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ТРИКОВЕ
Бързи решения за често 
срещани затруднения 
при работа с 
Windows 7, Vista и XP 

плюс трикове, съвети и 
тайни за Apple iOS и OS X

НОВИ 5 МИНУТНИ 

Тестове на дъна и DDR3 памети 
за Intel Sandy Bridge CPU

Мобилният гейминг - новото поколение джобни конзоли

Първи стъпки във 
виртуализацията 

Как работи процесорът

С DVD за 3,99 лв.
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Преходът към новите IP адреси

ТРУДНИЯТ ИЗБОР 
между компактен 

и DSLR фотоапарат

ИЗБОР ТРУДНИЯТ И
ктен между компак

апарати DSLR фотоа



Îáîðóäâàíè ñ èçêëþ÷èòåëíàòà SonicMaster òåõíîëîãèÿ, ðàçðàáîòåíà ñúâìåñòíî ñ 
àóäèî-ñïåöèàëèñòèòå îò ñòóäèîòî Bang & Olufsen ICEpower®, íîâèòå íîóòáóöè îò ñåðèÿòà 
ASUS N îñèãóðÿâàò íàé-÷èñòèÿò, áîãàò è äúëáîê çâóê, ïîñòèãàí äîñåãà îò ëàïòîï. 
Ñíàáäåíèòå ñúùî ñ Intel® Core™ i5 ïðîöåñîðè è îïåðàöèîííà ñèñòåìà Windows® 7 Home 
Premium ìàøèíè, ñà åêèïèðàíè è ñ òåõíîëîãèÿòà Super Hybrid Engine, êîÿòî óâåëè÷àâà 
ñèñòåìíàòà ïðîèçâîäèòåëíîñò ñ äî 7%*. Ïðåäâèäåíèòå USB 3.0 èíòåðôåéñè ïúê îñèãóðÿâàò 
äåñåòîêðàòíî ïî-áúðç òðàíñôåð íà äàííè â ñðàâíåíèå ñ USB 2.0, à Video Magic òåõíîëîãèÿòà 
ïðåâðúùà ñòàíäàðòíîòî âèäåî â ñúäúðæàíèå ñ Full HD 1080p ðåçîëþöèÿ. ASUS N Series 
íîóòáóöè ñúñ SonicMaster. Ëþáóâàéòå ñå íà ìóëòèìåäèéíîòî ñúäúðæàíèå â íåãîâèÿ 
íàé-âúëíóâàù âèä.

* Ìîæå äà âàðèðà â çàâèñèìîñò îò êîíêðåòíèòå êîíôèãóðàöèè è ñïåöèôèêàöèè

Íàñòðîéòå ñå êúì SonicMaster:
www.sonicmaster.asus.com

Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core è 

Core Inside ñà çàïåçåíè ìàðêè íà Intel 

Corporation â ÑÀÙ è äðóãè ñòðàíè.

Windows®. Æèâîò áåç oãðàíè÷åíèÿ. ASUS ïðåïîðú÷âà Windows 7.
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Още 5-минутки, или как да оптимизираме 
компютъра си в обедната почивка 

Компютрите и софтуерът са пословично 

известни с факта, че обикновено правят 

това, което им кажем, а не каквото иска-

ме от тях. Разликата между тези две неща често 

разграничава скъсаните нерви и изгризаните нокти 

от удобствата на безпроблемната работа и истин-

ските забавления с домашния или служебния РС. А тъй 

като наша основна мисия е да ви пестим възможно 

най-много от първите и да ви помагаме да се рад-

вате на възможно най-много от вторите, в насто-

ящия брой ще ви предложим поредната порция от 

5-минутни трикове, хитринки и бързи решения за 

често срещани проблеми и за оптимизация на рабо-

тата на компютрите. За разлика от друг път обаче, когато главният ни акцент е бил 

върху най-популярната операционна система (сетихте се - Windows), в този брой обръ-

щаме внимание и на не толкова разпространените, но добиващи все по-голяма популяр-

ност основни платформи на Apple. 

Нещо повече, акцентът върху този тип първа помощ е концентриран не само в ло-

гичната за целта секция “Софтуер”, но също и в рубриките “Практика” и “За малката 

фирма”. В тях освен с познания за начина на работа на процесора можете да се сдобие-

те и с информация за това, как да “мултиплицирате” един компютър или сървър в по-

вече на брой виртуални машини.

Разбира се, както обикновено ще можете да се запознаете и с тестовете на най-ак-

туалните към момента продукти, като този път на ред са дънните платки и памети-

те за излезлите в началото на годината Intel Sandy Bridge процесори. Не по-малко инте-

ресни и, надяваме се, полезни материали ще намерите също в редовните секции “Help”, 

“Интернет” и “Lifestyle”. А любителите на умствената гимнастика ще могат да опи-

тат силите и късмета си в поредния ни IQ тест. За победителя в него тази година ще 

има и голяма награда.

За всичко, за което не сме успели да осигурим хартиени страници, както обикновено ще 

осигуряваме онлайн пространство на всекидневно актуализирания с технологични новини 

и статии сайт www.pcworld.bg. Там сте добре дошли по всяко време на денонощието. 

Желаем ви приятно четене!

Adsys ..............................................35

Antec ................................................3

APC ...................................................7

Arbikas ............................................37

ASRock ......................... IV-та корица
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В следващия брой очаквайте:

• Тестове на видеокарти и LCD монитори

• Как работи… хард дискът?

• Светът на Android в полезни съвети, бързи 

трикове и лесни решения

Индекс на рекламите в броя:
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Страхотни качества 
и модерен дизайн  

Две основания да и�градите веднага следващата си система!

Antec има солидна репутация на компания с добре конструирани компоненти и именно �аради 

това, когато ентусиастите търсят ново шаси, Antec обикновено е на първо място в списъ-

ка им.  А с пристигането на новите представители от Gaming Series гамата в лицето на ша-

ситата Six Hundred и One Hundred, най-трудната част от и�граждането на следващата ви 

система може да бъде решението кое точно от тях да и�берете.  

Antec One Hundred стои настрана от традиционно крещящите геймърски 
премени на кутиите, като вместо това набляга на класическия, често подценя-
ван външен вид. И�цяло покритият с омрежена повърхност преден панел дава 
въ�можност �а постигането на максимален въ�душен поток и придава на 
кутията характерен и�глед. Но не се подвеждайте по класическите странични 
панели или липсата на LED подсветка, че продуктът не е удобен �а и�граждането 
на един модерен компютър. Защото вътре ще намерите монтирана на дъното 
SSD секция, по�ициониран на горния панел 140-милиметров и�ходен вентилатор 
плюс 120-милиметров на �адния панел, както и достатъчно място �а монтира-
нето на общо седем хард диска и три оптични устройства. В горната част на 
предния панел на ра�положение са четири USB порта и една от така любимите на 
ентусиастите кутия �а аксесоари, която спестява време и ра�правии както при 
първоначалния монтаж на компонентите, така и при последващите ъпгрейди.

Antec Six Hundred свежда блясъка и ра�коша до минимум и е пословичен пример �а 
успешен индустриален ди�айн. Вентилираният акрилен страничен про�орец 
дава ви�уален достъп до системните компоненти и по�волява монтирането на 
опционален вентилатор �а отвеждането на топлината от мощните графични 
карти. Доминираният от �амрежена повърхност преден панел пък покрива 
вентилаторите �а входящия въ6�душен поток и съдържа почистващи се 
противопрахови филтри. А впечатляващият с ви�ията си горен панел приютя-
ва 200-милиметров TriCool вентилатор със синя LED подсветка, който атакува 
компонентите, генериращи най-много топлина, с хладен въ�дух. Друга, ориенти-
рана главно към ентусиастите характеристика на модела Six Hundred, е вграде-
ната в предния панел специална кутия �а монтиране на 2,5-инчови HDD и SSD 
устройства, която ви дава въ�можности �а моментална “гореща” �амяна на 
такъв тип продукти �а съхранение. 
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УНСС сближава студентите си с ERP технологиите
можност да се запознаят с ERP решенията 

за бизнеса и да ги изпробват, гласи още офи-

циалната информация.

Новата кампания на УНСС стартира на 

22 февруари, а на 10 март един от водещи-

те партньори за ERP реше-

нията на Microsoft за 

България  – компани-

Реална връзка с бизнеса и обучение в 

използването на актуални системи 

за управление на процесите в компа-

ниите е готов да предлага УНСС на своите 

студенти, съобщиха от висшето учебно 

заведение.За целта универси-

тетът и водещи компа-

нии за ERP (Enterprise 

Resource 

Planning) реше-

ния ще подгот-

вят специални дис-

кусии и срещи, в кои-

то младите хора от 

специалност та „Биз-

нес информатика” 

ще имат реална въз-

ята LLP Dynamics България  – ще предста-

ви на студентите ERP система в дейст-

вие. Системата ще бъде настроена с реал-

ни дан ни и примери от дейност та на бъл-

гарски компании и студентите ще могат 

сами да влязат в ролята на мениджъри или 

ключови потребители и да видят нагледно 

някои от предимствата на тези бизнес ре-

шения. Бъдещите програмисти и системни 

интегратори ще получат практически по-

знания за този вид продукти и за тяхната 

ефективност в управлението на бизнеса. 

Това ще се случи на лекция в офиса на ком-

панията на ул. Майстор Алекси Рилец 38 в 

квартал Манастирски ливади. 

С тази си инициатива УНСС искат да 

доближат теоретичното изучаване на дис-

циплината “Системи за управление на ре-

сурсите на предприятието” до реалните 

световни бизнес практики, информират 

още от университета.

Пристигат MultiPad таблетите на Prestigio

Вярна на обещанието, което даде 

в началото на януари, компанията 

Prestigio обяви официално пазарното 

наличие на своята нова продуктова фами-

лия таблети MultiPad. Въпросните устрой-

ства на марката работят с операцион ната 

система Android и са разпределени в три 

продуктови серии (MultiPad Серия 3, Серия 

5 и Серия 7), които са позиционирани в раз-

лични ценови категории и са насочени към 

различен тип потребители. 

Prestigio MultiPad продуктите от Серия 

3 и първия модел от нея с 8,4-инчов екран 

осигуряват ключови възможности, които 

ще са достатъчни за начинаещи потреби-

тели, които се интересуват от мултиме-

дийни възможности и бърз достъп до Ин-

тернет през WiFi. MultiPad Серия 5 е с по-

разширена функционалност и възможности 

за свързаност и е насочена към тези, които 

търсят добро решение за ежедневни дейнос-

ти. В серията са представени два модела, 

със 7-инчов и 10-инчов екран. Серия 7 пък е 

за потребители с високи изисквания и сери-

озен интерес към новите технологии. Мо-

във високия клас таблети от Серия 7), кой-

то прави дизайна на работния плот много 

по-интуитивен и лесен за използване, гласи 

още официалната информация от компания-

та. Засега не се съобщава информация за це-

ните на новите таблети Prestigio MultiPad, 

но за повече подробности по този въпрос 

и за наличието им на на-

шия пазар може да 

се търси и дистри-

бутора на марка-

та тук – Асбис Бъл-

гария.

делите отново са със 7 и 10-инчов дисплей. 

MultiPad серия 7 използва WiFi и Bluetooth 

свързаност, мултитъч екранът е с висока 

резолюция, а графичните възможности под-

държат дори 3D гейминг. Моделите пред-

ставляват едни от най-леките и тънки (кор-

пус 12 мм) Android-базирани таблети на па-

зара с тегло 300 и 400 г.

Според компанията, табле-

тите са специално разрабо-

тени с фокус върху елегантния 

дизайн и олекотения кор-

пус за максимална мо-

билност. Те идват и с 

предварително инста-

лиран пакет Office Suite 

Pro, който вероятно ще 

допадне на бизнес потре-

бителите, тъй като оси-

гурява достъп до файлове, 

създадени в Microsoft Office 

2003/2007 и 2010.

С новите таблети Prestigio 

въвежда и собствен потреби-

телски интерфейс (наличен само 

Новини

www.pcworld.bg  Март 20114
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3,8% ръст на българския 
РС пазар за 2010 г. 

Българският РС пазар е продължил да спада и през послед-

ното календарно тримесечие на 2010 г., като се е пони-

жил с 0,5% в сравнение с четвъртото тримесечие на 

2009 г., твърди един от най-новите доклади на агенцията за 

пазарни проучвания IDC. Търсенето на евтини преносими ком-

пютри продължава да е основната движеща сила за РС сегмен-

та у нас, съобщават още аналитиците. Пазарът на ноутбуци 

например е нараснал с 1,1% на годишна база през четвърто-

то тримесечие на 2010 г. Въпреки регистрираният спад от 

4,8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г., на-

столните компютри също се представят над очакванията. 

За цялата 2010 г. РС пазарът в страната е нараснал с 3,8%, 

но въпреки това не е успял да излезе от кризата по подобие 

на пазарите в повечето страни от Източна Европа. Продаж-

бите на преносими компютри са се увеличили с 23,3% през 

2010 г. и дори са надминали нивата от предкризисната 2008 г. 

За сметка на това пък търсенето на настолни компютри се 

е сринало с 29.4% и това е повлякло целия пазар надолу. Засил-

ва се и консолидацията, като първите три фирми – HP, Acer и 

Dell – контролират почти половината от целия РС пазар у нас.

Домашните клиенти са основният краен потребител 

през цялата година, а средната цена на преносим компютър 

в България е паднала под средната цена за настолен в някои 

от страните на Западна Европа, твърдят още аналитиците.

Видеокартите GeForce 
GTX 550 Ti идват в 
средата на март

NVIDIA разкри някои подроб-

ности около най-новата 

си видеокарта GeForce GTX 

550 Ti в средния ценови диапазон - около 

200 долара. VGA решението GeForce GTX 550 Ti ще е базирано 

на чипа GF116 (усъвършенствана версия на GF106), а дизайнът и 

охлаждането са идентични с тези на модела от предното поко-

ление GeForce GTS 450. В известните спецификации присъстват 

също 128-битова шина, 1 GB GDDR5 памет и максимална консума-

ция от 110 W. По производителност новото видео ще застига 

GeForce GTX 460 и ще задминава с 35 процента Radeon HD 5770 (при 

DirectX 11 приложения). Според наличната информация от NVIDIA 

GeForce GTX 550 Ti видеокартите трябва да излязат на 15 март.

Privileg SM5 комбинира в 
едно Android смартфон, 
GPS навигация и телевизор 

Privileg отново разнообразява своите Android 

предложения с нов модел интелигентен те-

лефон, поддържащ работа с две едновремен-

но активни SIM карти. Новият смартфон е отли-

чаващият се с изчистен дизайн и заоблен контур 

Privileg SM5, в който е заредена Android 2.2 ОС. 

Моделът разполага с 3.3-инчов сензорен TFT 

дисплей. Вградената памет е 256 MB, а външна-

та може да бъде увеличена до 16 GB посредством 

Micro SD карта. Комуникацион ните възможности се 

допълват от Wi-Fi (802.11b/g) и Bluetooth модули.

Типичното за цялата гама Privileg богатство от функции и въз-

можности е налице и при този модел. Интересна добавка е ТV при-

емникът, който дава възможност да сте в крак с новините на деня. 

Останалите екстри включват FM радио, GPS навигация и 2-мегапик-

селова цифрова камера със светодиодна (LED) светкавица.

Новият смартфон Privileg SM5 се предлага и с обичайната за 

марката щедра окомплектовка, включваща две Li-Ion батерии, 

слушалки, зарядно с интерфейсен кабел и подробно ръководство. 

Допълнителна информация можете да получите от изключител-

ния дистрибутор на марката – Компютър 2000 България.

Plustek отново показва 
скенерни иновации

Това се случи в началото на март на поредното световно из-

ложение CeBIT 2011, на което компанията демонстрира “мак-

симален брой” скенерни и комуникацион ни продукти. Според 

официалната информация, основен акцент в тазгодишното пред-

ставяне на производителя е решението Plustek EasyScan – техно-

логия, която има за цел да улеснява, опростява и ускорява споде-

лянето на документи в днешната глобална среда, в която работ-

ното място не е твърдо локализирано. 

Разбира се, Plustek демонстрира и солиден набор от скенери, 

чийто флагман е моделът Smartoffice PN2040 – мрежов flatbed ске-

нер със скорост на работа от 20 ppm и 50-листов ADF модул, кой-

то може да поддържа множество РС клиенти в рамките на офиса. 

Сред присъстващите новости е и първият LED-базиран скенер 

за книги на компанията OpticBook 4800 (на снимката) – най-модер-

ния, по думите на производителя, book скенер с LED осветяване, 

вместо традицион ното с катодни лампи (CCFL) и сензорен кон-

тролен екран. Той идва също с патентованата технология SEE 

(Shadow Elimination Element), която дава възможност за осигуря-

ване на ясни изображения при сканиране дори на 2 мм от ръба на 

страницата и за елиминиране на сенките и изкривяванията на те-

кста, които са характерни при този тип сканиране.

