 de kilometri pe 
oră. Astfel de „piraterii” se mai 
făceau la jocuri ale căror nive-
le erau imposibil de trecut, și 
unde „Dirty Little Helper” nu 
avea încă o soluţie... 

Ne prindeau ore târzii în ca-
mera prietenului cu calculator, 
eram câte șapte în faţa unui 
monitor, așteptându-ne rân-
dul la joc. Părinţii prietenului 
dormeau, dar aveam noroc că 
stătea la casă, iar pe la ora 3 
noaptea ieșirea spre casă era 
geamul... Mergeam pe jos spre 
casă, în celălalt capăt al orașu-
lui, singurele mașini pe care le 
aveam fi ind cele din... Stunts...

Hardul MFM de 16 „Mega”
Poate am „mers” prea repede 
și mă grăbesc... O luăm mai 
încet... oricum am „merge” 

nu mai era mult până la Duke 
Nukem sau, o luăm mai lent, 
până la Doom. Adevărul este că 
nici nu aveam la vârful degete-
lor informaţii care să ne „spu-
nă” despre ce va veni în do-
meniul calculatoarelor. Știam 
de la „claca” noastră de tineri 
că au apărut și alte „ordina-
toare” care surclasează 286 și 
hardul MFM de 16 „Mega”. Era 
interesant acest hard disk – era 
mare, lat, înalt și greu, și intra 
pe el „doar” atâta informaţie 16 
Mb. „Doar” atâta pentru zilele 
noastre, pentru că pentru ace-
le zile saltul era unul imens, de 
la nimic sau de la jocul „Tetris” 
la un calculator cu monitor și 
un mouse cu bilă. Era ceva in-
imaginabil să treci de la joaca 
pe consola Sega, cu casetele 
piratate din Ocico, la un calcu-
lator pe al cărui ecran vedeai 
ceva și pe care părinţii tăi îl 

vedeau drept „instrumentul” 
care-ţi va deschide mintea și te 
va urca pe culmile IT-ului. Iar 
pe unii i-a și urcat, iar alţii au 
rămas la nivel de „amatori pa-
sionaţi”. Acum, imaginea unui 
286 cu monitor monocrom și 
cu dischetă de 5,25 inch, fără 
ventilator (sau „cooler” cum e 
„cool” acum...), că nu aveai ce 
face cu el, poate părea teribil 
demodată și bună de pus într-
un muzeu. Atunci, însă, teh-
nologia începea să-și facă loc 
printre noi. Am fost martori ai 
acestor etape, pe care nu le-am 
„ars”, ci le-am trăit pe fi ecare 
în parte, ajungând de la „dita-
mai măgăoaia” de calculator să 
ţinem urmașul lui în mână, iar 
prin intermediul unui ecran să 
avem informaţia la o atingere 
de ecran...

Procesorul lui 286 funcţiona, 
parcă, pe la 10 Mhz, deci nu 
avea nevoie de un ventilator. 
Am vrut la un moment-dat să-l 
împingem peste limita de 20, 
făcând un overclock și s-a cam 
încălzit. Imediat, un prieten cu 
iniţiativă a luat uscătorul de 
păr al surorii lui, a dat pe „rece” 
și a „acţionat” asupra CPU-
ului. Rezultatul: s-a ars contro-
lerul nostru pentru tastatură și 
mouse tocmai cumpărat cu 10 
mărci... Dar astea erau întâm-
plări normale în acea perioadă. 
Apropos, v-am spus cum mi-a 
făcut primul CD-Rom semn 
în perete? Dar asta este o altă 
veste de pe vremea lui 386, a 
BBS-ului, Windows 95 și multe 
altele, lucruri care urmează să 
fi e povestite... (Foto: retroit.ro)

PAd4Life



IUNIE - IULIE 2021
10 IT Com  

Archer Aviation a pre-
zentat primul său taxi 
zburător, numit ”Maker”, 
într-un debut în stilul 
Tesla, în condiţiile în care 
un număr tot mai mare 
de investitori şi companii 
aviatice intră în spa-
ţiul mobilităţii aeriene 
urbane, care trebuie 
încă să fi e reglementat, 
transmite Reuters, citat 
de News.ro.

AVIAŢIE. Debutul Maker, organi-
zat într-un hangar care a folosit 
tehnologie XR pentru a simula 
o cursă, a avut loc în urma in-
formaţiilor referitoare la două 
acorduri separate referitoare 
la companiile producătoare de 
avioane electrice Vertical Ta-
ke-Off  și  Landing (eVTOL), din 
Marea Britanie și Brazilia.

Avionul companiei Archer 
nu efectuează încă zboruri co-

merciale. Archer se așteaptă la 
lansarea comercială a Maker în 
2024, în Los Angeles și Miami, 
și este în curs de certifi care a 
avionului cu pilot, care poate 
transporta patru pasageri, de 
către Administraţia Federală 
a Aviaţiei din SUA, a declarat 
pentru Reuters cofondato-

rul și co-CEO-ul Brett 
Adcock.

 „Adevăratul 
nostru obiectiv 
este să reali-
zăm o soluţie 
de transport în 
orașe și în jurul 
acestora”, a spus 

Adcock.
Taxiurile pot 
zbura cu 150 de 

mile pe oră (240 
km pe oră) pe 
distanţe de 
până la 100 de 
kilometri, la un 

preţ entry level 
între 3 și 4 dolari pe 

milă de pasager.
În New York City, de exem-

plu, călătoria de 17 mile de la 
Aeroportul Internaţional John 
F. Kennedy până în Manhat-
tan ar costa între 50 și 70 de 
dolari și ar dura aproximativ 
cinci până la șapte minute, faţă 
de 60 până la 90 de minute cu 
mașina.

În prezent, Archer este im-
plicată într-o bătălie juridică cu 
compania Wisk Aero, concu-
rentă susţinută de Boeing, care 
o acuză că a sustras secrete co-
merciale și a încălcat brevetele 
sale. (Foto: the verge.com)

Archer Aviation 
a prezentat primul 
său taxi zburător
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„Adevăratul 
nostru obiectiv 

este să realizăm o 
soluţie de transport 

în oraşe şi în jurul 
acestora”, a spus 

Adcock.

Brett Adcock şi Adam Goldstein, fondatorii Archer Aviation 
FOTO: EVTOL.NEWS
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Microsoft, dispozitiv 
de streaming pentru gaming
Microsoft dezvoltă un 
dispozitiv de streaming 
care se va conecta la 
televizoare, pentru 
serviciul său de gaming 
în sistem cloud asemă-
nător Netfl ix, transmite 
CNBC, citat de News.ro. 
GAMING. Compania mizează că 
viitorul jocurilor video va fi  un 
model bazat pe abonament, în 
care oamenii plătesc o anumi-
tă sumă de bani în fi ecare lună 
pentru a avea acces la o multi-
tudine de titluri.

