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с особено големи файлове на UDF файлова система. Моят любим файлов манипулатор Total Commander 7.0 се 
появи с множество подобрения в интерфейса и многобройни функции. Някои от промените включват разши-
рена функция за копиране с възможност за автоматично преименуване вместо замяна, копиране с филтър, 
едновременно сортиране по няколко колони и много, много други. Explorer View File Viewer 4.02  пък е за любите-Explorer View File Viewer 4.02  пък е за любите-Explorer View File Viewer 4.02
лите на стандартния Windows интерфейс за работа с файлове. Той предоставя бърз преглед и основни функ-
ции за редактиране на документи от десетки файлови формати в интегриран прозорец на Windows Explorer. 
Последният мениджър в рубриката е AutoVer 1.1.1AutoVer 1.1.1AutoVer , който предлага удобна безплатна система за архивиране 
на файлове с поддръжка на автоматично запазване на различни версии на файловете. Нова инициатива, га-
рантираща авторските права и ограничения, стартира софтуерният гигант Adobe. С Digital Editions 1.0 те 
ще разпространяват разнообразни електронни книги. Самото приложение представлява малко флаш базирано 
решение, което поддържа електронна библиотека с възможност за проследяване на заети и закупени книги, 
добавяне на собствени категории и т.н. Едно много любопитно приложение обещава да прикове вниманието 
на много наши читатели. Не е ясно дали е вярно, но разработчиците на UDPixel 2.2 твърдят, че програмата UDPixel 2.2 твърдят, че програмата UDPixel 2.2
може да премахва светещи повредени пиксели от LCD монитори. Процесът включва интензивно натоварване 
на дадена област от екрана с преливане на всички допустими цветове от избраната настройка за Windows.

Рубриката включва и две безплатни приложения за извършване на специализирани изчисления – Advanced 
Subnet Calculator 8.0 за лесно и удобно изчисляване на всякакви разпределения в TCP/IP мрежите и RadioWORKS
1.0 за специалистите в радиовълновите измервания.

Ще завършим с рубриката Authoring, където са събрани няколко интересни предложения за неуморните 
разработчици, за които няма лятна почивка. Website Builder 1.6 е елегантно решение за визуално редактиране Website Builder 1.6 е елегантно решение за визуално редактиране Website Builder 1.6
на уеб страници директно върху самия хост сървър, а SFC Image Hosting Picture Gallery Script 1.0 – за лесно и 
бързо създаване на отдалечени виртуални фотоалбуми с  възможност за избор и от готови шаблони за пред-
ставяне на галериите от снимки. И двете уеб приложения са безплатни и разчитат основно на PHP скрипт 
поддръжка от хост сървъра. Безплатният dbQwikSite Personal Edition 5.2 също предлага автоматизирано ге-dbQwikSite Personal Edition 5.2 също предлага автоматизирано ге-dbQwikSite Personal Edition 5.2
нериране на уеб базирани решения. Работата с него обаче изисква доста повече умения и познания, особено 
в областта на базите от данни. С негова помощ с лекота могат да се генерират десетки страници код за 
бърз достъп до SQL релационни бази, към които после да се добави специфичната функционалност и дизайн. 
Освен това dbQwikSite може да работи еднакво добре с ASP и PHP скрипт езиците. Ariacom Business Reports 
4.3a пък предлага друг подход за работа с база от данни. С него с лекота ще можете да си направите сложни 
справки от всякаква релационна база от данни, като имате възможност да форматирате в различни стилни 
документи. На любознателните ни читатели, на които им липсват основите на работата с база от данни, 
препоръчвам интерактивните уроци на GalaXQL 2.0.

Рубриката ще приключим с новата версия на безплатния четец за PDF документи PDF-XChange Viewer 1.019DF-XChange Viewer 1.019DF-XChange Vi . 
Освен бърз и лек интерфейс от него можете да очаквате още възможност за добавяне на анотации и бележки 
и вмъкване на текстови полета и панелно подреждане на прозорците на различните отворени документи.
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