По време на изложението бяха демонстрирани и устройства-

та NVR Slim380 и NVR R806u, които са най-новото попълнение 

в серията за видео наблюдение SMART NVR, както и редица от 

вече съществуващите Imaging изделия на Plustek като по-

следните попълнения от SmartOffice серията (моде-

лите PL7500, PL1530, PS406U и PS286 Plus), ли-

нията MobileOffice (представлявана 

от AD450, S400, S420, D428, 

D600  и  Opt iCard 

820), новости-

те в OpticSlim и 

OpticFilm гами-

те и др.

Новини
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НОВИ 5-МИНУТНИ

трикове 
Още близо 30 бързи решения на 
обичайни проблеми, свързани с 
Windows 7, Vista и XP

W indows платформите са известни с това, че не винаги работят така, както очакваме от тях. 
Във всеки случай обикновено правят това, което им кажем, а не каквото искаме от тях. При 
всичките си предимства дори Windows 7 има своите чудати начини да върши работата си. 

А понякога се случва операцион ната система просто и да забие. Решаването на такива проблеми дава 
хляб на немалко специалисти и консултанти, но често справянето с тях не изисква непремен но прибяг-
ване до услугите им. Пък и както знаят по-напредналите РС потребители, в повечето случаи трудна-
та част е не оправянето на проблема, а откриването му и намирането на подходящия начин за негово-
то елиминиране. В болшинството от случаите цялата работа отнема не повече от няколко минути.

Софтуер

C MY K РС World стр. 6



 -  
:    

 UPS-a     
  , –     
     (   
 )   5 .

  
:  “ ” 

 (green mode), UPS-a 
   

 99 , 
   

   
 .

   
: ,  

     UPS-  , 
    . 

 ,      
      ,   

  90º  -    
  UPS-a.

,  
 Smart-UPS 

 APC.

 APC   - ,   
    ,   

 ,      , 
   .  APC,    

  ,  .

 ,   25   ,
 -  UPS ?    APC™ – Smart-UPS™,  
 , ,   UPS- ,    
           .

 APC Smart-UPS: - ,
-   , -

       , APC    
,    Smart-UPS     ,  
  ,         .

     , APC :
- ,   ,    ;
-       ,     

 ;
- “ ”  (green mode)     99%;

 LCD      , 
  ,       .

         ,  
-   -  APC Smart-UPS.    ,  

    : APC Smart-UPS.

    
  -  APC.

Изтеглете вашите Бели книги безплатно през следващите 
30 дни и ще получите шанс да спечелите Lenovo® all-in-one 
touch screen PC!

    www.apc.com/promo    86142t •   00 800 110 3601  

©2011 Schneider Electric.   . Schneider Electric, APC, Smart-UPS,  Legendary Reliability      Schneider Electric Industries SAS    
.          . •  APC office  1766 Sofia, Mladost 4, Business Park Sofia, bld. 4, fl. 6  998-2158_BG

PC_World_BG_211_85900t.indd   1 1/24/2011   12:35:31 PM

C MY K РС World стр. 07



Имайки предвид всичко това, в настояща-

та статия ще ви предложим нашата нова 

колекция от 5-минутни трикове: настрой-

ки, ъпгрейди, простички съвети от типа 

„как да” – всичко онова, което научихме през 

последните месеци на работа с Windows 7, 

Vista и XP, разпределено в четири основни ка-

тегории – с акцент по подразбиране върху 

Windows 7, но и с „добавена стойност” за по-

старите версии на операцион ната система. 

Прости решения 
за проблемни РС

Налага ви се да се справяте с чести съоб-

щения за грешки? В първата секция от об-

зора ще ви предложим няколко лесни за след-

ване съвета за справяне с обичайни пробле-

ми с аудиото, драйверите и др.

Решения за аудиопроблеми
 

5 МИНУТИ: Ако Windows 7 компютъ-

рът ви проявява досадната склон ност вне-

запно да отказва да възпроизвежда звук, оп-

итайте следните няколко прости стъпки. 

 Първо  – рестарт. След това се увере-

те, че аудиовъзпроизвеждането не е забра-

нено в някой от хардуерните компоненти. 

Пробвайте първо с всички външни бутони 

за спиране на звука (с функция mute). Увере-

те се, че високоговорителите са включени, 

и увеличете силата на звука докрай. Тествай-

те го, като пуснете някоя песен или използ-

вайте Sound control панела (с клик на таба 

Sounds, изберете Asterisk и кликнете на Test).

Ако нищо от указаното до тук не прора-

боти, ще трябва да поровите в Windows. 

Кликнете с ляв бутон върху иконката на ви-

сокоговорителче в системния трей и вижте 

дали аудиото не е изключено. С десен клик на 

иконката за звука и после на опцията Open 

Volume Mixer можете да отворите вграде-

ното приспособление за звука. Уверете се, че 

всичко в него е на позиция „включено”. 

Високоговорителят пак не работи? Вклю-

чете слушалки в съответния аудиожак и оп-

итайте отново. Ако слушалките работят, 

махнете ги и продължете с търсенето на 

проблема, който очевидно ще да е в самия въ-

трешен високоговорител. С десен клик вър-

ху иконката за звука отворете отново ауди-

оконзолата и изберете Playback devices. Уве-

рете се, че вашите аудиоустройства (веро-

ятно обозначени като 'Speakers') имат зелена 

отметка, кликнете на Properties и вижте дали 

е избрана опцията 'Use this device (enable)'. 

Ако озвучаването ви продължава да не ра-

боти, проблемът може и да е в липсващ или 

повреден драйвер за аудиоконтролера. Де-

инсталирайте драйвера, като отворите 

Device Manager конзолата (можете да го на-

правите, написвайки device manager в поле-

то за търсене на Start менюто) и после оти-

дете на Sound, video and game controllers. Из-

бирате аудиоконтролера и натискате буто-

на “Delete”. Рестартирайте системата и ос-

тавете Windows да си преинсталира драйве-

ра – нещо, което трябва да стане автома-

тично. Ако това не се случи, свалете си по-

следния драйвер от уебсайта на производи-

теля на аудиоконтролера и го преинстали-

райте ръчно. 

Възстановяване на драйвери
 

4 МИНУТИ: Актуализирането на драй-

верите на машината винаги е важно, защо-

то є помага да преодолява бъгове и да се 

снабдява редовно с нови възможности. От 

друга страна, понякога това може и да по-

вреди неща, които иначе си работят. Ако 

забележите, че след поредния ъпдейт РС-то 

ви започва да се държи стран но или „крашва”, 

е добре да се върнете към по-

стара версия на драйверите и 

да видите дали това ще реши 

проблема. За щастие, незави-

симо дали инсталирате драй-

верите ръчно или те се акту-

ализират автоматично чрез 

Windows Update услугата, връ-

щането към предишните им 

версии е доста лесно. 

Първо отворете Device 

Manager панела. Намерете ус-

тройството, чийто преди-

шен драйвер искате да възста-

новите. Кликнете два пъти на 

въпросното устройство. От 

екрана за свойствата (properties) кликнете 

на таба Driver. Изберете опцията Roll Back 

Driver и следвайте стъпките на wizard по-

мощника, за да възстановите предишната 

версия на драйвера. След това ще трябва да 

рестартирате машината. 

Ако опцията е оцветена в синьо и не ви 

позволява да я задействате, това значи, че 

няма налична по-стара версия на драйвера. 

Но ако сте сигурни, че драйверът ви е бил 

актуализиран, можете да опитате да го въз-

становите и чрез System Restore функцията 

на Windows, която ще отмени всички нови 

драйверни инсталации. 

Разшифроване на 
неразбираеми съобщения за 
грешки

 

5 МИНУТИ: Ако дадено съобщение за 

грешка не е блокирало напълно компютъра, 

най-важното е първо да си го запишете до-

словно (в случай че не можете да използвате 

машината, преместете се на друга или си 

го запишете на ръка). 

Това е важно, тъй като е много вероятно 

да не сте първият потребител, който се е 

сблъсквал с конкретния проблем. Затова пре-

търсването на Мрежата с точния текст на 

съобщението за грешката (сложен в кавич-

ки) може да даде неочаквано полезни резул-

тати както по отношение на точното му 

значение, така и за откриването на подхо-

дящо решение на проблема. Разбира се, ви-

наги съществува потенциалната опасност 

да се позагубите из резултатите, които ви 

излизат в търсачката, но не забравяйте, че 

първите няколко обикновено са най-смисле-

ните, т.е. не е нужно непремен но да чете-

те всичките.

Можете да проверите дали всичко необходимо за изкарване-

то на звука е включено от приспособлението Volume Mixer

Връщането към предишна версия на драйвер 

може да стане само с няколко клика на мишката

Софтуер
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Стартиране от Windows DVD 
или друг оптичен носител

 

30 СЕКУНДИ: При необходимост от 

преинсталиране на Windows или ако трябва 

да ползвате някой от инструментите за 

възстановяване на Windows DVD-то, ще 

трябва да заредите системата си от съот-

ветния оптичен диск вместо от хард диска. 

За целта сложете диска в оптичното ус-

тройство при включена Windows система и 

след това рестартирайте компютъра. Че-

тете внимателно съобщенията, които из-

лизат в процеса на стартиране, и натисне-

те необходимия бутон, когато видите 'Select 

Boot Device', 'Change Boot Order' или друга ин-

струкция от сорта. Необходимият бутон 

най-вероятно ще е Esc, F10 или F12. Ако про-

пуснете момента (защото обикновено има-

те само секунда или две), рестартирайте 

отново машината и опитайте пак. 

След като влезете в нужното меню, избе-

рете оптичното си устройство чрез стрел-

ките и натиснете Enter. Изчакайте. Скоро 

трябва да видите съобщение, което гласи 

'Press Enter to boot from CD' (или нещо от този 

сорт). Ако не натиснете бутона Enter в този 

момент, системата ще продължи със зареж-

дането по нормалния начин – от хард диска. 

Диагностика на РС, което не 
иска да стартира 

 

5 МИНУТИ +: Няма лесен начин за от-

криване на точния проблем при компютър, 

който отказва да зареди операцион ната сис-

тема (тук приемаме, че вече сте опитвали 

да го стартирате чрез зареждане от опти-

чен диск или стартово USB устройство и не 

сте успели), но следващите няколко кратки 

съвета ще ви преведат през най-често сре-

щаните хардуерни причини за това. 

Преди това проверете всички външни ка-

бели, включително и за захранването. Увере-

те се, че и мониторът ви е включен и захра-

нен. Чувате ли някакви стран ни бипкащи зву-

ци, докато РС-то се опитва да зареди? За-

пишете си точния брой, продължителност-

та и последователност та на въпросните 

сигнали (например един дълъг, три кратки) 

и поровете в Мрежата от друг компютър, 

за да установите значението им. Ако знае-

те кой е производителят на дън ната плат-

ка или точната версия на BIOS-а си, това ще 

опрости търсенето. Например можете да 

потърсите със следния текст "Phoenix 1-2-2-3 

beep code" (за РС с Phoenix BIOS при последо-

вателност на бипканията едно-две-две-три). 

В този случай ще установите, че причината 

е в хардуерна повреда на дън ната платка. Но 

дори и да не знаете какъв точно е BIOS-ът, 

по този начин вероятно пак ще успеете да 

откриете какъв е проблемът. 

Ако компютърът ви не издава звуци, от-

ворете кутията му и проверете връзките 

на всички вътрешни кабели  – най-вече от 

захранването и свързващите дъното с хард 

дисковете. Проверете също дали са здраво 

закрепени модулите на RAM памет та – мах-

нете ги и ги сложете отново или опитайте 

да заредите само с един от RAM модулите.

Причината може да е и в самия захранващ 

блок на компютъра ви – особено ако сте си 

спестили някой лев при покупката и сте за-

ложили на евтин модел. Опитайте се да сло-

жите друго захранване, ако имате, и вижте 

дали РС-то ще стартира с него. Не си пра-

вете изводи от това, дали вентилаторите 

се въртят – дори повреден захранващ блок 

може да осигури достатъчно ток за завър-

тането на някой и друг вентилатор, но да 

няма за останалите компоненти. 

Друга възможност – ако компютърът ви е 

с дискретна графична карта, опитайте да я 

махнете, като включите монитора в конек-

тора на интегрираната видеокарта (с каква-

то повечето съвремен ни дъна разполагат). 

И накрая, ако никоя от гореизброените 

мерки не даде резултат, най-вероятно си има-

те работа с дефектирала дън на платка или 

(не толкова вероятно) с изгорял процесор. 

Лесни решения 
за мрежови 
проблеми

Имате проблем с връзките? Двата про-

стички подхода, описани по-долу, могат да го 

решат, тъй като изграждането на домаш-

ната мрежа и работата с нея не би трябва-

ло да са сложни процедури. 

Споделяне на файлове с други 
компютри в домашната 
мрежа

 5 МИНУТИ: Споделяне между Windows 

7 базирани PC-та. Функцията HomeGroups в 

Windows 7 ви дава най-лесния и бърз възмо-

жен начин за мрежово споделяне на файлове 

между няколко компютъра. 

Първо на компютъра, от който ще спо-

деляте файловете, отворете контролния 

панел HomeGroup. Ако такава „домашна гру-

па” все още няма (Windows 7 по принцип ав-

томатично я прави при първоначалната на-

стройка на Wi-Fi мрежа), кликнете на опци-

ята Create a HomeGroup. Изберете внима-

телно типовете файлове, които смятате 

да споделяте (опцията ‘Documents' напри-

мер не е избрана по подразбиране), и клик-

нете на Next. Ще получите парола за домаш-

ната група. Запишете си я. 

Изчакайте няколко минути, докато 

операцион ната система актуализира всич-

ко. След това на другия компютър, от кой-

то ще искате достъп до споделените фай-

лове, отворете също HomeGroup панела. Би 

10-СЕКУНДНИ 

трикове
1

Зареждане в Safe Mode: 
Натискайте последователно бутона F8, 

докато компютърът се стартира. 

2
Конвериране на главните букви в 

малки (и обратно) в Office: 
Изберете желания текст и ползвайте 

клавишната комбинация Shift-F3.

3
Избор на голям текстов блок в 

уеббраузър: 
Кликнете с ляв бутон пред първата дума, 

която искате да изберете, след това 

задръжте натиснат бутона Shift и 

кликнете отново на края на желания 

текст. С Ctrl-C можете да копирате 

текста. Този трик работи при повечето 

популярни браузъри. 

4
Бързо увеличаване/намаляване на 

изгледа на уеб страници: 
Задръжте натиснат бутона Ctrl и 

завъртете скрол-бутона на мишката. 

5
Бързо отваряне на Command Prompt в 

папка: 
Намерете желаната папка в Windows 

Explorer и кликнете върху нея с десен бу-

тон, докато задържате натиснат буто-

на Shift. Изберете опцията Open command 

window here.
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трябвало да видите групата, която сте съз-

дали току-що. Кликнете на опцията Join now 

и следвайте стъпките, които ще ви предло-

жи wizard програмата. След като приключи-

те, двата компютъра би трябвало да могат 

да обменят файлове помежду си.

Откриването на споделените файлове 

става лесно през Windows Explorer браузъра, 

в който групите са изобразени в левия му па-

нел. Другите компютри, които са добавени 

по-късно в мрежата, също трябва да се по-

явяват там, а споделените от тях файлове 

се показват в дясната част. 

Ако решите да сменяте паролата си за 

ворете приложението Sharing на Мас ма-

шината. Сложете отметка до опцията File 

Sharing. Горе в панела Shared Folders избере-

те папките, които желаете да споделите. 

В секцията Users задайте права за достъп 

до всяка папка, избирайки или Read Only или 

Read & Write за съответните потребите-

ли или за всички.

След това кликнете на Options и сложете 

отметка в кутийката срещу опцията Share 

files and folders using SMB. Кликнете на Done. 

И накрая отворете приложението Accounts, 

отключете системата си и кликнете на Guest 

Account в левия панел. Маркирайте опцията 

Allow guests to connect to shared folders.

Елиминиране на мрежови 
прекъсвания

 

5 МИНУТИ: Съществуват редица об-

стоятелства, които могат да попречат на 

нормалната работа на домашната мрежа, 

но следващите няколко съвета ще помогнат, 

в случай че се сблъскате с най-често среща-

ните проблеми. (Подсказките по-долу се от-

насят най-вече за безжичните мрежи, но като 

цяло са приложими и за кабелните). 