Serviciul său Xbox Game 
Pass face exact acest lucru, 
oferind acces la o bibliotecă 
de jocuri dezvoltată atât în in-
terior, cât și de studiouri terţe. 
Descărcările sunt în mare parte 
digitale, dar anul trecut a fost 
adăugat un sistem de strea-
ming, Microsoft lansând public 
Xbox Cloud Gaming. Funcţia 
este un fel de ”Netfl ix pentru 
jocuri”, permiţând jucătorilor 
să joace jocuri găzduite pe ser-
vere la distanţă și apoi transmi-
se utilizatorilor pe internet.

O serie de alte companii 
au lansat servicii similare de 

streaming de jocuri, inclusiv 
Google, cu Stadia, și Amazon, 
cu Luna.

„Acum, Microsoft își propu-
ne să-și plaseze produsul de 
jocuri cloud pe alte platforme. 
În aprilie, a început lansarea 
Xbox Cloud Gaming către unii 
utilizatori prin intermediul 
unui browser web pe iPhone, 
iPad și PC (Microsoft nu a pu-
tut lansa o aplicaţie mobilă 
adecvată pentru jocurile cloud 
pe dispozitivele Apple din cau-
za unei dispute privind politi-
cile din App Store)”, transmite 
News.ro.

Compania a anunţat că do-
rește să extindă serviciul și la 
televizoare. O modalitate prin 
care intenţionează să facă acest 
lucru este prin parteneriate cu 
producătorii, pentru a adăuga 
jocuri cloud la televizoarele in-
teligente.

Dar Microsoft dezvoltă și dis-
pozitive de streaming pe care 
utilizatorii le pot conecta la te-
levizor sau la monitorul com-
puterului pentru a transmite 
jocuri din cloud. Compania nu 
a explicat cum ar putea arăta 
aceste dispozitive, deși amin-

tește de Amazon TV Fire și de 
dongle-urile Google Chrome-
cast, ambele acceptând acum 
jocurile cloud.

În plus, Microsoft spune că 
lucrează cu operatori de telefo-
nie mobilă precum Telstra din 
Australia pentru a oferi noi mo-
dele de abonament Xbox. De 
asemenea, extinde jocurile clo-
ud în patru ţări noi - Australia, 
Brazilia, Mexic și Japonia, iar la 

sfârșitul acestui an și își 
propune să lanseze pu-
blic versiunea bazată 
pe browser a softwa-

re-ului către toţi membrii abo-
namentului Xbox Game Pass 
Ultimate de 15 USD pe lună, în 
următoarele săptămâni.

Microsoft a declarat că in-
tenţionează să adauge jocuri 
cloud la noua sa consolă Xbox 
Series X, lansată în noiembrie 
anul trecut pentru a concura 
cu Sony PlayStation 5. În urmă-
toarele câteva săptămâni, com-
pania va actualiza și serverele 
care alimentează serviciul său 
de jocuri cloud de la vechea sa 
Xbox Microsoft și-a intensifi cat 
investiţiile în jocuri, cumpă-

rând studioul emblema-
tic Bethesda pentru 7,5 
miliarde de dolari, în 
cea mai mare achiziţie 
de până acum legată de 
jocuri video.

În septembrie 2020, în Coreea de Sud, SK Telecom şi Microsoft au lansat 
serviciul de gaming în sistem cloud ca parte a produsului Microsoft’s Xbox 
Game Pass Ultimate FOTO: COREEA TELECOMDRIVE
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Nokia Quillion şi cea mai rapidă 
reţea de fi bră din lume!
Nokia, lider mondial care 
inovează tehnologiile ce 
stau la baza lumii noastre 
interconectate, şi  Proxi-
mus, cea mai mare dintre 
cele trei companii de 
telecomunicaţii mobile din 
Belgia, implementează cea 
mai rapidă reţea de fi bră 
din lume, prima conexiune 
de 25 Gbps din industrie pe 
o reţea live.

Inteligenţa umană dove-
dește în permanenţă cât 
de perfectibilă este lumea 

tehnologiei în drumul ei spre 
transformarea digitală a so-
cietăţii; la lucru, 
acasă, în miș-
care, pentru cât 
mai mulţi oa-
meni și la cea 
mai mare viteză. 
Astăzi nu vrem 
doar capacitate 
virtuală nelimi-
tată și o viteză 
din ce în ce mai 
mare a datelor, 
ci și toate acesta într-un mediu 
sustenabil.

În contextul inedit generat 
de pandemie, Nokia a lansat în 
2020 Quillion – un produs din 
familia cipurilor dezvoltate 
de-a lungul timpului de com-
panie.  Quillion vine să aducă 
de 4 ori mai multă viteză și de 
două ori mai mulţi oameni co-
nectaţi, cu un impact asupra 
mediului redus la jumătate, 
fi ind terenul perfect pentru 
transportul tehnologiei 5G, 
dar și al celor mai calitative ex-
perienţe de gaming.

Din 25 mai 2021, Quillion 
face istorie și livrează un ser-
viciu PON (Passive Optical 
Network) de  25G în reţeaua 
comercială live a Proximus la 
super viteza de 20Gbps, într-o 
premieră mondială, la Anvers, 
în Belgia.

Tot în luna mai, raportul 

Dell’Oro Grup plasează din 
nou Nokia în poziţia de lider în 
Gigabit PON (cea mai răspân-

dită tehnologie de acces prin 
fi bră) pentru primul trimestru 
din 2021. Flexibilitatea acestei 

reţele (PON) permi-
te toate variantele 
de G (gigabit)PON 
ajutând astfel ope-
ratorii să poată face 
tranziţia în mod 
confortabil de la 2.5 
Gbps către 10 Gpbs 
(XGS-PON) sau 
chiar 25Gbps.

Proximus are am-

biţii mari în ceea ce privește 
market share-ul naţional și 
internaţional, din 2017 și până 
astăzi 25% din cetăţenii din 
Anvers fi ind conectaţi la fi bra 
optică. 

Nokia este partener în acest 
demers alaturi de Primăria din 
Anvers și Ministerul Teleco-
municaţiilor din Belgia.

Patrick Delcoigne, Network 
Engineering & Operations 
Director, Proximus : „Am ales 
să colaborăm cu Nokia deoa-
rece tehnologia lor bazată pe 
Quillion ne permite să începem 
cu viteze de 2,5 Gbps, dar ne 
oferă fl exibilitatea de a trece 
la 10 Gbps şi chiar 25 Gbps  pe 
măsură ce nevoile clienţilor 
noştri evoluează (...) În timp ce 
noi conectăm din ce în ce mai 
multe locuinţe, abonaţii de 
bandă largă existenţi în zone 
mai puţin dense se pot bucura, 
de asemenea, de viteze de 
câteva sute de Mbps datorită 
soluţiei Quillion de la Nokia”.

(911)

Federico Guillén (Preşedinte Network Infrastructure, 
Nokia): „Acum 10 ani s-a lansat tehnologia care a permis 
trecerea la televizorul HD. Astăzi facem din nou istorie cu o 
reţea care este de 200 de ori mai rapidă. Suntem mândri că 
sprijinim Proximus în activarea primei reţele PON 25G din lume, 
alimentată de chipsetul Quillion Nokia, care înglobează trei 
generaţii de tehnologii PON. Quillion a fost ales de peste 100 
de operatori de la lansarea sa, anul trecut, şi toţi operatorii care 
implementează soluţia GPON şi XGS-PON pe bază de Quillion 
au astăzi posibilitatea de a evolua cu uşurinţă la 25G PON”.
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Primul rover chinez 
pe Marte
MARTE. Imaginile includ pano-
rama zonei de aterizare, peisa-
jul marţian și un selfi e al rove-
rului cu platforma de aterizare.

La jumătatea lunii mai, Chi-
na a publicat primele imagini 
captate de roverul său marţian, 
Zhurong, pe suprafaţa Planetei 
Roșii. China a reușit, la data 15 
mai, să plaseze cu succes pe 
suprafaţa planetei Marte micul 
său robot controlat de la dis-
tanţă Zhurong, o premieră pen-
tru ţara asiatică. Misiunea ro-
verului Zhurong (zeul focului, 
în mitologia chineză) este de a 
studia suprafaţa planetei Marte 
și atmosfera acesteia și de a că-
uta urme de viaţă din trecutul 
planetei. China a lansat la sfâr-
șitul lunii iulie 2020 misiunea 
Tianwen-1, care s-a plasat cu 

succes pe orbita planetei Marte 
în februarie, după o călătorie de 
aproape 7 luni. Aceasta include 
trei elemente: o sondă orbitală 
(care va rămâne pe orbita lui 
Marte), un modul de asolizare 

și roverul autonom 
Zhurong care va 
culege și va anali-
za mostre din solul 
marţian.  

(Foto: slashgear.com)

l

om)

Administraţia 
Spaţială Naţională din 

China (CNSA) a publicat 
imagini surprinse de primul rover 
chinez care a ajuns pe Marte, Zhu-

rong, în care se poate vedea steagul 
ţării pe „Planeta Roşie”, informează 
Xinhua, citat de News.ro. Imaginile 

au fost dezvăluite în cadrul unei 
ceremonii organizate la Beijing, 

care a marcat succesul primei 
misiuni chineze de explora-

re a planetei Marte. 
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Tesla reia tranzacţiile 
în bitcoin dacă minerii 
folosesc energie curată
Miliardarul Elon Musk a 
transmis că producăto-
rul de automobile elec-
trice Tesla va relua tran-
zacţiile în bitcoin dacă 
va exista o confi rmare că 
minerii folosesc în mod 
rezonabil o energie cu-
rată, transmite Reuters, 
citat de News.ro.
MONEDE VIRTUALE. „Tesla a vân-
dut doar 10% din deţinerile 
sale de bitcoin, pentru a con-
fi rma că acestea pot fi  lichidate 
cu ușurinţă, fără să infl uenţeze 
piaţa”, a scris Musk pe Twitter.

Acesta a explicat că ”atunci 
când există o confi rmare pri-
vind utilizarea, rezonabilă 
(50%) a energiei curate de către 
mineri, cun un trend viitor po-
zitiv, Tesla va relua acceptarea 
tranzacţiilor în bitcoin” pentru 
automobilele vândute.

Musk anunţase în luna mai că 
Tesla nu va mai accepta bitcoin 

pentru achiziţia de automobi-
le, referindu-se la îngrijorări-
le sale referitoare la impactul 
minării criptomonedei asupra 
mediului.

„Minatul este procedeul prin 
care se consumă putere de cal-
cul pentru a procesa tranzacţii, 
securiza reţeaua, dar și pentru 
a menţine toată lumea din reţea 
sincronizată. Poate fi  privit ca 
un fel de data center Bitcoin cu 
excepţia că este construit să fi e 
complet descentralizat, minerii 
operând în toate ţările și niciun 
individ nu are control asupra 
reţelei. Acest proces este numit 
„minerit” ca o analogie a mine-
ritului aurului deoarece este de 
asemenea un mecanism tempo-
rar folosit pentru a emite noi bit-
coini. Spre deosebire de mineri-
tul de aur, mineritul de Bitcoin 
oferă o recompensă în schim-
bul unor servicii utile necesare 
pentru a opera o reţea de plăţi 
securizată. Minatul va fi  necesar 

și după ce ultimul bitcoin este 
emis”, transmite bitcoin.org.

Oricine poate deveni un mi-
ner de Bitcoin prin rularea unui 
program de minerit folosind 
hardware specializat. Softwa-
re-ul de minerit ascultă după 
tranzacţii emise prin reţeaua 
peer-to-peer și face calcule ne-
cesare pentru a procesa și con-
fi rma aceste tranzacţii. Minerii 
de Bitcoin fac această muncă 
deoarece sunt răsplătiţi prin 
taxele de tranzacţie plătite de 
utilizatori pentru procesări mai 
rapide ale tranzacţiilor, plus 
bitcoini nou creaţi conform 
unei rate fi xe.

„Consumarea de ener-
gie pentru a securiza și 
a opera un sistem de 
plăţi nu se poate numi 
chiar risipă. Ca orice 
alt serviciu de plăţi, 
folosirea de Bitcoin 
necesită costuri de 
procesare. Servicii 

necesare pentru operarea celor 
mai folosite sistemelor mone-
tare actuale, precum băncile, 
cardurile de credit și vehiculele 
blindate folosite pentru trans-
portul banilor consumă de ase-
menea foarte multă energie. 
Deși spre deosebire de Bitcoin, 
totalul de energie pe care aces-
tea îl consumă nu este transpa-
rent și nu poate fi  măsurat cu 
ușurinţă.

Mineritul de Bitcoin este fă-
cut să devină din ce în ce mai 
optimizat în timp prin hardwa-
re specializat ce consumă tot 
mai puţină energie, iar costu-
rile operaţionale ale mineritu-
lui ar trebui să continue să fi e 

proporţionale cu 
cererea”, con-

form bitcoin.
org.