Ако използвате мрежово устройство за 

връзка, свързвано през USB порт, опитайте 

да го извадите и да го включите отново – 

много от USB Wi-Fi „стикчетата” са посло-

вично придирчиви. Друга популярна мярка при 

прекъсване на връзката е изключване на руте-

ра, изчакване в продължение на около 30 се-

кунди и включването му наново (важи също 

достъп до групите, можете да го направи-

те пак от HomeGroup панела на всяка маши-

на, която вече е в групата, като изберете 

Change the password.

Достъп до файлове на Mac от Windows 7 

PC. На Mac машината посетете секцията 

System Preferences и отворете приложение-

то Network. Кликнете на таба WINS. Смене-

те името в ‘Workgroup' като това на съща-

та Workgroup, използвано в PC-то. (Ако не сте 

сигурни за точното име, проверете го в кон-

трол-панела на РС-то). Натиснете OK, след 

като приключите.

Отново в секцията System Preferences от-

Когато настройвате домашна група в Windows 7, можете да укажете какви точно типо-

ве файлове ще се споделят

За да диагностицирате мрежов проблем и да видите дали рутерът ви е правилно конфигуриран, проверете 'iPv4 Address' секцията в 

command-prompt прозореца
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за кабелните или DSL модемите). Рестар-

тирането на компютърната система, до-

като чакате, също не е лоша идея. Отно-

во не тръгва? Вижте дали някое от други-

те РС-та в мрежата могат да се свържат с 

Интернет. Ако и те не могат, много веро-

ятно е проблемът да е при вашия Интер-

нет доставчик. 

Също така проверете IP адреса на маши-

ната си, за да разберете дали рутерът ви е 

правилно конфигуриран. Отворете CMD се-

сия от Start менюто (като например напи-

шете CMD в полето за търсене) и след това 

въведете ipconfig/all. След това открийте 

съответния мрежов адаптер и потърсете 

точката 'IPv4 Address'. При типичния случай 

на устройство на домашна мрежа първите 

три числа (разделени с точки) трябва да са 

същите като в DHCP Servers. Ако не са, може 

да се наложи да преконфигурирате или поне 

да рестартирате рутера си. 

Ако използвате Windows защитна стена 

(или друг софтуерен firewall продукт), той 

може да влияе по някакъв начин на мрежовия 

достъп. Опитайте се да го настроите по-

прецизно (достъпът до Windows Firewall е 

през контролния панел). 

И накрая, ако проблемите са констатира-

ни в безжичната мрежа, пробвайте да вклю-

чите компютъра си към рутера директно с 

Ethernet кабел. Ако така мрежата прорабо-

ти, най-вероятно си имате проблем с драй-

вера на безжичния адаптер. Опитайте да го 

актуализирате ръчно, като го свалите от 

сайта на съответния производител. 

Бързи настройки 
за Windows 

Windows системата ви не работи, как-

то трябва, бавна е или се нуждае от на-

стройка? Следват няколко прости и лесни 

за изпълнение решения, които могат да вка-

рат вашата Windows 7, Vista или XP ОС от-

ново във форма. 

Спрете AutoPlay тормоза
 

2 МИНУТИ: В наши дни е нормално 

всекидневно и често да включваме в РС-то 

всякакви джаджи – флашки, камери, смартфо-

ни, плейъри и пр. При такова включване обик-

новено се задейства Windows AutoPlay функ-

цията, изкарваща pop-up прозорец. Това бър-

зо може да омръзне и с времето да се пре-

върне в нещо доста досадно. 

 За да се изключи AutoPlay функцията 

за всяко устройство, то първо трябва да 

бъде включено към компютъра и да се ос-

тави всичките му драйвери да се инстали-

рат напълно. Тогава AutoPlay прозорецът из-

лиза за пръв път. На този етап просто го 

затворете. 

След това изключете свързаното ус-

тройство от порта и го включете отново. 

AutoPlay прозорецът пак ще излезе, но сега 

вече трябва да отидете в Control Panel и 

да кликнете на опцията View more AutoPlay 

options. В долната част на екрана тряб-

ва да видите току-що свързаното устрой-

ство. Променете настройката на 'Choose a 

default' в Take no action. Кликнете на буто-

на Save. (Тази опция не се появява при първо-

то свързване на джаджата и имен но затова 

се налага цялата тази процедура с повтор-

ното включване.) 

Ако искате да изключите AutoPlay за всич-

ки устройства, трябва да махнете отмет-

ката срещу опцията “Use AutoPlay for all 

media and devices” в горния край на екрана 

'View more AutoPlay options'.

„Убийте” забила програма
 

30 СЕКУНДИ: Ако някоя програма не 

отговаря, можете да я изгасите от Windows 

Task Manager. 

Използвайте вездесъщата за Windows кла-

вишна комбинация Ctrl-Alt-Delete и изберете 

таба с наименование Processes.

За да намерите по-лесно проблемния про-

цес, подредете списъка с клик на Memory ко-

лоната – така ще видите кой от процеси-

те използва най-много RAM памет. Има го-

ляма вероятност забилото приложение да е 

най-големият (или поне да е в топсписъка) 

консуматор. Изберете „мъртвия” процес и 

го изгасете с клик на End Process.

> Деинсталиране на приложение

 

5 МИНУТИ: Изчистването на дадена 

програма, без да остане следа от нея, често 

се оказва проблем. Има доста методи за цел-

та, но ето как може да се направи наисти-

на бързо. 

Най-добре е да се започне с очевидното: 

отворете от контролния панел секцията 

'Programs and Features', изберете приложени-

ето, което вече не желаете, и кликнете на 

Uninstall. Може да се наложи след това да 

рестартирате системата. 

Ако програмата има и други части (plug-

in елементи, инструментални ленти, ActiveX 

компоненти и т.н.), деинсталирайте и тях 

по същия начин. Ако дадена програма отказ-

ва да се деинсталира, най-добре не се опит-

вайте да редактирате регистъра в опити 

да я премахнете – така може да си спечели-

те неприятности. За целта по-добре използ-

вайте някоя полезна програмка от типа на 

софтуерчето Revo Uninstaller, което си има и 

съвсем функционална безплатна версия (при 

това с интерфейс и на български). 

В Control Panel конзолата можете да укажете дали да се задейства, или не AutoPlay функция-

та за всяко устройство и тип файлове 

Софтуер

C MY K РС World стр. 11

www.pcworld.bg  Март 2011 11



Спестете си Windows Login 
процедурата

 

3 МИНУТИ: Ако сте единственият по-

требител, който ползва домашния компютър, 

можете да не се притеснявате за дан ните си 

и да не се затормозявате с разни login проце-

дури. Ето как ще я изключите в Windows 7. От-

ворете User Accounts секцията на контролния 

панел. Изтрийте всички излишни или неизполз-

вани акаунти (освен своя главен, разбира се). 

Можете да игнорирате акаунта, кръстен 

Guest, който най-вероятно е изключен. 

В главната User Accounts страница първо се 

уверете, че вашият основен акаунт е актив-

ният. Кликнете на Change your password оп-

цията. Въведете старата си парола, където 

трябва, и оставете полето за новата празно. 

Рестартирайте машината. Сега Windows ще 

се зареди направо, без да изкарва login екра-

на. Това спестява време, но все пак е добре да 

помните, че ви подлага и на известни рискове. 

Пренаредете клавиатурата си 
 

3 МИНУТИ: Ако решите, че подредба-

та на вашата клавиатура вече не ви устрой-

ва, можете да я „ремапнете”. За целта прос-

то си свалете и инсталирайте безплатната 

програмка KeyTweak, (http://webpages.charter.

net/krumsick/), която работи на всички вер-

сии на Windows. 

Стартирайте приложението и избере-

те опцията Full Teach Mode, за да ремапне-

те един клавиш като друг, натискайки по-

следователно въпросните бутони. 

Имайте предвид, че Fn бутонът на лап-

топите по принцип не може да се ремапва, 

така че ако искате да размените Fn и Ctrl 

(често използвана хитринка), ще трябва да 

бъркате в BIOS-а.

Бързо компресиране на папки 
 

30 СЕКУНДИ: Намаляването на разме-

рите на папки, съдържащи обемни графични 

файлове, големи документи и други, често е 

полезно упражнение за архивиране и пестене 

на място. То, разбира се, може да стане с под-

ходяща за целта програма (като WinRAR, 7-zip 

и др.), но се осъществява и още по-лесно чрез 

вградения инструментариум на Windows 7. 

Всичко, което трябва да направите, е 

да кликнете с десен бутон на съответна-

та папка (или файл), да изберете Send to и 

след това Compressed (zipped) folder. Инте-

ресно е да се отбележи, че файловете, доба-

вяни впоследствие в така компресираната 

папка, също се компресират автоматично. 

Само не забравяйте да изтриете оригинал-

ната некомпресирана папка. 

> Изключете автоматичните 
рестартирания

 

2 МИНУТИ: Windows има досадния на-

вик да се рестартира автоматично ведна-

га щом се отделите за малко от компютъ-

ра си. Обикновено това става в най-непод-

ходящите моменти – например докато гот-

вите голяма и трудна презентация и сте я 

оставили за малко незапаметена, докато се 

освежите или разходите за „проветряване”. 

Тези рестарти най-често са следствие от 

дейност та на Windows Update сервиза и са 

нещо обичайно във вторник късно вечер, кое-

то не ги прави по-малко неприятни, ако точ-

но тогава вършите важна работа. Най-лес-

ният начин да ги предотвратите е, като 

прехвърлите Windows Update от автомати-

чен на ръчен режим на работа. Ето как.

Отворете секцията Windows Update 

от контролния панел и кликнете на Change 

settings. От падащото меню изберете Never 

check for updates (нещо, което по принцип 

не се препоръчва). Другите опции от рода 

на „Проверявай за ъпдейти, но ме остави 

да избирам кога да се свалят и инсталират” 

('Check for updates but let me choose whether 

to download and install them') звучат добре 

на теория, но не са толкова надеждни като 

пълното ликвидиране на авторестартите. 

За да не забравяте все пак да актуализира-

те операцион ната си система с Windows 

Update, сложете в календара си някаква от-

метка, която да ви напомня да стартирате 

услугата веднъж на седмица или две. 

Можете да решите проблема с автома-

тичните рестарти и по друг начин – чрез 

Local Group Policy Editor модула на Windows. 

Този редактор се отваря най-бързо, като на-

пишете “group policy” в полето за търсене 

на Start менюто. Кликнете на опцията Edit 

group policy. В лявата част на прозореца 

разширете дървото на директориите до 

Local Computer Policy, Computer Configuration, 

Administrative Templates, Windows Components 

и Windows Update. 

След това в дясната част на прозореца 

кликнете с десен бутон на мишката на 'No 

auto-restart with logged on users for scheduled 

automatic updates installations' и изберете 

Edit. Променете настройката на вариант 

Enabled и кликнете на OK. Направете също-

то и за 'Delay Restart for scheduled installations' 

в предния панел. По този начин не изключ-

вате напълно автоматичните рестарти 

за планирани инсталации, но можете да ги 

отложите с до 30 минути, което е по-до-

бре от 5-те минути, които са на разполо-

жение по подразбиране. 

Отваряне на приложение в XP 
Mode режим

 

4 МИНУТИ: Някои много стари про-

грами или любими древни игри може да не 

тръгнат под Windows 7, но само с няколко 

клика ще я накарате да действа и като по-

Най-просто е премахването на дадена про-

грама от контролния панел 'Programs and 

Features' на Windows 7

За да махнете Windows login екрана, оставете празно полето за паролата на главния си акаунт 
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стара операцион на система. 

Първо кликнете с десен бутон на мишка-

та на въпросното приложение и изберете 

опцията Troubleshoot compatibility. В следва-

щия прозорец изберетеTroubleshoot program, 

а после и I don't see my problem listed (или 

пък варианта, който съответства на про-

блема ви). 

Следващият екран ще ви попита „На коя 

версия на Windows е работила преди тази 

програма?” ('Which version of Windows did this 

program work on before?'). Можете да проб-

вате с избор на XP (със Service Pack 3) или да 

се върнете дори още по-назад във времето 

с Windows 98 или Windows 95, ако трябва. 

След като си изберете, Windows 7 ще емули-

ра желаната по-стара версия на операцион-

ната система, за да стартира избраното 

приложение.Използвайте бутона Start the 

program , за да проверите дали ще зарабо-

ти програмата, и после кликнете на Next. 

Ако тестът се е оказал успешен, кликнете 

на Yes, save these settings for this program, за 

да запазите настройките за конкретната 

програма. В противен случай изберете No, 

try again using different settings, за да опита-

те с друг вариант на системата. 

Бързи трикове за 
Office 2007/2010

Трудно е да бъдеш производителен, ако ос-

новният производствен софтуер не е опти-

мизиран за навиците и стила ви на работа. 

Ако често се сблъсквате с досадни неща, до-

като работите с Office, опитайте някои от 

следващите три бързи настройки за Word и 

пакета като цяло.

За работа с по-стари програми накарайте 

Windows 7 да емулира някоя от по-предишни-

те версии на операцион ната система

Една проста настройка ще елиминира вероятност та Windows Update да ви изненада в неподходящ момент с автоматично рестартиране 
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Премахване на 
автоматичната корекция в 
Office

 

30 СЕКУНДИ: Ако не желаете "..." да се 

превърне в елипса или "---" да стане на хори-

зонтална черта през цялата страница на до-

кумента, или пък просто не харесвате начи-

на, по който офис софтуерът ви коригира 

автоматично по подразбиране, изключете 

тази функционалност. Ето как. 

Напишете думата или набора от симво-

ли, които задействат автоматичната коре-

кция на Microsoft Office, но не спирайте, кога-

то програмата започне да коригира. Ще за-

бележите, че на екрана, точно до корекция-

та, излиза малка иконка със светкавица. Клик-

нете на кутийката и изберете втората оп-

ция от менюто. Конкретният вид на тази 

опция зависи от това, какво точно се кори-

гира. Например тя ще бъде 'Stop Automatically 

Creating Bulleted Lists', когато въвеждате сим-

вола >. Изборът на тази опция от менюто 

обаче ще прекрати за постоян но автома-

тичното коригиране. 

За по-подробни настройки на AutoCorrect 

функцията можете да кликнете на Office и да 

изберете Word Options, Proofing, AutoCorrect 

Options. 

Възстановяване на изгледа на 
менютата от Office 2003

 

3 МИНУТИ: Ако използвате отдавна 

Microsoft Office, най-вероятно новите меню-

даването на всеки нов документ. 

Уверете се, че сте настроили според же-

ланието си не само размера и шрифта, но и 

изгледа на параграфа: изберете част от те-

кста, кликнете с десен бутон и посочете оп-

цията Paragraph. От там настройте шири-

ната на междуредието, подравняването и ос-

таналите параметри. След това отново из-

берете част от вече настроения по предпо-

читанията ви текст, цъкнете върху избрано-

то с десен бутон и отидете на Styles. Клик-

нете на Update Normal to Match Selection.

И накрая, за да пренесете всички тези 

настройки във всеки нов документ, който 

започвате, в инструменталната лента на 

Word кликнете на Change Styles и после на 

Set as Default. 

та в последните две версии на пакета ви за-

трудняват. За щастие има и възможност да 

се върнете към класическия изглед на софту-

ера. За целта ще ви трябва един простичък 

и безплатен даунлоуд. Всъщност има поне 

няколко подходящи програми за целта, но ние 

препоръчваме UbitMenu (http://www.ubit.ch/

software/ubitmenu-languages/). 

Актуализиране на 'Normal' 
стила в Microsoft Word

 

2 МИНУТИ: Първата стъпка за това 

е да напишете блок от текст в стила, кой-

то искате да ви излиза като "Normal" шри-

фта и оформлението на параграфа, които 

Word ще използва по подразбиране при съз-

След като сте настроили текста на люби-

мите си шрифт и оформление, запомнете ги 

като настройка по подразбиране
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М
ислите си, че знаете всичко, свърза-

но с настолната (OS X) и мобилна-

та (iOS) операцион ни системи на 

Apple? Или може би тепърва прохождате в 

света на „Ябълката“? Изпитайте знанията 

си с куп трикове, съвети и тайни за работа 

с iOS и OS X. Като например как могат да се 

свалят клипове от YouTube без инсталиране-

то на допълнителен софтуер, как се създават 

клавишни комбинации по избор, каква допъл-

нителна навигация се крие зад класическите 

шорткъти за правене на скрийншоти, кои 

са скритите функции на iPhone и iPod Touch?

Ще ви предложим и някои от най-стра-

хотните безплатни и платени приложения за 

OS X и iOS. И това е само началото...

Трикове, съвети и 
тайни за работа 
с OS X
Трик за бързо смятане

Той не е чак такава тайна, но съществу-

ва от толкова време, че ветераните може 

би вече са забравили за какво става въпрос, а 

новаците тепърва ще разберат. За да извър-

шите основни математически калкулации, 

въведете в документ, да речем, „3245+6453“, 

селектирайте текста и изпълнете клавиш-

ната комбинация Command+Shift+8. Воала! 