 (Foto: time 
magazine.

com)
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Datele bancare sunt confi denţiale şi nu 
trebuie furnizate. Nu furnizaţi nicio-
dată datele cardului dacă aveţi produ-

se de vânzare postate pe diferite site-uri sau 
aplicaţii. Nu introduceţi datele cardului pe pa-
ginile primite şi nu le oferiţi altor persoane. 

Reprezentanţii Asocia-
ţiei Române a Băncilor 
le recomandă clienţilor 
să fi e atenţi cu plăţile 
efectuate online.

RECOMANDĂRI.  „Comunitatea 
bancară recomandă clienţilor 
să manifeste vigilenţă sporită 
în cazul plăţilor efectuate onli-
ne întrucât, în situaţia unei fra-
ude, conform normelor euro-
pene, băncile nu pot recupera 
banii pentru clienţi dacă tran-
zacţiile sunt realizate cu au-
tentifi carea strictă a acestora. 
Sistemul bancar continuă cam-
pania de conștientizare asupra 
fraudelor din mediul online și 
avertizează că tranzacţiile în 
care sunt completate toate ele-
mentele de siguranţă ale cardu-
lui și sunt autorizate de către 
clienţi, prin canalele conve-
nite anterior cu emitentul, nu 
sunt considerate frauduloase”, 
transmit reprezentanţii Asocia-
ţiei Române a Băncilor.

Elementele de securitate ale 
cardului sunt numărul cardu-

lui, data de expirare și CVV2/
CVC2, iar aprobarea tranzac-
ţiei se realizează de regulă în 
aplicaţia de Internet Banking/
aplicaţia de autorizare a sem-
năturii sau prin validarea unei 
parole și trimiterea unui cod 
unic primit de titularul cardu-
lui pentru autorizarea fi ecărei 
plăţi. Astfel, autentifi carea 
strictă a clientului înseamnă 
folosirea a două elemente din 
următoarele categorii: ceva ce 
clientul cunoaște (codul PIN, 
parola), ceva ce clientul deţine 
(telefonul mobil, verifi cat prin 
parola transmisă prin SMS) și 
ceva ce clientul este (ampren-
ta, recunoașterea facială).

Pentru tranzacţiile efectuate 

cu autentifi carea strictă a cli-
enţilor, reglementate conform 
noii Directive Europene pri-
vind Serviciile de Plăţi - PSD2, 
transpusă în legislaţia română 
în Legea 209 /2019, coroborat 
cu prevederile regăsite în re-
glementarile organizaţiilor de 
carduri, băncile nu pot iniţia 
dispute pe motiv de fraudă, iar 
șansele să recupereze sumele 
pentru clienţii lor sunt aproape 
nule. 

„În contextul pandemiei CO-
VID-19, tentativele de fraudă în 
mediul online s-au amplifi cat, 
iar atacatorii au devenit mai 
abili în accesarea datelor perso-
nale ale utilizatorilor prin web-
site-uri false, e-mail-uri, SMS-

uri și mesaje în social media. În 
multe cazuri, aceste date sunt 
furnizate direct de către deţi-
nătorii de carduri. În mod frec-
vent, modelul de atac vizează 
contexte reale, ca de exemplu 
contactarea utilizatorilor care 
au postat anunţuri pe platfor-
me de vânzare-cumpărare sau 
care au plasat comenzi pe site-
uri din străinătate. Tentativele 
de fraudă sunt direcţionate atât 
către cumpărători, cât și către 
vânzători”, transmite Asociaţia 
Română a Băncilor.

Astfel, sub pretextul plăţii 
produsului postat spre vânzare 
sau a achitării unor eventuale 
taxe (de transport sau vamale, 
în cazul comenzilor externe), 
cumpărătorii primesc un link 
către o pagină de internet falsă, 
care imită pagina ofi cială a co-
mercianţilor sau a companiilor. 
Pe aceste pagini false, clienţii 
își introduc datele cardului și/ 
sau credenţialele de autenti-
fi care în Internet Banking sau 
soldul disponibil existent pe 
card.

Atenţie la plăţile online!

Recomandările reprezentanţilor 
Asociaţiei Române a Băncilor
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Hackerii 
au pătruns în 
sistemele EA
ATAC INFORMATIC. Hackerii au 
pătruns în sistemele Electro-
nic Arts și au furat codurile 
sursă ale mai multor produ-
se, inclusiv al jocului FIFA 21 
și al motorului grafi c Frostbi-
te, transmite News.ro. Elec-
tronic Arts (EA) a recunoscut 
că a căzut victimă hackerilor, 
după ce aceștia au anunţat 
pe un forum că au intrat în 
posesia unei mari cantităţi de 
date, care includ codul sursă 
al mai multor produse digita-
le din proprietate publishe-
rului american.

Hakerii au scris că au intrat 
în reţeaua Electronic Arts și 
au capacitate completă de a 
exploata orice serviciu EA și 
de a accesa orice este dispo-
nibil în cadrul reţelei interne 
a companiei. Hakerii au pos-
tat și capturi de ecran care să 
dovedească accesul în reţea-
ua EA. 

Aceiași hackeri au pretins 
că au intrat în posesia a nu 
mai puţin de 780GB de date, 
proprietate a Electronic Arts. 
Codul sursă al motorului gra-
fi c Frostbite (folosit de mai 

multe jocuri ale companiei, 
inclusiv Battlefi eld) și al jo-
cului FIFA 21 se afl ă printre 
produsele accesate și copiate 
de hackeri.

Electronic Arts, care nu a 
anunţat anterior vreun in-
cident de securitate, a tre-
buit să recunoască faptul că 
hackerii au pătruns în reţea-
ua internă și au copiat, într-
adevăr, produsele despre 
care au scris pe forum.

Compania americană spu-
ne, însă, că nu crede că date-
le personale ale utilizatorilor 
au fost accesate, nedescope-
rind dovezi în acest sens.

După introducerea datelor 
bancare, clienţii aprobă tran-
zacţiile prin autorizarea aces-
tora pe canalele convenite cu 
banca. În acest mod, atacatorii 
obţin toate datele cardului și, 
în cele mai multe cazuri, folo-
sesc aplicaţii pentru transferul 
instant al banilor, iar băncile 
emitente nu pot stopa astfel de 
operaţiuni.

„Datele bancare sunt confi -
denţiale și nu trebuie furniza-
te. Nu furnizaţi niciodată date-
le cardului dacă aveţi produse 
de vânzare postate pe diferite 
site-uri sau aplicaţii. Nu intro-
duceţi datele cardului pe pagi-
nile primite și nu le oferiţi altor 
persoane. Cardul bancar are 
doar rolul de plată, niciodată 
de încasare. În cazul în care 
trebuie să primiţi bani, puteţi 
trimite doar codul IBAN. Un 
mesaj cu cod de autorizare nu 
va veni niciodată când trebuie 
să primiţi bani, iar trimiterea 
codului primit înseamnă au-
torizarea unei plăţi. În cazul în 
care doriţi să achiziţionaţi pro-
duse de pe site-urile de vânza-
re, asiguraţi-vă că site-ul este 
cel corect. Cel mai sigur este 
să introduceţi adresa website-
ului în bara de navigare și să nu 
daţi click pe link-uri necunos-
cute (primite pe SMS/ WhatsA-
pp/ e-mail), deși acestea pot fi  
similare paginii platformei de 
vânzare. Aceste recomandări 
sunt valabile și în alte cazuri 
(site-urile companiilor de curi-
erat, a celor care oferă pa-
chete de vacanţă etc.)”, 
arată asocia-

ţia.
În cazul în care aţi achiziţi-

onat un produs de pe un site 
extern/ intern și ulterior, pri-
miţi mesaje în care vă sunt so-
licitate datele de card pentru 
plata unor taxe de vamale sau 
de curierat, luaţi legătura cu re-
spectivul comerciant pentru a 
confi rma autenticitatea acesto-
ra. În cazul achiziţionării unui 
produs de pe un site extern, co-
merciantul menţionează încă 
de la început valoarea acestuia 
și eventuale cheltuieli de livra-
re. Prin urmare, în majoritatea 
cazurilor, trebuie să reţineţi că 
astfel de solicitări vin din par-
tea atacatorilor.

„În cazul în care aţi furnizat 
totuși datele de card și primiţi 
o solicitare pentru autorizarea 
unei tranzacţii, verifi caţi cu 
atenţie detaliile afi șate și renun-
ţaţi la efectuarea acesteia. Deta-
liile afi șate sunt următoarele: 
Faptul că se autorizează o plată; 
Numele comerciantului la care 
se efectuează plata; Valoarea 
tranzacţiei; Data tranzacţiei; 
Terminaţia numărului de card 
utilizat”, precizează asociaţia.

Dacă aţi efectuat totuși o ast-
fel de tranzacţie, blocaţi imedi-
at cardul din aplicaţia de Inter-
net Banking sau sunaţi banca 
emitentă la numărul de telefon 
de pe spatele cardului pentru 
blocarea de urgenţă a cardului. 
Anunţaţi întotdeauna banca 
dacă primiţi mesaje suspecte. 
Păstraţi întreaga coresponden-
ţă purtată cu autorul fraudei și 

depuneţi o sesizare la Po-
liţia Română, mai reco-

mandă băncile.
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Cercetare în domeniul reproducerii în 
spaţiu. S-au născut şoareci sănătoşi
O cercetare în domeniul 
reproducerii în spaţiu, care 
a condus la naşterea unor 
şoareci sănătoşi cu ajutorul 
lichidului seminal liofi lizat 
(procedură care presupune 
expunerea la temperaturi 
foarte pentru a se putea 
păstra timp îndelungat) 
depozitat timp de mai 
mulţi ani pe orbita terestră 
demonstrează posibilita-
tea de procreere dincolo 
de Pământ, cu implicaţii 
viitoare pentru exploratorii 
cosmosului, relatează Reu-
ters, citat de Agerpres.ro.

STUDIU. Oamenii de știinţă au 
anunţat că au produs 168 de 
pui de șoarece folosind lichid 
seminal care a fost depozitat la 
bordul Staţiei Spaţiale Interna-
ţionale (ISS) timp de cinci ani și 
zece luni și a fost apoi rehidratat 
la revenirea pe Pământ și injec-
tat în ovule nefertilizate, trans-
ferate ulterior la femele de șoa-
reci într-un laborator japonez.

„Celulele din lichidul seminal 
au fost expuse la radiaţii de 170 
de ori mai mari în comparaţie 
cu sperma depozitată la sol în 
scopuri comparative, la Centrul 
Spaţial Tsukuba al Agenţiei Ja-
poneze de Explorare Aerospaţi-
ală (JAXA)”, transmite Agerpres.

Teruhiko Wakayama, biolog 
la Universitatea Yamanashica-
re, care a contribuit la studiul 
publicat în jurnalul Science 
Advances, a declarat că radiaţia 
spaţială nu a afectat ADN-ului 
lichidului seminal. Puii de șoa-
rece au fost la fel de sănătoși ca 
și cei concepuţi folosind lichi-
dul seminal depozitat la sol, cu 
aspect normal și fără anomalii 
genetice, a adăugat Wakayama. 
Totodată, urmașii lor - și chiar și 
nepoţii lor - au avut de aseme-
nea o stare de sănătate bună, a 
spus cercetătorul.

 Oamenii de știinţă caută să 
înţeleagă mai bine modul în 
care condiţiile din spaţiu afec-
tează reproducerea. Există te-
meri conform cărora nivelul 
ridicat de radiaţii ar putea fa-
voriza mutaţii dăunătoare și, 
de asemenea, condiţiile de gra-
vitaţie zero ar putea împiedica 
dezvoltarea embrionară.

Cercetările anterioare desfă-

șurate pe orbită au implicat alte 
vieţuitoare, precum musculiţe 
de oţet și pești.

Acesta a fost primul studiu 
spaţial care a implicat celulele 
reproductive ale mamiferelor.

„Dacă radiaţia spaţială are 
ca rezultat mutaţii, poate ur-
mătoarea generaţie ar fi  puţin 
modifi cată. Cu toate acestea, 
dacă animale trăiesc în spaţiu 
multe generaţii, mutaţiile s-ar 
acumula”, a declarat Wakaya-
ma. „Trebuie să știm cum să ne 
protejăm de așa ceva”, a spus el. 
Wakayama a adăugat că în luna 
august cercetătorii vor trimite 
embrioni îngheţaţi de șoarece, 
afl aţi în stadiu incipient, la bor-
dul ISS, unde vor fi  dezgheţaţi și 
crescuţi în condiţii de gravitaţie 
zero. „Prin acest experiment 
vom afl a dacă gravitaţia este 
esenţială pentru dezvoltarea 
embrionilor de mamifere sau 
nu”, a spus Wakayama. „Aceste 

aspecte ar putea fi  problematice 
dacă omenirea va stabili în vii-
tor colonii în afara Pământului, 
pe Lună, pe Marte sau în staţii 
spaţiale mari, sau va dezvolta 
tehnologii pentru trimiterea as-
tronauţilor în misiuni îndelun-
gate către destinaţii afl ate din-
colo de sistemul nostru solar, 
cum ar fi  spre cea mai apropiată 
stea, Proxima Centauri”, notea-
ză Agerpres.