Имате резултат!

Десен клик на мишката под 
Mac OS?

Ако доскоро сте ползвали операцион ната 

система на Microsoft, това ще е един от пър-

вите въпроси, които ще си зададете при пус-

кането на Mac OS. Новите Macintosh компю-

три се продават в комплект с Magic Mouse 

мултитъч мишката, а до 2009 г. се ползва-

ше Mighty Mouse. И двете сякаш са съста-

вени от един бутон, но повърхност та им е 

мултитъч. За дори по-голямо объркване на 

начинаещите потребители и лявата, и дяс-

ната страни на мишката по подразбира-

не извършват една и съща функция (Primary 

Button), така че, независимо коя част натис-

кате, резултатът винаги е еднакъв.

Ако “гризачът” ви наистина е еднобуто-

нен, еквивалентът на десния клик е натис-

кането на клавиша Control от клавиатура-

та. Ако имате мултитъч мишка, функции-

те на бутоните могат да се променят – от 

Apple менюто изберете System Preferences –> 

в хардуер категорията изберете Keyboard & 

Mouse –> таба Mouse –> използвайте пада-

щите менюта към всеки от бутоните на 

мишката, за да определите функцията му.

Как да създадете собствени 
шорткъти към приложения? 

В предния материал („Най-често сре-

щаните проблеми с Apple продукти, реше-

ни!“) обърнахме внимание на редица шорт-

къти за по-лесна и бърза навигация в Mac OS 

X. Сега ще се научите как сами да си напра-

вите шорткът.

За да направите шорткът към прило-

жение: отидете в менюто Apple –> System 

Preferences –> Keyboard & Mouse –> Keyboard 

Shortcuts –> кликнете върху бутона Add (+). 

Изберете желаното приложение от менюто 

Application (ако искате да направите така, 

че една и съща клавишна комбинация да се 

отнася към всички приложения, изберете All 

Applications). Ако не намерите това, което 

търсите, ще го откриете, като натиснете 

бутона Other и ръчно посочите пътя до про-

грамата. В полето Menu Title въведете же-

ланата команда (точно така, както се поя-

вява в менюто Application, включвайки елип-

сите и другата пунктуация).

Елипсите са специални символи, които 

изглеждат като три точки. За да въведете 

елипса, натиснете Option и знака „точка и 

запетая“ или просто използвайте Character 

Palette. Сега кликнете върху полето Keyboard 

Shortcut и изпълнете точната клавишна ком-

бинация  –> Add  –> рестартирайте 

приложението, към което сте на-

сочили клавишната комбинация. 

Имайте предвид, че ако сте въ-

вели шорткът, който вече същест-

вува като команда към друго при-

ложение, новата клавишна комби-

нация няма да работи (това никъ-

де не се изписва като съобщение).

Сваляне на клипове от 
YouTube

За  да  сваляте клипове от 

YouTube, не е необходимо да ин-

сталирате допълнителен софту-

ер. Тази опция идва вградена в браузъра 

Safari. Пуснете желаното видео и натисне-

те Command+Opt, за да изведете прозо-

реца с активните процеси. След това на-

мерете най-големия файл в списъка (обик-

новено в много MB) и кликнете два пъти 

на него. Това е! Имайте предвид обаче, че 

този трик запазва клипа във формат .flv. 

Ако искате .mp4, допълнете YouTube URL-

то с “&fmt=18” (без кавичките) или &fmt=22, 

за да получите HD mp4.

Трикове, съвети и 
тайни за работа 
с iOS и OS X
Владимир Георгиев
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Допълнителна навигация при 
правенето на скрийншоти 
под Mac OS X

Мнозина знаят, че OS X има вградена функ-

ция за вземане на скрийншоти, но малцина са 

наясно доколко надълбоко се простира тази 

функционалност.

Full Screen (цял екран) – Command+Shift+3 

Full Screen to Clipboard (цял екран към кли-

пборда) – Command+Shift+Ctrl+3 

Selection (селекция) – Command+Shift+4

При изпълнението на всяка от тези три 

клавишни комбинации имате допълнителни 

възможности:

- да задържите бутона Option, за да уве-

личите селекцията от центъра,

- да задържите бутона Shift, за да напра-

вите заключване по вертикалната или хори-

зонталната позиции,

- да задържите бутона Space, за да пре-

местите селекцията, докато заключвате съ-

отношението на екрана,

- да задържите едновремен но Shift+Space, 

за да заключите по вертикалата или хоризон-

талата, докато движите избраното,

- да натиснете Space, за да заснемете 

прозорец,

- да натиснете Esc или Command+Period, 

за да прекъснете.

За да промените разширението на скрий-

ншот, въведете в Terminal следното:

defaults write com.apple.
s c r e e n c a p t u r e  t y p e  p n g
killall SystemUIServer

където „png” 

може да бъде за-

менен с jpg, pdf, tiff 

и т.н.

За да промени-

те директория-

та, в която се за-

пазват скрийншо-

тите, въведете в 

Terminal следното:

defaults write com.apple.screencapture 

location /Users/Evoker/Documents/Screenshots

killall SystemUIServer

Просто променете местоположението 

с това, което желаете.

Необходимо ли е 
дефрагментирането на хард 
диска на Mac компютър?

Apple разполага с полезно приложение, кое-

то работи с хард диска и се казва Disk Utility. 

Ако го отворите, вероятно ще ви направи 

впечатление, че няма опция за дефрагменти-

ране на HDD. Причината за този “пропуск” е, 

че Mac с всяка версия на OS X след 10.2 няма 

нужда да бъде дефрагментиран. OS X има 

собствени техники за опазване на файлова-

та фрагментация. Една от задачите, които 

извършва, е, че при отварянето на файл ав-

томатично го дефрагментира, ако „разбере“, 

че е с високо ниво на фрагментация (т.е. над 

8 фрагмента). Важно е обаче да знаете, че 

OS X спира всички автоматични процеси по 

дефрагментирането, ако свободното място 

на хард диска е под 10 процента. 

10 страхотни безплатни 
приложения за Mac OS X

GeekTool (www.projects.tynsoe.org/en/

geektool). Както подсказва наименование-

то, пригответе се за същински гийк софту-

ер. GeekTool позволява внедряване в работ-

ната площ на файлово съдържание, уебста-

тистики, уебизображения и като 

цяло един куп цифрички и събития 

за следене. За да изберете какво 

точно съдържание да се появява 

на десктопа ви (системен лог, Ин-

тернет трафик и пр.), отворете 

панела System Preferences. 

P e r i a n  ( h t t p : / / p e r i a n .

org/#detail). Не е случайно, че съз-

дателите на Perian го наричат 

„швейцарското ножче на Quick-

Time” просто защото въвеж-

да толкова много допълнител-

ни видеоформати към плейъра. 

Само част от видеоформати-

те, които добавя към QuickTime, 

са MS-MPEG4 v1 & v2, DivX, 3ivx, H.264, Sorenson 

H.263, FLV/Sorenson Spark, FSV1, VP6, H263i, VP3, 

HuffYUV, FFVHuff, MPEG1 & MPEG2 Video, Fraps, 

Snow; AVI поддръжка за AAC, AC3 Audio, H.264, 

MPEG4 и VBR MP3. Свободно чете файловите 

формати AVI, DIVX, FLV, MKV, GVI, VP6 и VFW. 

Res i ze  ‘ E m  A l l  ( h t t p : / / m acapper.

com/2007/12/17/freeware-pic-resize-em-all). 

Resize ‘Em All е малка програмка, чрез която 

ще можете да оразмерявате колкото си по-

желаете снимки едновремен но. Особено по-

лезно, след като например имате колекция 

от фотоси с една резолюция, но искате да 

ги оразмерите в съвсем друга. Просто зада-

вате няколко елементарни настройки и ос-

тавяте програмата да си свърши работа-

та. На всичкото отгоре ползва съвсем мал-

ко системни ресурси.

Mactracker (www.mactracker.ca). Mactracker 

съдържа извънредно подробна информация 

за всеки Apple Macintosh продукт, произве-

ден някога – от мишки, клавиатури и уебка-

мери до принтери, скенери, фотоапарати, 

операцион ни системи, телефони и музикал-

ни плейъри.

ForeverSave (www.tool-forcesw.com/fore-

versave). ForeverSave е за онези от вас, кои-

то прекарвате значително време в работа 

с документи. И ако нямате добрия навик да 

запазвате прогреса си през няколко минути, 

то вие сте човек, който ще изпита много 

страдания в този живот. Освен ако не се до-

верите на ForeverSave, който се настройва 

само с няколко клика, за да прави автоматич-

но запазване на даден документ при опреде-

лен интервал от време. С една дума – бижу!

NameChanger (www.mrrsoftware.com/

MRRSoftware/NameChanger.html). Не ни се 

ще да се връщаме към болезненото минало, 

когато ни се налагаше да преименуваме ги-

гантски списъци с имена на файлове. Е, мъ-

ките ни вече са в историята благодарение 

на приложението с особено оригиналното 

име NameChanger.

NeoOffice (www.neooffice.org/neojava/

en/download.php#download). Безценен на-

бор от офис приложения. В списъка ще на-

мерите таблици, презентации, организато-

ри на таблици от дан ни, инструмент за ри-

суване, включително, разбира се, и текстов 

редактор. NeoOffice се явява най-популярни-

ят и стабилен офис пакет с отворен код за 

операцион ната система на “Ябълката”. 

AppCleaner  (www.freemacsof t .net/

AppCleaner). Както подсказва името, това 

е чудесно приложение за изтриване на други 

приложения. Интересен е принципът на ра-

бота на програмата – просто пуснете ико-

ната на някоя програма в прозореца на Ap-
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pCleaner и ще видите всички следи на съот-

ветното приложение.

AppFresh (http://metaquark.de/appfresh). 

Едно наистина свежо решение на безкрайния 

проблем с обновяването на софтуера. Вмес-

то да прекарваме времето си в експлоати-

ране на дадена програма, често ни се налага 

да отделяме безумно много минути в тър-

сене на ъпдейт. Е, предназначението на на-

стоящата програмка е точно това – скани-

ра наличния софтуер и учудващо бързо нами-

ра ъпдейт, ако съществува. 

Transmission (www.macupdate.com/info.

php/id/19378). Това приложение е особено 

бърз, лесен за употреба мултиплатформен 

BitTorrent клиент. Едва ли ще успеете да на-

мерите по-интуитивен и функционален соф-

туер за сваляне на торенти под Мас, при 

това безплатно. 

Трикове, съвети и 
тайни за вашите 
iOS устройства
Скритите функции на iPhone 
и iPod Touch

Щеше да е страхотно, ако Apple имаше 

документация, описваща всички аспекти и 

възможности на iPhone и iPod Touch устрой-

ствата, но, уви, няма. Някои от следните 

“скрити функции” са особено полезни, зато-

ва не пропускайте да ги тествате.

Букви с ударения. Когато пишете мейл, 

електрон но съобщение или просто нещо, 

ще можете да изберете ударение, ако за-

държите пръста си върху някоя буква за по-

вече време.

Изписване на различни домейни. Няма как 

да не признаем, че е изключително удобно 

под Safari да се натиска специалният .com 

бутон за изписване на онлайн адреси. Но зна-

ехте ли, че със същия бутон можете да из-

бирате измежду други домейни, като .edu, 

.net и .org? Това е възможно, като задържи-

те бутона.

Специален бутон за изтриване на мейли. 

Намирате за досадно всеки път да влизате 

в конкретен мейл, за да го изтриете? Прос-

то в списъка с получената поща плъзнете 

пръста си наляво върху избран мейл и върху 

него ще се появи „Delete” бутон.

Изместване на курсора при писане. 

Няма как да не сте забелязали, че ко-

гато пишете съобщение, навигация-

та сред написаното е същинска мъка. 

За да се превърне в детска игра и за 

да можете лесно да се връщате назад 

и да редактирате, просто задръжте 

пръста си върху текста и ще се появи 

лупа. Можете да я поставите, където 

пожелаете.

Показване на URL адреси в Safari. Ко-

гато забележите хиперлинк в страни-

ца на Safari, задръжте пръста си върху те-

кста. Ще се появи съобщение с точния ад-

рес, към който води хиперлинкът, както и 

възможност директно да го отворите или 

да го копирате.

Запазване на изображения в Safari. Мо-

жете да запазите всяка една картин-

ка, която срещнете в браузъра Safari, 

ако я натиснете с пръст и плъзнете на-

долу. Ще се появи прозорец, от който 

ще изберете дали да я копирате, или 

да я запазите.

Разширени възможности на калкулато-

ра. Калкулаторът на iPhone и на iPod Touch 

е добър във функционалност та си, но може 

да се превърне в много повече, ако обърне-

те устройството настрани – тогава той 

ще се разшири и ще покаже повече възмож-

ности за изчисления.

Скролиране до началото на уебстраница. 

В Safari е лесно да се скролне до края на една 

уебстраница, но връщането към началото 

є е бавно и дразнещо. Най-бързият начин да 

се върнете е да тапнете върху горната лен-

та, която показва времето и състоянието 

на батерията. Това ще ви върне моментал-

но към старта на страницата. 

Споделяне на изображения. След като сте 

запазили картинка по метода, описан по-

горе, можете да я видите във Photos. От 

там ще сте в състояние да я изпратите по 

мейл, да я запазите в MobileMe, да я поста-

вите като тапет или да я използвате към 

контакт от списъка ви с номера (iPhone).

Вземане на скрийншот. iPhone и iPod Touch 

могат и това. За целта задръжте Home бу-

тона, а след това натиснете веднъж Sleep 

бутона  – екранът ще проблесне, а изобра-

жението, което току-що запазихте, ще от-

криете в папката със снимките. Вземането 

на скрийншот може да се направи във всяко 

приложение, игра, че дори и в самите меню-

та на устройството ви. 

“Биг Брадър вижда всичко!” Ако сте се чу-

дили защо са ви стран но познати местата, 

които се появяват под Camera, то това е, 

защото на тези места сте правили снимки.

5 платени игри, които 
задължително трябва да 
пробвате на iOS

Angry Birds. Разярените птички са своеоб-

разен учебник за това, как трябва да се пра-

ви мобилна игра. Концепцията є не е никак 

новаторска, но изпълнението е брилянтно. В 

над 200 нива целта е да изстреляте с праш-

ка птица, която трябва да разруши струк-

тура, предпазваща прасета. Визуалният стил 

е страхотен, а музиката и озвучаването са 

толкова култови, че веднага ще се загнездят 

в съзнанието ви. Имайте предвид, че в App 

Store има и игра Angry Birds: Seasons, която 

не представя различна геймплей механика, а 

нови нива с тематика според сезона (Св. Ва-

лентин, Хелоуин, Коледа и т.н.).

Cut the Rope. Пристигнал е мистериозен 

кашон с надпис „Храни с бонбо-

ни“, а вътре се намира стран-

ното, но симпатично съще-

ство Ом Ном. Както подсказ-

ва заглавието, целта е да на-

храните Ом Ном, като срязва-

те въжета, за които е зака-

чен бонбон. С напредването в 

нивата се намесват различни 

фактори, които вероятно ще 

ви поизпотят, но страхотни-

те мимики на Ом Ном ще ви 

забавляват докрай.

Софтуер
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Infinity Blade. Epic Games (създателите 

на Gears of War и Unreal) демонстрират как 

би изглеждала една конзолна игра на порта-

тивното ви устройство. Убийствена визия, 

френетичен геймплей, но с прекалено крат-

ка продължителност.

Labyrinth 2. Какво ще стане, ако пуснете 

SDK-то на лабиринт базирана игра сред фен 

обществото, в която трябва да прекарате 

едно обикновено топче през куп интересни 

препятствия? Ще получите стотици и дори 

хиляди страхотни нива, при това с възмож-

ност за игра в мултиплейър! 

Burn the Rope. Не, това не е продължени-

ето на Cut the Rope, а игра, в която имате 

плетеници от въжета. Трябва да ги изгори-

те, направлявайки пламък. Избягвайте да иг-

раете на обществени места, освен ако не 

желаете да привлечете куп любопитни по-

гледи, наблюдаващи как извивате ръцете си, 

докато изгаряте комплексните плетеници.

5 безплатни игри, които 
задължително трябва да 
опитате на iOS

Mega Jump. Скачането по платформи 

вече не е модерно. Скачането по златни мо-

нетки, които ви изстрелват нагоре във въз-

духа, е новото модерно. Целта е да минете 

през колкото се може повече монети. Щом 

обаче пропуснете няколко, падате и игра-

та приключва. Събраните златни монети 

се конвертират в ин-гейм валута за купува-

не на куп благинки.