Wakayama a declarat că des-
coperirile realizate asupra lichi-
dului seminal liofi lizat de șoare-
ce sugerează că această metodă 
ar putea fi  utilizată pentru re-
producerea umană în spaţiu 
în cazul unor astfel de misiuni 
îndelungate.  Lichidul seminal 
liofi lizat a fost trimis în 2013 la 
bordul ISS, unde a fost depo-
zitat într-un congelator, apoi a 
fost adus înapoi pe Pământ, în 
2019. Cercetătorii au estimat 
că lichidul seminal liofi lizat ar 
putea fi  stocat în siguranţă la 
bordul staţiei spaţiale timp de 
aproximativ 200 de ani.

„Pentru ca oamenii să reziste 
în spaţiu, s-ar putea să fi m ne-
voiţi să facem acest lucru pen-
tru a menţine diversitatea gene-
tică, nu numai a oamenilor, ci și 
a animalelor domestice și chiar 
a animalelor de companie”, a 
declarat Wakayama. 

”
Prin acest experiment 

vom afla dacă gravitaţia 
este esenţială pentru 
dezvoltarea embrionilor 
de mamifere sau nu”, a 
spus Wakayama. 

Foto: radio canada.ca

Lichidul seminal a 
fost depozitat la 
bordul Staţiei Spaţiale 
Internaţionale (ISS) timp 
de cinci ani şi zece luni 

FOTO: TIME MAGAZINE.COM



IUNIE - IULIE 2021
IT Com   19

Fişierele originale ale 
World Wide Web au fost 
scoase la licitaţie de 
inventatorul britanic Sir 
Tim Berners-Lee, infor-
mează DPA / PA Media, 
potrivit Agerpres.ro.

LICITAŢIE. Documentele cu sem-
nătură digitală, ce conţin codul 
sursă scris de informaticianul 
Tim Berners-Lee în urmă cu 
trei decenii, au fost puse la dis-
poziţie spre vânzare în cadrul 
licitaţiei în format NFT („non-
fongible token”).

Un NFT este un bun în ediţie 
limitată, care este vândut ex-
clusiv sub formă de obiect digi-
tal, prin tehnologia blockchain, 
oferind cumpărătorului cer-
titudinea că este proprietarul 
acestuia.

Ofertantul câștigător al li-
citaţiei va primi și o imagine 
animată a codului, dar și o scri-
soare redactată de Sir Tim Ber-
ners-Lee despre această crea-
ţie, precum și un poster digital 

conţinând codul complet.
Ofertele pentru codul sursă 

original al World Wide Web au 
urcat la suma de 2,8 milioane 
de dolari, de la oferta de porni-

re de 1.000 de dolari.
Suma rezultată din licitaţie 

urmează să fi e donată iniţiati-
velor susţinute de informatici-
an și de soţia sa.

Calculatorul original NeXT, folosit 
de Sir Tim Berners-Lee pentru a crea 
World Wide Web, a găzduit prima 
pagină web la CERN, în 25 decembrie 
1990 FOTO: GOOGLE ARTS & CULTURE

Licitaţie pentru fi şierele 
originale ale World Wide Web 

Apple Music a activat opţiunea Lossless Audio 
- calitate superioară a sunetului
Serviciul de streaming 
Apple Music a activat 
opţiunea Lossless Audio, 
utilizatorii acestuia 
putând să asculte zeci 
de milioane de melodii la 
calitatea unui CD audio 
şi chiar mai ridicată, 
transmite News.ro.

FACILITATE NOUĂ. Așa cum anun-
ţa în urmă cu mai multe săp-
tămâni, Apple a început să in-
tegreze funcţia Lossless Audio 
în Apple Music, serviciul de 

streaming pentru muzică al 
companiei. Lossless Audio are 
două niveluri de calitate: 16 biţi 
la 44.1 kHz (nivel de CD audio) 
și 24 biţi la 48 kHz. Pentru ca-
litatea mai ridicată, utilizatorul 
va avea nevoie de ajutorul unui 
echipament extern, precum un 
Digital-to-Analog Converter.

Noua facilitate este opţio-
nală și nu este activată în mod 
implicit. Utilizatorii Apple Mu-
sic trebuie să intre la opţiuni 
pentru a o activa. Altfel, servi-
ciul va reda muzica la calitatea 
standard. 

Apple oferă noua opţiu-
ne fără costuri suplimentare, 
aceasta fi ind inclusă în abo-
nament. Apple Music nu are o 
versiune gratuită, ci doar una 
care costă 20 de lei pe lună în 
România. Din cele peste 75 de 
milioane de melodii oferite 
de Apple Music, compania 
americană spune că pes-
te 20 de milioane sunt 
disponibile în formatul 
Lossless Audio, care este 
acum oferit pe dispozi-
tivele Apple, urmând să 
ajungă și pe Android.

Cu aceeași ocazie, Apple a 
lansat și opţiunea de sunet spa-
ţial, folosind tehnologia Dolby 
Atmos. Aceasta adaugă canale 
pe înălţime, dând senzaţia de 
spaţialitate.

Numărul melodiilor 
cu sunetul spaţial 

este mai mic, 
iar Apple a 

realizat o 
serie de 

playlist-
uri de-
dicate, 
pentru a 

le eviden-
ţia mai bine.

Inventatorul www, Sir Tim Berners-Lee, în 1990 FOTO: BRITANNICA.COM
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O rachetă complet 
reutilizabilă, construită 
integral prin printare 
3D, va lansa sateliţi pe 
orbită peste aproximativ 
trei ani, dacă totul se va 
derula conform planuri-
lor anunţate de startup-
ul californian Relativity 
Space, transmite Space.
com, citat de Agerpres.ro.

INOVAŢIE. Relativity Space a 
prezentat detalii despre lansa-
torul spaţial Terran R, o rachetă 
cu două trepte care va fi  folosi-

tă pentru transportarea sateli-
ţilor pe orbită la costuri reduse 
și care se afl ă la baza ambiţiilor 
anunţate de această companie, 
care și-a propus să ajute omeni-
rea să stabilească primele baze 
permanente pe Marte.

„Terran R este un vârf tehno-
logic și de performanţă pentru 
inovare și proiectare în do-
meniul rachetelor”, a declarat 
Zach Dunn, vicepreședinte al 
Relativity Space, citat într-un 
comunicat. „Complet reutili-
zabilă și realizată în întregime 
prin printare 3D, Terran R se va 
dovedi un instrument excelent 

pentru nevoile din 
ce în ce mai com-
plexe ale clienţilor 
din industria mari-
lor constelaţii de sa-
teliţi, reprezentând 
totodată un salt im-
portant spre atinge-
rea misiunii noastre 
de a construi baze 
industriale extraterestre pen-
tru omenire”, a mai susţinut el.

Terran R aduce o creștere 
importantă de putere și perfor-
manţă faţă de racheta cu două 
trepte Terran 1, o rachetă ief-
tină, construită de asemenea 
prin printare 3D, ce urmează 
să fi e folosită de compania Re-
lativity Space încă din cursul 
acestui an, după ce compania 
a semnat contracte cu nouă 
clienţi pentru a transporta di-
verse încărcături pe orbita Pă-
mântului.

Motoarele Aeon, ce sunt ali-
mentate cu oxigen lichid și cu 
metan, sunt de asemenea con-
struite prin printare 3D, la fel 
ca și restul rachetei. Această 
strategie de producţie îi permite 
companiei Relativity Space să 
construiască rachete cu până la 
de 100 de ori mai puţine piese 
decât cele ale companiilor con-
curente. În plus, procesul de fa-
bricaţie este foarte rapid, fi ind 
nevoie de mai puţin de 60 de 
zile pentru construirea un vehi-

cul complet. Noua 
rachetă Terran R ur-
mează să fi e lansată 
pentru prima oară 
în 2024. La fel ca 
și în cazul rachetei 
Terran 1, lansarea 
se va face de la baza 
spaţială din Cape 
Canaveral, pe coas-

ta atlantică a Floridei.
Terran R va avea lungimea 

de 66 de metri și un diametru 
de 4,9 metri. Această rachetă 
va putea transporta pe orbita 
joasă terestră o încărcătură de 
până la 20.000 de kilograme. 
Prima treaptă a rachetei va fi  
propulsată de șapte motoare 
Aeon R, o variantă îmbunătăţi-
tă a motorului Aeon 1. Treapta 
superioară a rachetei Terran R 
va fi  propulsată de un motor 
Aeon optimizat pentru condiţi-
ile de vid spaţial, la fel ca și în 
cazul rachetei Terran 1.

Compania Relativity Space, 
ce a fost înfi inţată în 2015, a 
anunţat că noua rachetă Terran 
R va fi  complet reutilizabilă. 
„Există o relaţie organică între 
printarea 3D și caracterul reu-
tilizabil, oferind un avantaj de 
neegalat pentru a concepe cea 
mai bună rachetă complet re-
utilizabilă”, a declarat CEO-ul 
Relativity Space, Tim Ellis, ci-
tat în comunicatul companiei.

 (Foto: fuentitech.com)

Procesul de 
fabricaţie este 

foarte rapid, 
fi ind nevoie de 

mai puţin de 60 
de zile pentru 

construirea un 
vehicul complet.

Rachetă 
reutilizabilă
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Jocul „Avatar: Frontiers 
of Pandora”, 
dezvoltat de Ubisoft 
împreună cu Disney, 
va fi  disponibil în 2022.

E3, online în 2021: „Jocurile video 
ne-au ajutat să rezistăm”
Cel mai mare salon din 
lume dedicat jocurilor vi-
deo, E3, a debutat online,  
prezentând imagini din 
viitorul joc „Avatar” de la 
Ubisoft, cu promisiunea 
ca evenimentul să aibă 
loc fi zic anul viitor, scrie 
AFP, citat de News.ro.
GAMING. Electronic Entertain-
ment Expo, care transformă 
în mod obișnuit Centrul de 
convenţie de la Los Angeles 
într-un paradis pentru adepţii 
jocurilor virtuale, a fost anulat 
în 2020 din cauza propagării 
Covid-19 și s-a desfășurat anul 
acesta exclusiv online. 

„În timpul pandemiei care 
ne-a îndepărtat de membrii fa-

miliilor noastre, de prieteni și 
colegi, jocurile video ne-au dis-
trat și ne-au reunit”, a remarcat 
Stanley Pierre-Louis, director 
general al grupului care organi-
zează salonul, Entertainment 
Software Association (ESA). 
„Jocurile video ne-au ajutat să 
rezistăm”, a spus el în timpul 
unei prezentări. 

Din 1995, ESA organizează 
un salon dedicat acestui diver-
tisment, mare parte din timp în 
Los Angeles.                

Piaţa jocurilor video a profi -
tat deja înainte de pandemie de 
noi oferte pe mobil și de apari-
ţia serviciilor online, unde jo-
curile sunt găzduite pe servere 
și nu pe o consolă sau PC. Pan-
demia și carantinele succesive 

au făcut ca această piaţă să 
explodeze. 

În Statele Unite, vânzările 
de jocuri video au atins un 

record în 2020, ridicându-se la 
aproape 57 de miliarde de do-
lari, potrivit unui raport al NPD 
Group. 

Ediţia din acest an, care a 
avut loc între 12 și 15 iunie, a 
fost marcată de o serie de pre-
zentări ale actorilor majori din 
sector, precum vânzătorii de 
console Microsoft și Nintendo.          

Difuzat în streaming pe cana-
lele E3 de YouTube și Twitch și 
pe pagina de Facebook și con-
tul de Twitter, aceste companii 
și-au prezentat datele de lan-
sare, au anunţat proiecte și au 
difuzat videoclipuri exclusive. 

Prima mare companie din 
sector care a făcut o prezenta-
re, înregistrată, a fost grupul 
francez Ubisoft, care a dezvă-

luit primele imagini din noul 
joc de aventuri bazat pe fi lmul 
știinţifi co-fantastic „Avatar”, 
de James Cameron. 

Numit „Avatar: Frontiers of 
Pandora” și dezvoltat împreu-
nă cu Disney, jocul va fi  dispo-
nibil în 2022.

Grupul a prezentat și alte 
câteva noutăţi, precum noua 
extensie descărcabilă a jocului 
„Assassin’s Creed: Valhalla”, 
„Le siège de Paris”, precum și 
noi opţiuni pentru jocurile „Far 
Cry” și „Rainbow Six”. 

Ubisoft a anunţat pentru 
2022 și un nou joc care îi reu-
nește pe Mario și  „Les lapins 
crétins” pentru consola Nin-
tendo Switch „Sparks of Hope”.