Gun Bros. App Store е залят от игри, в кои-

то влизате в ролята на мачо и помитате 

боклука на цялата вселена. Тази обаче, не само 

че е безплатна и играете в комбина с парт-

ньор, но и съдържа толкова нива, оръжия, бро-

ни и противници, че чак свят ще ви се завие.

NinJump. Нов прочит на джъмпинг меха-

никата, при който вие в ролята на нинджа 

трябва да се изкачите, колкото се може по-

нависоко сред различни околности, справай-

ки се с разнородни препятствия.

Tap Tap Revenge 4. Мастодонтът сред му-

зикалните игри за мобилни устройства. Ако 

сте меломани, това заглавие може да ви дър-

жи заети с месеци наред.

Smurfs‘ Village. Комбинация между Farm-

ville и The Sims, но с любимите на милиони 

смърфове. Играта не е просто въпрос на 

строене и събиране на някакви интересни 

неща, но и включва куп нива, куестове, пъзе-

ли и мини-игри.

5 платени приложения, 
които задължително трябва 
да имате на вашето iOS 
устройство

Shazam. Едно от чудесата на App Store, 

Shazam слуша музика и успява да идентифи-

цира коя точно е песента и 

на кой изпълнител. Гениално? 

И още как! Приложението има 

безплатна версия, която раз-

познава до 5 парчета на месец.

Instapaper. Това приложение 

е идеално за територията на 

България, където не всеки при-

тежател на iPod/iPhone/iPad е 

свързан към 3G и не разпола-

га с постоянен достъп до Интернет. Какво 

точно прави? Запазва уебстраниците, кои-

то браузвате, и ви позволява да ги преглеж-

дате на по-късен етап офлайн.

Word Lens. Word Lens е чудесно доказател-

ство за възможностите, които се крият под 

малкия капак на iOS устройството ви. С не-

гова помощ насочвате камерата към няка-

къв надпис на испански (пътен знак, постер, 

билборд и т.н.) и в реално време получава-

те плашещо адекватен превод на английски. 

Работи и обратно – от английски на испан-

ски. За момента това са двата поддържани 

езика, но съвсем скоро очакваме въвеждане-

то на цял куп нови.

Sleep Cycle alarm clock. Инсталирайте 

това приложение. Преди да заспите, оста-

вете близо до възглавницата си вашето iOS 

устройство. Настройте алармата кога же-

лаете да се събудите… и се пригответе за 

чудо. Sleep Cycle засича движенията ви, дока-

то спите. Анализира кога сте изпаднали в 

дълбок/лек сън и ви събужда в най-подходя-

щото време (около предварително зададе-

ното при настройката на алармата). Това е 

естествен начин да се събудите в момент, 

когато сте най-отпочинали. 

iForce. App Store гъмжи от страхотни 

игри, за много от които никога няма да има-

те време. Ако искате обаче нещо по-ориги-

нално, нещо, с което да впечатлите някого, 

или с други думи – приложение, граничещо с 

магия, то iForce е това, което ви трябва. 

Благодарение на възможностите на ваше-

то iOS устройство ще можете да познава-

те произволни числа, за каква храна си мисли 

отсрещният човек, колко пари държи в джо-

ба си и много, много други неща. 

5 безплатни приложения, 
които задължително трябва 
да имате на вашето iOS 
устройство

Google Places. Искате да знаете къде око-

ло вас има бензиностанция, ресторант, бан-

комат, културна забележителност, парк? 

Това е вашето приложение. И работи пер-

фектно на територията на България.

Tiny Flashlight + LED. Спокойно можем да 

кажем, че това е едно от най-добрите и 

функционални мобилни фенерчета, при това 

създадено от българин. Android версията е 

с над 1.5 милиона активни потребители, но 

на App Store тепърва набира популярност. 

Възползвайте се!

Facebook. За много от собствениците на 

iOS устройства Facebook е основно приложе-

ние, и то напълно безплатно. Ако ползвате най-

популярната социална мрежа в света, мобил-

ната є версия ще ви свърши чудесна работа.

Find My iPhone. Още едно страхот-

но и крайно необходимо при-

ложение. Името подсказва 

функцията му  – локализира 

точното местоположение на 

iPhone-а ви. Като лек недоста-

тък трябва да посочим, че ако 

наистина изгубите апарата 

си, ще трябва да използвате 

друго iOS устройство, за да го 

намерите.

Bump. Bump прави споделянето 

с други iOS устройства толкова 

лесно и забавно! Както държите 

апарата си, тупнете с ръка ръката на друг 

човек (също държащ своя апарат) и момен-

тално ще можете да си обменяте приложе-

ния, снимки, съобщения, видео и пр. Още по-

хубавото е, че веднъж “тупнали” някого, при-

ложението го запомня и независимо на какво 

разстояние се намирате един от друг, вече 

ще обменяте дан ни с него. 

Софтуер
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В 
първите дни на тази година от Intel 

обявиха новата си процесорна архи-

тектура Sandy Bridge. Заедно с про-

цесорите пристига и нова системна логи-

ка в лицето на чипсетите Intel H67 и P67, 

както и нов цокъл – LGA1155. Характерно за 

новите процесори е, че са с вграден контро-

лер на памет та, вградено графично ядро и 

PCI- Express шина. Поради особеност на ре-

ализацията честотите на всички шини са 

спрегнати с честотата на тактовия ге-

нератор така, че променяйки я, променя-

ме и тях, без да имаме възможност за зак-

лючването им към една фиксирана стой-

ност. Това означава, че познатият досега 

начин на овърклок чрез промяна на често-

тата на системната шина вече е неприло-

жим. При Sandy Bridge системната честота 

е 100MHz и промяната є само с няколко ме-

гахерца води до нестабилност на система-

та. Единственият възможен начин за увели-

чаване на тактовата честота на процесо-

ра остава само чрез промяна на множителя 

му. За съжаление обаче масовите процесо-

ри Sandy Bridge са със заключен множител и 

ако искате да имате опция за разблокиран 

множител, ще трябва да си купите проце-

сор с буква "К" в края на обозначението му 

(например Core i7-2500К). 

За Sandy Bridge платформата за мо-

мента са налични два чипсета – Intel H67 

и Intel P67. Първият е нисък клас, като не 

предоставя възможност за никакъв овър-

клок на процесора по множител, както и 

с ограничен брой множители на памет-

та. Единствено имате възможност да 

овърклоквате вграденото графично ядро 

в процесора. Чипсетът P67 представля-

ва по-високия клас, който предлага всич-

ки овърклок опции, като са налични и всич-

ки множители на памет та – по този на-

чин той позволява работни честоти на 

1066/1333/1600/1866/2133MHz. За съжале-

ние обаче не поддържа клок на графичното 

ядро, което означава, че тази опция оста-

ва напълно неизползваема. Очаква се съвсем 

скоро още един чипсет – Intel Z68, който 

ще е лишен от този недостатък и към оп-

циите на P67 ще добави поддръжка и въз-

можност за овърклок на графичното ядро. 

Тъй като H67 е до голяма степен безинте-

ресен, защото не може по никакъв начин 

да се възползва от "К" процесорите, в на-

стоящите тестове ще се спрем на дъна с 

чипсета P67, чиято блок диаграма е пока-

зана на фиг. 1.

Както се вижда, тук няма някаква кар-

динална разлика спрямо P55 логиката. До-

бавена е поддръжка на новия SATA 6.0 GB/s 

интерфейс, като от общо шест те пор-

та само два го поддържат, а останалите 

поддържат по-бавния SATA 3.0 GB/s. Прави 

впечатление, че от Intel упоритo се ина-

тят да въведат USB 3.0 поддръжка в чип-

сетите си, която между другото вече от 

доста време съществува в конкурентна-

та платформа AM3 на AMD. Изглежда и при 

тези дън ни платки производителите ще 

трябва да разчитат на външни контроле-

ри. Това не е много добре, защото, както 

показва практиката, повечето от реали-

зациите, базирани на чипа на NEC (а той е 

най-масово използваният), създават про-

блеми с някои USB 3.0 устройства, използ-

ващи контролер на Jmicron, и водят до не-

съвместимост с тях. За жалост са едини-

ци дън ните платки (например ECS), кои-

то са освободени от този проблем. Засе-

Тест на дън ни платки с 
чипсет Intel P67 за Sandy 
Bridge процесори 
Денислав Славчев

Фиг. 1 Блок диаграма на чипсета Intel P67 Express
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Постигнат максимално стабилен овърклок с Core 
i7-2600K

MHz

га по-безпроблемното и по-бързо решение (EltronTech) може да се 

срещне само в дън ните платки на AsRock. 

Дискретната графична система и тук по подобие на предход-

ната платформа разполага само с 16 броя PCI-E пътечки. Така че 

при поставяне на две графични карти и свързването им в SLI или 

Crossfire режим ще осигури само по осем линии на слот. Това, раз-

бира се, не би било особен проблем, като се има предвид, че тази 

платформа е среден клас и не би трябвало често да се срещат та-

кива решения с топ графични видеокарти, още повече че и разли-

ката в производителност та при схеми 2x8x и 2x16x е малка. Само 

че в момента към тази платформа интересът е много голям пора-

ди вече доста поостарелия висок клас и голяма част от произво-

дителите са принудени да пускат модели с допълнителен NVIDIA 

NF200 мост за мултиплициране на PCI-E пътечките и поддръжка 

на 3-way SLI и CrossfireX. Също така се срещат и решения, базира-

ни на чипа Lucid Hydra, които пък позволяват поддръжка на виде-

окарти с различни GPU. Наличието на разнообразни модели дън ни 

платки, базирани на чипсета P67, по принцип вече е доста вну-

шително, затова в този групов тест решихме да ви представим 

само някои от най-популярните модели. За наше огромно съжале-

ние, след като вече беше планиран този тест, от Intel официално 

обявиха наличието на бъг в SATA контролера и поради тази при-

чина спряха доставките на всякакви Sandy Bridge базирани дън ни 

платки. Това се отрази и на броя модели, които успяхме да оси-

гурим – както се вижда, някои от най-интересните предложения 

(например от Asrock) липсват. Надяваме се, че след възобновява-

не отново на всички доставки с новата ревизия на чипсета ще 

имаме възможност да ви представим и тях.

C MY K РС World стр. 21



www.pcworld.bg  Март 201122

Тест

Заключение
Изглежда всички производители са бър-

зали много да имат готови решения с анон-

са на Sandy Bridge, но като при всяка нова 

платформа има нужда от известен пери-

од от време, докато решението се изчис-

ти от проблемите и заработи като добре 

смазана система. За това говорят и мно-

жеството ъпдейти на фърмуера, които са 

се нароили за този кратък период от вре-

ме. Това е разбираемо, тъй като и самият 

фърмуер е нов. Имам предвид така дълго 

дискутирания UEFI BIOS (изключение пра-

вят само Gigabyte, които ползват някакъв 

странен техен си хибрид между класически 

BIOS и UEFI), който позволява да се добавят 

и премахват различни модули, да се използ-

ва графичен интерфейс и освен с клавиату-

ра да се работи и с мишка. MSI са отишли 

най-далеч в идеята, като предлагат съвсем 

нестандартно по изглед конфигурацион но 

меню, което корен но се различава от всич-

ки останали. За съжаление първоначалният 

ефект бързо отминава, като се види, че са 

кът редица важни фини настройки за ту-

нинговане на системата. Изглежда, че от 

ASUS са си научили най-добре урока, защо-

то не само че предлагат едно много до-

бре организирано и богато на настройки 

графично меню, базирано на AMI UEFI BIOS, 

но и най-безпроблемните и най-добре рабо-

тещи (без дразнещи бъгове) дън ни платки 

измежду всички тествани. В противопо-

ложната страна се намира решението на 

Gigabyte, което не само че създава дразне-

що чувство при работата с менютата на 

BIOS, но има и много нефункциониращи на-

стройки, както и несъвместимост с някои 

памети. И ако при предходната платфор-

ма техните дън ни платка бяха приятната 

изненада, то сега е точно обратното. При 

Biostar си личи, че са имали голямо желание 

да направят хем достъпен ценово, хем до-

бър овърклокърски продукт. За жалост оба-

че хроничните болести, познати от пре-

дходните им модели, пак са налице, а имен-

но – отличен хардуер, но не толкова добър 

софтуер (фърмуер). Ако съумеят навреме да 

изчистят всички проблеми (те не са много) 

и да разширят още малко опциите в BIOS, 

ще се получи един отличен продукт. Също-

то се отнася и за дън ната платка на ECS, 

но за разлика от другите при нея няма ни-

какво развитие още от първоначалната ре-

ализация на фърмуера. Въпреки това тя се 

справи повече от добре за положението си. 

Малко се иска от конструкторите є, за да 

я направят отличен "играч". Въпреки всич-

ки недостатъци цената е особено прият-

на. Да се надяваме, че дългоочакваният ъп-

дейт на фърмуера все някога ще се появи. 

Да не забравим и MSI. Независимо от лоши-

те ми спомени с техните дъна от послед-

ните им модели, мога да кажа, че тяхното 

дъно в този тест ми хареса до известна 

степен. Най-малкото заради това, че видях 

един доста по-опростен дизайн, без използ-

ване на някакви "суперкомпоненти”, после-

ден крясък на технологиите, които в край-

на сметка им изиграха лоша шега при по-

следните им топмодели, както и отлично 

качество при нисък клас продукт. За съжале-

ние обаче компанията е поокастрила плат-

ката откъм овърклок способности и важни 

опции, но независимо от това тя никак не 

е лош избор за по-бюджетно ориентирани 

потребители. 

Как тествахме
За провеждането на тестовете из-

ползвахме следния хардуер:

Процесор: Intel Core i7-2600K

Дън ни платки:

ASUS Maximus IV Extreme ,

ASUS Sabertooth P67, 

ECS P67H2-A Black Extreme, 

Biostar Tseries TP67XE, 

MSI P67A-C43, 

Gigabyte P67A-UD3

Системна памет:  2x4GB Corsa i r 

Vengeance DDR3-1600C9

128GB SSD A-DATA S596 Turbo

VGA – MSI Radeon HD 5770 HAWX

PSU – A-Data HM-1200W

ОС- Windows 7 – 64 bit

Използван тестов софтуер:

7-ZIP

CINEBENCH 11.5R

Fritz Chess Benchmark

x264 Benchmark

3D Игри – Crysis, FarCry 2

ASUS Sabertooth P67

Sabertooth P67 е наи-новото попълне-

ние в редиците на „The Ultimate Force” се-

рията на ASUS, което заема междин на по-

зиция между върховата R.O.G серия и обик-

новената серия дън ни платка. Предназна-

чението на тази серия е основно за геймъ-

ри. Дизайнът на платките е изцяло в духа 

на „милитъри“ тематиката, като преоб-

ладаващото цветово оформление на сло-

товете, портовете и радиаторите е пас-

телно зелено и бежово. Този дизайн е напъл-

но разбираем предвид и декларирания вое-

нен стандарт за качеството на използва-

ните компоненти, както и на аудитория-

та на тази серия дън ни платки. С този мо-

дел е направена крачка напред в познатия 

ни традиционен дизайн, като нововъведе-

нието е така наречената термична обвив-

ка. Това по същество е пластмасов капак на 

дън ната платка, който има няколко функ-

ции. От една страна, изпълнява ролята на 

предпазна и декоративна маска, така че да 

прикрива всички компоненти и да осигуря-

ва само достъп до слотовете и портове-

те. По този начин до голяма степен PCB 

е защитена от попадане на чужди тела, 

особено метални. От друга страна, на са-

мия предпазен кожух има капачка, където е 

предвидено място да се монтира 60мм вен-

тилатор. По този начин той се превръща 

във въздуховод, който равномерно разпре-

деля въздушния поток за по-ефективно ох-

лаждане на ключовите компоненти по дън-

ната платка. Използваните алуминиеви ох-

лаждащи радиатори по традиция от дру-

гите модели от серията са със специално 

керамично покритие, което според произ-

водителя осигурява по-добър топлообмен 

и от там – по-добро охлаждане. Това, разби-

ра се, ни беше трудно да установим пред-

вид факта, че платките с P67 не са особе-

но горещи. Sabertooth P67 разполага и с два 

USB 3.0 контролера, които са базирани на 

вече застаряващото решение на NEC. Една-

та двойка USB 3.0 портове е изведена на 

задния I/O панел на дън ната платка, а дру-

гата е на куплунг на PCB, така че да може 

да се използва за лицевия панел на кутията, 

но при тестовете имахме проблем с нашия 

външен USB 3.0 диск (Verbatim), който така 

и не заработи в USB 3.0 режим. Регулато-

рът на напрежение е хибриден 8+2-фазен, 

който осигурява много стабилно напреже-

ние и с много фина стъпка. Наличен е по-

знатият ни от R.O.G серията дън ни плат-

ки бутон DRAM_OK, който е много полезен 

при овърклок, когато зададете твърде аг-

ресивни настройки на памет та и систе-

мата не може да зареди. Все пак тази дън-

на платка не е от стандартната серия на 

ASUS и някак си буди недоумение фактът, 

че на такъв продукт липсват познатите 

ни бутони PowerON, Reset и ClearCMOS, как-
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то и Port 80h индикаторът. Все пак целева-

та група на една такава платка са имен но 

геймъри и ентусиасти, още повече че вече 

и в значително по-бюджетни конкурентни 

решения тези т. нар. „екстри“ са налични. 

Платката не разполага с допълнителен раз-

ширителен PCI-E 2.0 мост и затова за гра-

фичната подсистема може да разчитате 

само на 16 PCI-E пътечки, които се разпре-

делят между два физически 16x слота. Пър-

вият е опроводен с 16x пътечки, а втори-

ят – с 8x пътечки, така че възможните ре-

жими на работа са 16x – 0x и 8x – 8x. Плат-

ката поддържа както ATi Crossfire, така и 

NVIDIA SLi. Количеството на портове за 

вентилатори е достатъчно за повечето 

потребители, като освен процесорния е 

наличен и още един с PWM управление. Из-

ползваният фърмуер е AMI UEFI BIOS, кой-

то е с графичен интерфейс и позволява ра-

бота както с клавиатура, така и с миш-

ка. Още от самото начало се предлага из-

бор дали в нормален или разширен режим 

искате да работите с конфигурацион ния 

интерфейс. Организацията на менютата 

е почти същата като при старите моде-

ли. Опциите са достатъчно много и осигу-

ряват възможност за добър тунинг на сис-

темата. LLC настройката за напрежение-

то на процесора предлага пет нива на из-

бор, като по такъв начин позволява стаби-

лизиране на системата при възможно най-

ниското напрежение. Също така този нов 

интерфейс на фърмуера има опция и за сва-

ляне на скрийншотове на екран ните меню-

та, като по този начин споделянето на на-

стройки с други потребители е значител-

но улеснено. И тук е наличен стандартният 

инструмент за препрограмиране на BIOS. 

Това може да стане от оптично устрой-

ство, твърд диск и USB флаш устройство, 

като поддържа както FAT файлова система, 

така и NTFS. В тестовете платката пока-

за отлични овърклок способности и отлич-

ни стабилност и съвместимост. 

ASUS Maximus IV Extreme

Тази уникална дън на платка е флагманът 

на ASUS сред моделите им с P67 Express чи-

псета. Тя е член на небезизвестната серия 

R.O.G., която е адресирана към платежо-

способни геймъри и ентусиасти. Maximus 

IV Extreme е платка, която е натъпкана 

с всевъзможни екстри, както и с уникал-

ни овърклок инструменти, позволяващи 

най-фин тунинг на системата и постига-

не на овърклок рекорди. Платката е с ха-

рактерния черен цвят на PCB и червено-

черно цветово оформление на слотовете, 

куплунгите и охлаждането. Разполага с че-

тири графични 16x PCI-E 2.0 слота, като 

има поддръжка както на ATi CrossfireX, 

така и на NVIDIA 3-Way SLi. Тъй като оси-

гуряваните 16 линии PCI-E от процесори-

те Sandy Bridge са твърде недостатъчни 

за пълноцен на поддръжка на горните тех-

нологии, се е наложило конструкторите 

от ASUS да добавят външен PCI-E мост 

(NVIDIA NF200) с цел осигуряване на пове-

че PCI-E пътечки. При единична видеокар-

та най-горният PCI-E слот работи в режим 

16x. При две графични карти са използва-

еми два слота в режим 8x – 8x. При три 

графични карти схемата на работа на сло-

товете е 8x – 16x – 16x. Охлаждането на 

дън ната платка е съставено от две сек-

ции и е със специално керамично покритие 

за по-добър топлообмен. Едната секция се 

състои от единичен пасивен радиатор, 

разположен зад PCI-E слотовете и служещ 

за охлаждане на моста NF200. Другата ох-

лаждаща секция е базирана на технология-

та на топлин ните тръби и обхваща чип-

сета, както и MOSFET транзисторите на 

регулатора на напрежение на процесора. 

Самото изпълнение, както и компонент-

ната база, с която е изградена дън ната 

платка, са безкомпромисни. Характерни-

ят за серията R.O.G контролен панел с бу-

тоните PowerON, Reset, MemGo, както и 

контролните точки за измерване на напре-

женията на основните блокове на платка-

та, и тук са налични, но, разбира се, също 

са и функционално разширени. Измерване-

то на напреженията освен по познатия на-

чин (посредством специални преходници за 

сонди на мултиметрите) става и директ-

но върху определени и маркирани за целта 

медни площадки на PCB. Другата интерес-

на новост е познатата ни от дън ните 

платки X58 Classified на EVGA възможност 

за изключване на PCI-E слотовете. Това е 

полезно, когато тествате конфигурация-

та си и в общия случай се налага да махне-

те една от видеокартите, което е свър-

зано с развиване на винтове и разкачва-

не на кабели. Посредством предвидените 

превключватели това става много бързо и 

без да се налага демонтаж на видеокарта-

та. За екстремните овърклокъри, използ-

ващи LN охлаждания, също е помислено и 

е добавен превключвател, който се прила-

га в такъв режим, когато се използва този 

тип охлаждане с цел да се елиминират по-

знатите стран ни поведения на повечето 

дън ни платки при екстремно ниски темпе-

ратури. Най-полезната новост при новия 

панел е може би добавеният Port 80h LED 

индикатор на POST кодовете, който досе-

га липсваше във всички продукти на ASUS, 

а в топмоделите имаше някакво подобно 

решение, което като цяло беше доста без-

полезно. Захранването на дън ната платка 

е подсилено, като са използвани два молекс 

порта (EZ_Plug), които са за осигуряване на 

допълнително захранване на PCI-E слотове-

те. Относно подсигуряването на BIOS тук 

също са взети специални мерки, като са на-

лични два чипа – във втория се пази резерв-

но копие на BIOS. Също така дън ната плат-

ка освен със стандартния метод за преза-

писване на фърмуера посредством вграде-

ния софтуер разполага и с уникален механи-

зъм, който позволява това да се прави и 

на изключен компютър при наличие на USB 

флашка. Доразвита и усъвършенствана е по-

знатата ни вече технология iROG Conect, 

която позволява посредством друг компю-

тър и USB връзка да се следи, контролира и 

овърклоква дистанцион но системата. При 

Maximus IV Extreme вече имаме и допълни-

телен Bluetooth модул, който идва в ком-

плекта и предлага това вече да става без-

жично не само от друг компютър, но и от 

iPhone или смартфон устройства. Регулато-

рът на напрежение на процесора е мощен 

и качествен, изграден по хибридна техно-

логия, съчетаваща предимствата и на два-

та типа. Платката разполага с два USB 3,0 

контролера, които са базирани на решени-

ето на NEC. Единият от тях е с терминал 

на самото PCB, като е предназначен за ли-

цевия панел на шасито. В нашите тесто-

ве и тук имахме проблем с използвания от 

нас външен USB 3.0 твърд диск на Verbatim. 

Реално той не можеше да работи в USB 3.0 

тематичен дизайн

предпазен кожух

отличен фърмуер с графичен ин-

терфейс

няма Port 80h индикатор

няма PSON и Reset бутони

проблем със съвместимост та на 

USB3.0 портовете

Предоставено за тестове от: ASUS

Ориентировъчна цена (с ДДС): 420 лв.

Гаранционен срок: 36 мес.

C MY K РС World стр. 23



www.pcworld.bg  Март 201124

Тест

режим. Фърмуерът на платката е AMI UEFI 

BIOS с графичен интерфейс, който също е 

в характерния за серията червен цвят. На-

стройките са много богати, като позволя-

ват много фин тунинг на системата. Тук 

обаче има един много интересен момент, 

който касае турборежима на отключените 

процесори. По подразбиране турбостъпки-

те са еднакви както за четирите, така и 

за едно активно ядро на процесора, което 

по същество е фабричен овърклок и позво-

лява на Maximus IV Extreme да изпревари 

безапелацион но всички конкуренти в тес-

товете. Овърклок способностите са от-

лични и с това дъно успяхме да изстискаме 

максимума от нашия тестов процесор. За 

жалост обаче цената на дъното е много ви-

сока и това по всяка вероятност няма да 

го направи особено привлекателно. Разоча-

роващ е и фактът, че такъв върхов модел 

с такава висока цена прави стъпка надолу 

със звуковата си подсистема  – познати-

те ни решения на Analog Devices са замене-

ни с евтиния и посредствен кодек чип на 

Realtek. Хардуерният мониторинг на плат-

ката обаче е реализиран превъзходно, като 

разполагате с много голям брой хедъри за 

включване на PWM и обикновени вентила-

тори. Освен това имате и три порта за 

включване на външни температурни дат-

чици (пристигащи в комплекта) и вентила-

тори, които ви позволяват мониторинг и 

контрол на температурата в зони по ваш 

избор. Също така към дън ната платка има 

голямо количество допълнителен софтуер 

за следене и контролиране на параметри-

те под Windows. 

Biostar Tseries TP67XE

За никого не тайна,  че целта на 

Tpower серията на Biostar винаги е била 

да предложи отлични овърклок способ-

ности на много ниска цена. Това обикно-

вено е за сметка не на нещо друго, а на 

екстрите, които се предлагат. TP67XE 

не прави изключение от това правило. 

Платката е с пълноразмерен ATX фор-

мат, като PCB е оцветено в модерния 

напоследък черен цвят. Цветовото оф-

ормление на слотовете е червено и бяло. 

Платката е снабдена с базовия набор от 

екстри за чипсета P67. Даже няма ника-

къв допълнителен SATA контролер, като 

разчита само на вградения в системната 

логика. Така тя разполага с общо пет пор-

та за вътрешни SATA устройства, като 

два от тях поддържат скорост от 6,0 

GB/s, а останалите– 3,0GB/s. Шестият 

порт се използва като eSATA и е изнесен 

на задния I/O панел на платката. И тук е 

добавена USB 3.0 поддръжка, като дъно-

то разполага с два порта, но и тук реа-

лизацията е с контролера на NEC. Зато-

ва в нашите тестове имахме проблем с 

използвания от нас външен USB 3.0 твърд 

диск на Verbatim. Реално той не можеше 

да работи в USB 3.0 режим. Най-вероят-

но причината се корени в недостатъч-

ната мощност на портовете. Охлажда-

нето на платката е реализирано с класи-

чески алуминиеви радиатори, като върху 

MOSFET транзисторите те са доста ма-

сивни. Все пак това е разбираемо поради 

идеята на конструкторите дъното да се 

използва за екстремен овърклок. Регула-

торът на напрежение на CPU е 10-фазов, 

като за построяването му са използва-

ни модерна компонентна база и високо-

качествени полимерни кондензатори. Ин-

тересна особеност е фактът, че дъното 

разполага с два броя 8-контактни ATX12V 

куплунга за захранване, което е познато 

решение от някои модели дън ни платки, 

предназначени за екстремен овърклок. В 

момента може и да изглеждат безсмисле-

ни предвид факта, че максималния лимит 

на мощност та на процесора може да се 

увеличи само до 320W, но след време не 

се знае дали Intel няма да пуснат и някои 

по-мощни модели Sandy Bridge чипове. На 

самото PCB са монтирани и стандарт-

ните вече за OC дъната бързи бутони 

за включване и рестартиране на сис-

темата. Наличен е и Port 80h LED инди-

каторът за изобразяване на POST кодо-

вете. TP67XE разполага само с един пъл-

нофункционален 16x PCI-Express порт. На 

самото PCB има монтиран още един фи-

зически 16x порт, но той е опроводен 

само като 8X и се използва при монти-

ране на две видеокарти. Тогава режи-

мът на двата слота се превключва на 

2x 8x. Поддържат се както ATI Crossfire, 

така и NVIDIA SLI технологиите. Платка-

та разполага и с уникалната функция BIO 

Remote 2, която превръща вашия iPhone 

или Android устройство в дистанцион но 

управление под Windows. В тестовете 

платката се представи много положи-

телно, като демонстрира доста добри 

овърклок способности. За разлика обаче 

спрямо дън ните платки на ASUS изисква-

ше малко по-високо захранващо напреже-

ние на процесора за аналогични честоти. 

Фърмуерът е AMI базиран UEFI BIOS, но 

без графичен интерфейс. Съдържа всички 

необходими настройки, но те не са дос-

татъчни за най-фин тунинг – като при-

мер може да се посочи LLC опцията, коя-

то може само да бъде включена или из-

ключена вместо да предлага 4 -5 нива. Във 

фърмуера на дън ната платка е наличен 

и флаш туул, но той може да се извика 

единствено с клавишна комбинация не-

посредствено след POST процедурата и 

няма никакво указващо за целта съобще-

ние. Като цяло TP67XE е добро за пари-

те си решение и би представлявало ин-

терес за по-бюджетната аудитория на 

ентусиастите. 

Port 80 индикатор

NV200 мост

отлични овърклок способности

отличен фърмуер с графичен ин-

терфейс

премиално качество на изработка и 

компонентна база

фабричен овърклок

флашване на фърмуера при изключен 

компютър

дистанцион но жично/безжично 

управление на овърклока посредством 

друго мобилно устройство

проблем със съвместимост та на 

USB3.0 портовете

висока цена

Предоставено за тестове от: ASUS

Ориентировъчна цена (с ДДС): 680 лв.

Гаранционен срок: 36 мес.
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два броя 8-контактни ATX12V за-

хранващи гнезда 

ниска цена

добри овърклок способности

недостатъчен брой гнезда за вен-

тилатори 

недостатъчно фини настройки във 

фърмуера, особено касаещи LLC

вграденото флаш ютилити в BIOS 

може да се активира само по време на 

POST процедурата

Предоставено за тестове от: BIOSTAR

Ориентировъчна цена (с ДДС): 320 лв.

Гаранционен срок: 24 мес.
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ECS P67H2-A Black Extreme

P67H2-A Black Extreme буди доста голям 

интерес сред овърклокърите и геймърите 

заради интересните характеристики, кои-

то предлага. Тя се позиционира във високия 

клас и този път от ECS наистина ни изне-

надаха приятно с един доста внушително 

изглеждащ продукт, който е снабден с дос-

та екстри. Платката е пълноразмерен ATX 

формат и с черно на цвят PCB. Цветовото 

оформление на останалата част е в бяло 

и тъмносиво. Още на пръв поглед впечат-

лява масивното охлаждане, с което разпо-

лага P67H2-A и което е отлично реализира-

но. То е разделено на две части. Първата 

се състои от единичен нископрофилен ра-

диатор, предназначен за охлаждане на чи-

псета. Другата част е базирана на техно-

логията на топлин ните тръби, като вър-

ху самите MOSFET транзистори на регула-

тора на напрежение са поставени масив-

ни алуминиеви радиатори, както и на Lucid 

Hydra чипа, който обаче не е толкова горещ 

предвид неговото TDP от 6W. При P67H2-A 

Black Extreme, за разлика от други решения, 

за графичната подсистема се използва тех-

нологията Hydra на Lucid, която е алтерна-

тивна на ATi Crossfire и NVIDIA SLi. За разли-

ка от тях обаче тук е необходим специален 

чип, който уплътнява пропускателната спо-

собност на PCI-E шината и позволява съв-

местна работа на няколко GPU, без да е не-

обходимо графичните карти да са еднакви и 

да им се свързват каквито и да били външни 

мостове. Даже графичните карти могат да 

бъдат и с различни GPU (ATI и NVIDIA). Това 

позволява, когато не ви достига графична 

производителност, просто да добавите 

произволна видеокарта без оглед на произ-

водител, модел и графичен процесор. Hydra 

Logix Еngine има три режима на работа – A, 

N и X. Първият е, когато се използват кар-

ти на ATI, вторият – на NVIDIA, а третият 

е смесен режим, когато се използват и ATi, 

и NVIDIA карти. Независимо от наличието 

на чипа Hydra, P67H2-A поддържа и Crossfire 

технологията, като за целта трябва да се 

изключи Hydra Logix Еngine. На дън ната плат-

ка има монтирани три напълно опроводени 

16x PCI-e 2.0 слота, предназначени за графич-

ни карти. Също така са налични и два обик-

новени PCI слота. Компонентите са много 

добре разположени по PCB на платката. На-

лични са характерните два бутона за включ-

ване и рестартиране на системата, а на 

задния I/O панел има и ClearCMOS бутон. Не 

е забравен и Port 80h диагностичният LED 

дисплей за POST кодовете. За екстремните 

овърклокъри са предвидени контролни точ-

ки за измерване на някои важни напрежения, 

както и индикатор за натовареност та на 

регулатора на напрежение на процесора. При 

P67H2-A са налични два USB 3,0 контроле-

ра, базирани на чипа на NEC, като входо-

вете на единия са изведени на задния I/O 

панел на стандартни USB портове, а на 

другия са на куплунг на дън ната платка за 

включване към лицевия панел на кутията. 