(Foto: hollywood reporter.com)
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Jocuri care merită încercate
Eşti în căutare de 
relaxare? Cauţi 
jocuri cu poveşti 
faine, care să te 
transpună în pielea 
personajelor? Fie 
că eşti online sau 
offl  ine, joci cu prie-
teni sau eşti single 
player, această 
listă vine în ajutorul 
tău cu jocuri pentru 
Xbox, PS sau PC, cu 
noutăţi sau viitoare 
lansări, dar şi cu 
unele mai vechi, dar 
care sunt încă în lu-
mina refl ectoarelor. 

The Witcher 3 a 
apărut în 2015, dar 

este la fel de jucat. 
Vânzările nu au în-
cetat de atunci, 

ba chiar 

au crescut datorită serialului. 
(Hint: Sezonul 2 este confi rmat 
și va apărea curând pe micile 
ecrane). Jocul are la bază seria 
de fantezie omonimă scrisă de 

autorul polonez Andrzej Sa-
pkowski.
Povestea principală urmă-

rește drumul lui Geralt din 
Rivia pentru a-și găsi „fi ica 
adoptivă”, pe nume Ciri. Vei 

înfrunta vrăjitoare, urși, lupi, 
până la diavoli, folosind magia 
sau cele două săbii. Duci până 
la fi nal diverse misiuni și ajuţi 
diverite personaje care-ţi apar 
în cale. Jocul este încă extrem 
de apreciat. 

A câștigat premii la Jocul 
Anului, premii oferite de diferi-
te site-uri web de jocuri, critici 
și academii de jocuri.

Un joc numa’ bun de încer-
cat pe Playstation ar fi  Ghost 
of Tsushima, fi ind al treilea 

joc occidental care a pri-
mit punctaj maxim de 

la Weekly Famitsu, 
o importantă revis-
tă de gaming din 

Japonia. Povestea te duce îna-
poi în secolul al XIII-lea, când 
imperiul mongol a distrus tot 
ce i-a stat în cale pentru a cu-
ceri Răsăritul. A mai rămas un 
obstacol -  Insula Tsushima, 
afl ată între Japonia continenta-
lă și imensa fl otă a lui Khotun 

Khan, comandantul armatei. 
După primele atacuri, insula e 
în fl ăcări. Printre puţinii supra-
vieţuitori se numără Jin Sakai, 
un samurai care te va surspin-
de de-a lungul poveștii. Vei in-
tra într-un univers foarte deta-
liat recreat și surprinzător.
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O altă variantă interactivă 
ar fi  Marvel’s Spider-Man Mi-
les Morales. Ei bine, poves-
tea lui Spider-Man deja a fost 
folosită mult prea des, Peter 
Parker va fi  ușor-ușor înlocu-
it de Miles Morales. Și el este 
înţepat de un păianjen și do-
bândește puteri, dar este aju-

tat de Peter, ocupând un rol 
de mentor în viaţa băiatului, 
pentru a-l ghida și învăţa să-și 
controleze puterile. 

Îmbracă costumul de supe-
rerou și salvează New York-ul! 
Stilul de joc este dinamic și 
este adaptat la noua consolă 
Playstation 5.

Un joc mult aşteptat este 
Halo Infi nite,  joc dezvoltat 
de 343 Industries, care a fost 
întârziat din cauza pandemiei 
şi programat pentru a fi  lansat 
în toamnă. Potrivit Microsoft, 
Master Chief revine în Halo 
Infi nite, al treilea capitol al 
„Reclaimer Saga”. Trailerul 
arată că povestea va fi  plasată 
pe un inel Halo care a suferit în 
mod misterios daune.

Far Cry 6 este un alt joc ex-
trem de așteptat în rândul 
gamerilor. Acţiunea are loc 
într-o insulă fi cţională din Ca-
raibe, numită Yara, inspirată 
după Cuba. Este condusă de El 
Presidente - Anton Castillo, ju-
cat de Giancarlo Esposito, fai-
mosul actor din Breaking Bad, 
care-l juca pe Gustavo Fring 
aka Gus. Un dictator fascist cu 
control total asupra insulei. 

Jucătorul este chiar un local-
nic de pe insulă, numit Dani 
Rojas, un fost soldat, care lup-
tă pentru libertate. Poţi alege 
genul caracterului tău. Trebuia 
să apară în februarie, dar com-
pania Ubisoft a anunţat că va 
fi  disponibil din 7 octombrie 
pe Xbox One, Xbox Series X | 
S, PlayStation 4, PlayStation 5, 
Stadia, Epic Games și Ubisoft 
Connect.

Continuând seria de clasice, 
Blizzard a lansat mult aștepta-
tul World of Warcraft the Bur-
ning Crusade pe 1 iunie. 

Jocul a fost iniţial lansat în 
2007, dar urmând succesul lui 
World of Warcraft Classic din 
2019, compania a decis să con-
tinue seria cu lansarea urmă-

toarei expansiuni. Jucătorii pot 
experimenta din nou trecerea 
prin „The Dark Portal”, con-
fruntându-se din nou cu hoar-
dele de demoni, dungeonuri și 
raidurile clasice. 

Pentru prima oară puteţi să 
vă ridicaţi de la sol, zburând 
deasupra Outlandlui.

Jocurile, în general, au ce-
rinţe pentru a rezolva anu-
mite probleme, lucru care 

dezvoltă gândirea critică, dar și 
adaptabilitatea în anumite situ-
aţii, viteza fi ind necesară pentru 
a lua decizii într-un timp foarte 
scurt. Este și o variantă bună de 
relaxare, dacă nu este dusă la 
extrem. Jane McGonigal, desig-
ner american de jocuri de reali-
tate alternativă, sugerează să vă 
jucaţi de trei ori pe săptămână, 
timp de 20 de minute, pentru a 
vă stimula mintea.

Surse foto:
Ghost of Tsushima şi Marvel’s Spider-
Man Miles Morale: playstation.com

Halo Infi nite: techradar.com
Resident Evil Village: residentevil.com

The Witcher 3: wikipedia.org
Far Cry 6: zonaIT.ro

World of Warcraft the Burning Crusade: 
worldofwarcraft .com

Resident Evil Village
este un joc horror de 
supravieţuire dezvoltat 
şi publicat de Capcom. 
Povestea începe 
la câţiva ani după 
Resident Evil 7. Ethan 
Winters şi soţia sa, Mia, 
îşi văd de viaţă în linişte, 
departe de coşmarurile 
trecutului. Tocmai când 
reuşesc să lase în urmă 
ororile sunt loviţi de o 
nouă tragedie. Fiica lor 
a fost răpită de creaturi 
mutante, iar acţiunea şi 
suspansul nu lipsesc.
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