Ако кутията ви е стара и няма предвиде-

ни USB 3.0 портове, то в комплекта към 

дън ната платка пристига и планка с мон-

тирани такива, предназначена за 3,5-ин-

чов отсек. Захранването на USB портове-

те е подсилено и всеки порт осигурява до 

1,5A, което позволява бързо зареждане на 

преносими устройства от типа на iPod и 

iPhone. Всички контакти на дън ната плат-

ка имат 12u златно покритие. Също така 

като за такъв клас платка са предвидени 

и два LAN порта. Фърмуерът на P67H2-A е 

стандартен AMI UEFI базиран BIOS без гра-

фичен интерфейс. Опциите за настройка 

и тунинг не са от най-подробните и бога-

тите, които сме виждали, но (с изключе-

ние на една) няма липси на някои основни 

настройки. Тук обаче е и най-големият про-

блем на тази дън на платка. Фърмуерът є е 

най-ран на версия от октомври на минала-

та година и в него липсва много важна на-

стройка за постигане на максимален овър-

клок (Internal PLL Clock Override), която беше 

добавена във всички следващи ревизии на 

BIOS на дън ните платки на другите произ-

водители. Да не споменаваме, че при конку-

рентните продукти до този момент има 

вече по няколко ъпдейта на фърмуера. Не-

зависимо обаче от липсата на тази опция, 

платката успя да овърклокне нашия проце-

сор до 4,8GHz, което е отличен резултат 

за това състояние на нещата с фърмуера. 

Другата атрактивна екстра на това дъно 

е Linux базираната мини ОС – eJiffy, която 

позволява да получите много бърз достъп до 

Интернет (само за 8 сек.), без да е необходи-

мо да зареждате Windows. Качеството на 

компонентите и изработката на дън ната 

платка са отлични и са предпоставка за без-

проблемна работа. 

Gigabyte P67A-UD3

P67A-UD3 е дън на платка, предназначе-

на за масовия пазарен сегмент, но с нали-

чие на всички овърклок функции, предла-

гани от по-високия клас. Имен но и зато-

ва тук не е налично новото цветово оф-

ормление на Gigabyte (сиво-черно) за топ-

класа, а познатото ни синьо-бяло. Платка-

та е ATX формат, но не с максимална ши-

рина, което я прави компактна, и няма да 

има проблем с монтирането в малки бю-

джетни шасита. Охлаждането е семпло, 

осъществено изцяло с два алуминиеви ра-

диатора, като единият (нископрофилен) е 

поставен върху чипсета, а другият е само 

върху половината MOSFET транзистори 

на регулатора на напрежение на процесо-

ра. Този подход е малко странен поради 

факта, че е безсмислено охлаждане само 

на половината транзистори, и наличие-

то му по-скоро е продиктувано от някак-

ва маркетингова гледна точка. P67A-UD3 

няма допълнителни SATA контролери и по 

тази причина за включване на външни дис-

кови устройства разчита изцяло на вгра-

дения в чипсета контролер, който осигу-

рява 2xSATA 6.0 GB/s и 4xSATA 3.0 GB/s пор-

та. Терминалите на портовете са верти-

кални и това може да създаде проблем с 

безпроблемна реализация на USB 3.0 

портовете

отлично охлаждане

наличие на lucid Hydra чип

пуска памет та по подразбиране 

според XMP профила є

добра цена

много стар фърмуер

липсва опцията "Internal PLL Voltage 

override" в BIOS, която пречи за овър-

клок над 4800MHz

постоян но включен LLC, без опция за 

изключване или избиране на нивото му

не особено атрактивна цена

Предоставено за тестове от: ECS

Ориентировъчна цена (с ДДС): 340 лв.

Гаранционен срок: 24 мес.
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последните два от тях при включване на 

втора видеокарта. Интересната особе-

ност е, че дън ната платка разполага с два 

броя физически PCI-E 2.0 порта като дос-

та от конкурентните предложения. Вто-

рият порт обаче, противно на логиката, 

е опроводен само като 4x, което компро-

метира технологията ATI Crossfire, за коя-

то гордо има обявена поддръжка. Много 

по-добре би било за сметка на този вто-

ри неизползваем слот да беше наличен още 

един обикновен PCI слот. И изобщо този 

ход не е нужен никому, освен може би на 

PR отделите. Другият не особено приятен 

момент касае непосредственото разполо-

жените DIMM слотовете до процесорния 

цокъл, което създава сериозен проблем с 

поставянето на големи охладители тип 

„кула“. P67A-UD3 също е изградена на база 

фирмените технологии на Gigabyte – Ultra 

Durable3, DualBIOS, ON/OFF Charge, Smart6, 

AutoGreen и 333. Като бюджетен модел 

при тази платка са редуцирани екстрите, 

като липсва поддръжка за IEEE1394a. Налич-

ни са само два USB 3.0 порта на задния I/O 

панел. Няма USB 3.0 терминал за включва-

не на портовете на лицевия панел на ша-

ситo, като липсват и допълнителни SATA 

контролери (което обяснява липсата и на 

eSATA портове). Също така на печатната 

платка няма никакви предвидени бутони 

за включване, рестартиране и изчистване 

на CMOS памет та, както и LED индикатор 

на POST кодовете. Фърмуерът на платка-

та за разлика от всички останали в те-

ста е Award, като от Gigabyte твърдят, 

че това е „хибриден“ BIOS между класиче-

ски и UEFI. Менютата и оформлението са 

идентични с тези на всички техни дън ни 

платки, но прави впечатление, че навига-

цията в менютата предизвиква голям лаг 

при преминаване на курсора през отдел-

ните настройки. Също така, независимо 

че вече има няколко обновявания на фър-

муера, дън ната платка страда от множе-

ство бъгове, най-вече правещи впечатле-

ние при овърклок. Особено дразнещи са не-

добрата съвместимост с някои отдавна 

налични на пазара DDR3 модули памет, го-

лемите падове на напрежението на проце-

сора при натоварване заради нефункцио-

нираща настройка LLC, както и много чес-

тото връщане на настройките в BIOS по 

подразбиране след рестарт на системата. 

Като цяло това беше и най-лошо предста-

вилата се платка в нашите тестове. Раз-

очарованието ни беше голямо, защото бя-

хме свикнали да срещаме само отлично на-

правени модели от тази марка. 

MSI P67A-C43

P67A-C43 е дън на платка, предназначена 

за масовия и бюджетния пазари. Редуцира-

нето на себестойност та не е за сметка на 

качеството, а на предлаганите екстри. За-

това никой не трябва да се учудва от PR ма-

териалите, където е отбелязано, че плат-

ката е изградена с компоненти, отговаря-

щи на изискванията на воен ните стандар-

ти. Платката е с ATX формат, но не с пъл-

на ширина. PCB e черно на цвят, с характер-

ното за продуктите на марката синьо-чер-

но цветово оформление на разширителни-

те слотове и куплунги. В какво се изразява 

редуцирането на екстрите? Липсват охлаж-

дащите алуминиеви радиатори на MOSFET 

транзисторите на регулатора на напреже-

ние, но при малък и умерен овърклок компо-

нентите на регулатора на напрежение не 

загряват критично. Липсват и характер-

ните бутони за включване и рестартира-

не на системата, както и диагностичният 

Port 80h LED дисплей. Затова пък бутонът 

ClearCMOS на задния I/O панел си е останал 

на мястото, което е едно голямо удобство, 

защото не налага сваляне на капака на ком-

пютърната кутия. P67A-C43 няма допълни-

телни SATA контролери и разчита само на 

стандартните, които предлага чипсетът 

P67 за свързване на вътрешни дискови ус-

тройства. Имен но поради това липсват 

eSATA портове. Също така е редуциран и 

броят на USB 3.0 портовете само до два на 

задния I/O панел, като мястото на втория 

USB 3.0 контролер, предназначен за двата 

порта на предния панел на шасито, е праз-

но. Интересното обаче е наличието на куп-

лунг на дън ната платка, както и на преходен 

кабел за свързване на стария тип USB тер-

минали. Платката разполага само с един фи-

зически 16x PCI-E 2.0 слот, което означава 

липса на поддръжка на някоя от двете тех-

нологии ATi Crossfire и NVIDIA SLi. Това реше-

ние реално не ощетява крайните потреби-

тели на този клас продукти, тъй като едва 

ли ще използват някога повече от една виде-

окарта, но пък за сметка на това позволява 

да има достатъчно обикновени PCI слото-

ве, които за доста потребители са все още 

жизнено необходими. Фърмуерът на дън ната 

платка е UEFI, изцяло с графичен интерфейс 

и няма аналог измежду конкурентните про-

дукти. По-скоро главното меню прилича на 

някой MP4 плейър по организация и цветово 

оформление. В началото ще ви е доста нес-

войствено, докато го разучите и свикнете 

с него, тъй като не следва схемата на досе-

гашните реализации на BIOS менютата, a и 

имената на някои опции са различни. Неза-

висимо от това в него има доста настрой-

ки, макар да липсват фините, които, така 

да се каже, дават възможност да се получи 

максимумът. Като цяло, предвид класа си и 

целевата група, към която е насочена, дън-

ната платка се справи отлично с овъркло-

ка, като успя да постигне 4,8GHz@1,35V с на-

шия тестов процесор и единствената при-

чина да не достигне по-високи честоти е фа-

ктът, че умишлено в BIOS напрежението на 

процесора е ограничено до 1,35V. 

все пак работи

няма порт 80h индикатор

няма бутони PSon и Reset

LLC не работи и има голям пад на 

напрежението на процесора при на-

товарване 

вторият 16x PCI-E 2,0 слот работи 

в 4x режим

проблем със съвместимост та на 

USB3.0 портовете

голям лаг при скролиране на опции-

те в BIOS

Предоставено за тестове от: PLESIO

Ориентировъчна цена (с ДДС): 249 лв.

Гаранционен срок: 36 мес.

достатъчно количество FAN хедъри

вграден тест за памет та

Live Update на BIOS

смяна на "тапета" на BIOS

HDD Backup

добра цена

графичен интерфейс на фърмуера

няма Port 80h индикатор

няма бутони PSON и Reset

няма радиатори на MOSFET транзис-

торите на регулатора на напрежение

проблем със съвместимост та на 

USB3.0 портовете

само до 1.35V за Vcore

LLC опцията в BIOS не работи

Предоставено за тестове от: PLESIO

Ориентировъчна цена (с ДДС): 249 лв.

Гаранционен срок: 36 мес. 
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Chieftec представя

Chieftec BPS-400S – 
стандартите от високия клас РС 
захранвания на достъпна цена

Захранването е съвсем обикновено на външен вид. Няма мо-

дулни кабели или някакво по-специално външно оформление, за да 

привлича погледите върху себе си. Даже охлаждащият вентила-

тор е по-малък (120 мм) от модерните напоследък 140 мм, но 

това е съвсем логично поради високата ефективност, коя-

то притежава. Независимо от този по-малък раз-

мер на вентилатора, устройството е дос-

та тихо в широк диапазон от нато-

варване. 12V линията е разделена 

на две виртуални линии - 12V1 

и 12V2, които могат да осигу-

рят 17A и 16A ток.  Пиковата 

му мощност (за 60 сек.) e 550W, 

което прави безпроблемно из-

ползването му в системи с мно-

го твърди дискове. 

Кабелите на захранването 

са стандартни за този клас, 

като имате на разположение 

(освен основния 24-контактен куплунг) 

един 4+4 (8)-контактен ATX захранващ куп-

лунг за процесора и един 6-контактен PCI-Express 

захранващ кабел за графична карта. Ако ви се наложи 

да включвате графична карта с два куплунга, това не е про-

блем, тъй като самите видеокарти от този тип имат в компле-

ктите си преходници към стандартните куплунги тип "Molex". 

Захранването показва отлична ефективност, като отговаря 

напълно на сертификата си 80plus Bronze. Стойностите на на-

преженията при натоварване не надхвърлят 3%, което е напъл-

но в границите на стандарта. Пулсациите на захранващите на-

прежения при максимално натоварване също не надвишават пре-

делно допустимите. 

Chieftec BPS-400S е едно отлично решение за масовите потре-

бители, които не притежават мощни PC-та, но искат да имат 

качествен и надежден захранващ източник. 

C
hieftec е компания, доста популярна у нас със своите ком-

пютърни шасита и захранващи блокове. Наскоро произво-

дителят разшири гамата си от модели захранващи блоко-

ве, с два от които вече ви запознахме на страниците на списани-

ето. Сега ще направим преглед на още един от новите мо-

дели - Chieftec BPS-400S.  

Още от пръв поглед се забелязва релефна-

та щампа Nitro върху една от страни-

те на кутията на захранване-

то. Това недвусмислено сочи 

принадлежността му към се-

рията Chieftec Nitro, която е 

една напълно завършена линия 

от захранвания. Тя е разделена 

на четири групи захранващи 

блокове в зависимост от тех-

ните клас и мощност. Най-ни-

ската група се формира от мо-

делите от 350W до 500W. Предназ-

начението им са ценово чувствител-

ните PC системи, в които определящ фак-

тор е именно цената. Целта на Chieftec обаче 

съвсем не се изчерпва с това, да предложат захран-

ващ блок единствено с ниска себестойност, а благодаре-

ние използването на вече налични ресурси, както и на еколо-

гични  стандарти, да добавят и качество, характерно за по-ви-

сокия клас захранвания. 

Chieftec BPS-400S е съвсем модерно захранване, на което доста 

модели биха завидели заради 80Plus сертификата, който прите-

жава. Високата ефективност на захранването му осигурява дос-

та по-ниско ниво на отделяна топлина. Това рефлектира и вър-

ху по-малката консумация на електроенергия и на по-безшумната 

му работа. Захранващият блок също така е разработен според 

изискванията на ATX v.2.3 спецификациите, като осигурява голя-

ма част от мощността си (396W) на 12V линията.

СПЕЦИФИКАЦИИ  на Chieftec BPS-400S
AC Input 100-240V,  50-60 Hz

DC Output
+3,3V +5V +12V +12V1 -12V2 +5VSB

15A 24A 17A 16A 0,3A 3,0A

Захранвани възли дънна пл. дънна пл. CPU, VGA

Комбиниран товар 150W 396W 3,6W 15W

Пълна мощност 450W

Пикова мощност (60 сек.) 550W

Ефективност

0,96

0,97

0,95

20 50 100

Натоварване %
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Марка и модел DDR3 комплект Обем

D
D
R чест

от
а, 

M
H
z

Н
апреж

ение, V

X
.M

.P. 

Тайминги
Гаранционен 
срок

Цена
Предоставена за 
тестове от

Apacer Giant II, DDR3-1600C9 4GB (2x2GB) 1600 1.65 да 9-9-9-27 24 м. 149 лв. Apacer

Corsair Vengence (CMZ8GX3M2A1600C8) 8GB (2x4GB) 1600 1.5 да 8-8-8-24 доживотна 299 лв. Plesio

Good RAM Play (GY1600D364LB/4GDC) 4GB (2x2GB) 1600 1.5 не 8-11-11-29 36 м. 125 лв. Wilk Elektronik

G.Skill Pi series (F3-16000CL6D-4GBPIS) 4GB (2x2GB) 2000 1.65 да 6-8-6-24 доживотна 320 лв. HardcoresystemS

G.Skill Trident (F3-17066CL9D-4GBTDS) 4GB (2x2GB) 2133 1.65 да 9-9-9-27 доживотна 250 лв. HardcoresystemS

Kingston HyperX Genesis grey (KHX2133C9AD3X2K2/4GX) 4GB (2x2GB) 2133 1.65 да 9-11-9-27 доживотна 172 лв. Kingston

Kingston HyperX Genesis grey (KHX1600C9D3X2K2/4GX) 4GB (2x2GB) 1600 1.65 да 9-9-9-27 доживотна 109 лв. Kingston

Transcend aXeRam DDR3-2400 (TX2400KLU-4GK) 4GB (2x2GB) 2400 1.65 да 9-11-9-28 24 м. 200 лв.  Soft Comunications

www.pcworld.bg  Март 201128
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При съвремен ните компютри пре-

обладаващият тип оперативна па-

мет е DDR3, като при Intel плат-

формата тя се използва вече в три поколе-

ния архитектури. Появата на последното 

поколение Intel Sandy Bridge преди два ме-

сеца постави нови изисквания пред произ-

водителите на чипове памет. Както зна-

ем, високите модели процесори от нова-

та архитектура на Intel поддържат дос-

та високоскоростна памет  – DDR3-2133. 

Товa не е особен проблем за съвремен ната 

DDR3 памет, проблем е по-скоро изисква-

нето тя да бъде нисковолтова. Още от 

предходната архитектура на Intel знаем, 

че максимално допустимото захранващо 

напрежение за DDR3 модулите не трябва 

да надхвърля 1,65V. Напоследък се появиха 

доста модели "нисковолтова" DDR3 памет, 

но най-скоростните представители оста-

наха твърде скъпи. С течение на времето 

цените на тези модели се нормализираха 

и в момента са доста добра покупка. Още 

преди официално да се появи Sandy Bridge 

архитектурата, започна анонсът на раз-

лични комплекти DDR3 памет, която е оп-

тимизирана за нея.

Що е то “оптимизирана за 
Sandy Bridge” DDR3 памет?

Сигурно много хора обаче все още си за-

дават въпроса какво всъщност означава 

терминът “оптимизирана”. И наистина в 

това има резон предвид факта, че памет-

та, подходяща за P55 (LGA1156), би била 

също толкова удачна и за дън ните плат-

ки, базирани на чипсета P67. Разбира се, тук 

има една особеност  – за P67 по-добра би 

била памет, работеща на 1,5V, но и тази, 

изискваща 1,65V, също е подходяща. Опти-

мизациите най-вече се състоят в тест-

ване на новите модели с повечето дън ни 

платки с P67/H67 чипсетите за съвмести-

мост. Това е важно, защото всеки произ-

водител на DIMM модули може да има ня-

кои особености, свързани с продуктите 

си. Освен това важен момент е зададени-

те стойности от X.M.P. профила (който е 

разширение на SPD и който се ползва вече 

масово от производителите на памет) да 

са адекватни и да не предизвикват несъв-

местимост. Важната особеност при Sandy 

Bridge платформата (която произтича от 

факта, че системната шина е констант-

на стойност) e, че памет та може да ра-

боти само на няколко фиксирани честоти, 

а имен но – 1333/1600/1866Mhz и 2133MHz. 

Така че в този случай, когато избирате па-

мет, трябва вече да сте наясно какви точ-

но DIMM модули търсите – на каква често-

та и с какви тайминги. Някои дън ни платки 

поддържат и DDR3-2400, но това не е офи-

циално. Още повече че нямахме в тестове-

те DDR3 комплект, предназначен за Sandy 

Bridge и поддържащ тази работна честота. 

За тестовете
Както вече сте се досетили, този тест 

на DDR3 памет е основно фокусиран върху 

Intel Sandy Bridge платформата, която те-

първа ще става много актуална. За целта 

събрахме малкото налична памет на паза-

ра, която се води, че е оптимизирана за 

Sandy Bridge. Разбира се, доста от модели-

те нямат класификацията "оптимизирана", 

но се справят със задачата не по-лошо от 

другите. Все пак за овърклокърите, ползва-

щи старата P55 платформа, направихме 

тест за постигнати максимални работни 

честоти от тестваните модули при овър-

клок, за да имат представа какви са им въз-

можностите в това отношение. При Sandy 

Тестове на двуканални DDR3 
модули памет, подходящи за 
Intel Sandy Bridge
Денислав Славчев
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20288

20262

20249

20277

20261

20249

20265

20254

202361600Mhz,  CL9

1600Mhz,  CL8

1600Mhz,  CL7

1866Mhz,  CL9

1866Mhz,  CL8

1866Mhz,  CL7

2133Mhz,  CL10

2133Mhz,  CL9

2133Mhz,  CL8

Cinebench R10, 64bit

MB/s

46,6

46,6

46,4

46,8

46,6

46,4

46,6

46,5

46,51600Mhz,  CL9

1600Mhz,  CL8

1600Mhz,  CL7

1866Mhz,  CL9

1866Mhz,  CL8

1866Mhz,  CL7

2133Mhz,  CL10

2133Mhz,  CL9

2133Mhz,  CL8

Crysis Warhead

FPS

73,6

72,8

72,7

73,2

72,9

72,6

73,1

72,8

72,21600Mhz,  CL9

1600Mhz,  CL8

1600Mhz,  CL7

1866Mhz,  CL9

1866Mhz,  CL8

1866Mhz,  CL7

2133Mhz,  CL10

2133Mhz,  CL9

2133Mhz,  CL8

FarCry 2

FPS
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рия ще обърнем внимание на един факт, 

който би могъл да доведе (и често води) 

до конфузни ситуации. В действащия стан-

дарт JEDEC са описани спецификациите на 

DDR3 модулите  – работни честоти, на-

прежение и тайминги. Много често оба-

че скоростните ритейл модули на паза-

ра не покриват някоя от спецификациите. 

Имен но поради тази причина в SPD са за-

писани таймингите според спецификации-

те на най-близкия надолу стандарт. Зато-

ва много често за модули, обозначени като 

1600, 1866 или по-големи, в SPD са зададени 

параметри на памети DDR3-1333. Тогава 

се получава и конфузната ситуация – купу-

ваме си, да речем, комплект памет DDR3-

2200, а като я поставим в компютъра, по 

подразбиране той я разпознава примерно 

като DDR3-1333. Това е и причината от 

Intel да въведат разширение на SPD, наре-

чено X.M.P., в което се записват тези нес-

тандартни (по JEDEC спецификацията) па-

раметри. Те могат да се заредят в BIOS на 

дън ните платки. За тези памети, за кои-

то липсва X.M.P., параметрите, дадени от 

производителя на памет та, трябва ръчно 

да се зададат в BIOS.

Заключение
Преди самите тестове имах доста въ-

просителни, които ми се въртяха в глава-

та. Те бяха свързани най-вече с масово рек-

ламираните все по-бързи, "специални" моде-

ли памет. Едно съмнение за ефективност-

та и приноса им за цялостната производи-

телност доста ме провокираше и изглеж-

да беше основателно. В крайна сметка ре-

зултатите показаха неща, които едва ли 

ще се харесат особено на производители-

те на памет, а имен но – малката зависи-

мост на производителност та (за стан-

дартни настолни приложения) от често-

тата и таймингите на памет та. Изобщо 

не искам да омаловажавам усилията на про-

изводителите, но все пак не всеки потре-

бител е овърклокър, който гони рекорди, 

и всяка цифра в повече в бенчмарковете 

може да му донесе победа. Истината е, че 

пропускателната способност на памет та 

при Sandy Bridge дън ните платки с P67 чип-

сет е достатъчно висока, така че да не се 

яви тясно място за системата и скорост-

та на памет та да оказва критично влия-

ние. От самите тестове може да се види, 

че разликите са доста малки. Съвсем друга 

би била ситуацията, ако се използват теж-

ки професионални приложения, оптимизира-

ни за паралелно изпълнение на много задачи, 

които натоварват доста много процесо-

Bridge платформата е интерсен момен-

тът за отражението на памет та (като 

скорост и тайминги) върху общата произ-

водителност. Тънкият момент е, че бенч-

марк програмите за тестване на памет-

та дават доста осезателна разлика в про-

пускателната способност на подсистема-

та при различните скорости и тайминги . 

Обаче тук въпросът е доколко ни е нужна 

тя и всъщност каква ни е печалбата в об-

щата производителност – тоест при реал-

ните приложения. Имен но на това ще се оп-

итаме да отговорим в този групов тест. 

За тепърва навлизащите в тази мате-
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ра. Тогава вече бързата памет ще има дос-

та важна роля, но в настолните приложе-

ния тя е минимална. 

Все пак независимо че тези тестове 

не показват някакво особено голямо пре-

димство на скоростните модели, полза 

ще има – но в предстоящия чипсет Z68 на 

Intel. Разликата се крие в това, че той ще 

бъде комбинация от P67 и H67, тоест всич-

ки функции на P67 + графичната поддръжка 

на H67. Имен но заради вграденото графич-

но ядро бързата памет ще се окаже ключов 

елемент за постигане на максимална про-

изводителност, тъй като всички знаят в 

какво всъщност се състоеше досега "дра-

мата" на вградените графични решения. 

Другият момент е свързан с избора на 

памет за дадена платформа. Независимо че 

доста от наличната на пазара памет не е 

оптимизирана за Sandy Bridge, тя работи 

добре, но не винаги е вярно обратното за 

другите платформи. Така че преди да купу-

вате памет, независимо за коя платформа 

е, добре проучете нещата, защото може 

да има изненади. Все пак не забравяйте, 

че Sandy Bridge работи на фиксирани чес-

тоти и там е добре да се залага на пред-

варително гарантиран от производите-

ля DDR3 рейтинг. Поглеждайки към цени-

те на повечето модули памет, най-добра 

инвестиция би била тази в модули с по-го-

лям капацитет, тъй като за контролера 

на памет та не е все едно дали ще работи 

с два или с четири модула. В общия случай 

колкото са по-малко DIMM модулите, тол-

кова по-добре.

Тестова постановка
За провеждането на тестовете е из-

ползван следният хардуер:

Процесор: Intel Sandy Bridge Core i7 2600K, 

Intel Core i7-870

Дън на платка: ASUS Maximus IV Extreme 

(LGA1155), ASUS Sabertooth P55 (LGA1156)

SSD A-DATA 596 Turbo

VGA- NVIDIA GeForce GTX470

PSU: A-DATA HM-1200 

ОС: WIndows 7 64bit

Преди да бъдат стартирани бенчмарко-

вете, беше установена максимално въз-

можната работна честота на всеки един 

комплект модули памети на платформа-

та P55. След това бяха намерени таймин-

гите и напреженията, на които е спосо-

бен да работи всеки един комплект на 

фиксираните честоти на Sandy Bridge 

платформата. При проверката за ста-

билност е използван тестът LinX с обно-

вени до последна версия Linpack библио-

теки. За измерване на производителност-

та със Sandy Bridge платформата са из-

ползвани две популярни 3D игри (Crysis 

Warhead и FarCry2), както и един популя-

рен многонишков тест – Cinebench R10. 

Резултатите са получени след осреднява-

не на 10 паса, като по този начин грешка-

та е редуцирана до приемливо ниво. Кри-

териите за избора на отличените ком-

плекти са: балансирано представяне като 

цена, гаранция, представяне при овърклок 

и платформена универсалност. 

Платформа Intel Sandy Bridge 2600K, LGA1155, P67 Intel Core i7-870, LGA1156, P55

Модел / DDR честота 1600MHz 1866MHz 2133MHz 2400MHz Максимална честота (овърклок)

Apacer Giant 2x2GB DDR3-1600, @1,65V 7-8-7-18, 1T 8-9-8-22, 1T n/a n/a 2066MHz (9-10-9-24, 1T)

Corsair Vengence 2x4GB DDR3-1600C9, @1,5V 8-8-8-24, 1T 9-9-9-24, 1T n/a n/a 1880MHz (9-9-9-26, 1T)

Good RAM Play 2x2GB DDR3-1600CL8, @1,65V 8-8-8-20, 1T @1,5V 9-9-9-22, 1T n/a n/a 2000MHz (9-9-9-24, 1T)

G.Skill Pi series 2x2GB DDR3-2000CL6, @1,65V 6-8-6-18, 1T 6-8-6-22, 1T 8-10-8-24, 1T n/a 2160MHz (8-10-8-26, 1T)

G.Skill Trident 2x2GB DDR3-2133CL9, @1.65V 7-7-7-18, 1T 8-8-8-22, 1T 9-9-9-26, 1T n/a 2180MHz (9-9-9-26, 1T)

Kingston HyperX DDR3-2133C9, @1,65V 7-8-7-18, 1T 8-9-8-20, 1T 9-11-9-26, 1T n/a 2150MHz (9-11-9-27, 1T)

Kingston HyperX DDR3-1600C9, @1,65V 9-9-9-20, 1T n/a n/a n/a 1720MHz, (9-9-9-20, 1T)

Transcend aXeRam 2x2GB DDR3-2400, @1.65V 7-8-7-18, 1T 8-9-8-22, 1T 10-12-11-28, 1T n/a 2426MHz, (10-12-11-28, 2T)
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GoodRAM Play (GY1600D364LB/4GDC)
Поляците от Wilk Elektroniк са доста ре-

довни участници в нашите 

групови тестове на памети. 

Този път са ни подготвили 

4GB комплект DDR3 модули 

от серията им GoodRAM Play, 

която се явява и най-високият 

им клас. Модулите памет са с 

класически вид, със стандартни ламаринени 

алуминиеви радиатори. Независимо от това 

проблеми с работните температури не по-

казаха. Качеството е високо, използвано е 

6-слойно PCB за модулите, а чиповете па-

мет са Micron D9. Всичко това е поредното до-

казателство, че и на пръв поглед под не особено популярна мар-

ка може да се крие висококачествена памет. DIMM модулите не 

разполагат с X.M.P. разширение и затова трябва ръчно да задава-

те параметрите им. В тестовете се представиха отлично, въ-

преки че липсваше декларирана поддръжка на Sandy Bridge. Даже 

нещо повече – на декларираната от производителя работна чес-

тота (1600MHz) и тайминги те работеха без проблем на 1,5V. 

Като овърклок спо-

собности също се 

представиха много 

добре, като успяха 

да достигнат 2000 

MHz с P55 платфор-

мата.

Apacer Giant II, DDR3-1600C9
Серията Giant II на Apacer 

е добре позната сред овър-

клокърите и ентусиастите, 

а и ние сме разглеждали вече 

модели от нея. Конкретни-

ят модел е с капацитет от 

4GB и е начален за моделната 

линия. Рейтингът му е DDR3-

1600 с CL9. Изработката на 

модула е висококачествена 

и за целта използва специал-

на (не JEDEC) PCB (печатна платка). 

Модулът е снабден с голям златист алу-

миниев радиатор, който е със специална кон-

струкция с цел максимално добро охлаждане. Модулът прите-

жава и XMP разширение. Независимо че е начален модел, компле-

ктът показа доста добри резултати, както спокойно работи 

и на DDR3-1866 със Sandy Bridge платформа. А по отношение на 

овърклока с P55 базираните дъна показа още по-впечатляващ 

резултат. За цената, за която се предлага този комплект, той 

е доста добър избор.

G.Skill Pi series (F3-16000CL6D-4GBPIS)
Pi серията на G.skill е доста популяр-

на и в нея присъстват много 

атрактивни като възмож-

ности модели. Тя е основно 

насочена към старите плат-

форми и няма никаква по-спе-

циална оптимизация за Sandy 

Bridge. Независимо от това 

моделът F3-16000CL6D-4GBPIS показа от-

лични резултати, както и възможност 

за работа на ниски тайминги на различ-

ни честоти. Тези модули успяха да по-

стигнат латентност CL6 на 1866MHz, което 

е отлично постижение. Да не говорим, че памет та напълно 

безпроблемно работеше и на честота 2133MHz. Способности-

те му го правят еднакво добър и за Sandy Bridge, и за P55 плат-

формата, както и за AMD решения. Качеството на изработка 

е много високо. Модулите идват с големи алуминиеви радиато-

ри, като към комплекта пристига и охлаждащ вентилатор за 

тях. На този комплект памет вероятно много биха се зарадва-

ли РС ентусиастите. 

Corsair Vengeance (CMZ8GX3M2A1600C8) 
Тази моделна линия на 

Corsair е съвсем нова и изця-

ло съобразена с платформата 

Sandy Bridge. Модулите прис-

тигат на пръв поглед с доста 

внушителни и масивни радиа-

тори, но при внимателен пре-

глед се забелязват бутафорни-

ят им изглед и фактът, че са най-обик-

новени щамповани алуминиеви ламарин-

ки. Независимо от това проблеми с охлаж-

дането тези модули нямат, тъй като ра-

ботят на ниско напрежение (1,5V) и даже 

липсата на радиатори не би променила нищо. Мо-

дулите са с размер 4GB всеки, което осигурява 8GB капацитет 

на комплекта и което е за предпочитане пред използването на 4 

модула памет. В тестовете модулите се показаха на ниво и без 

проблем работиха на 1866MHz със Sandy Bridge. Интересен е фа-

ктът, че практически увеличаването на напрежението не носи 

никаква полза откъм 

овърклок . Цената за 

8GB комплект е при-

лична, но ако падне 

още малко надолу, 

този комплект ще 

бъде много по-апе-

титна хапка. 
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синусоидална форма на изходното 

напрежение

добра цена

недостатъчен гаранционен период

възможност да работи над специ-

фикациите си

модули с капацитет от 4GB

доживотна гаранция

недостатъчно атрактивна за ста-

рите платформи

отлични овърклок способности

много ниски тайминги

подходящ за всички платформи

доживотна гаранция

недостатъчно атрактивна цена

възможност да работи над специ-

фикациите си

отлична цена

подходяща и за старите платформи

недостатъчен гаранционен период
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Kingston HyperX Genesis grey 
(KHX1600C9D3X2K2/4GX)

Това е другият по-малък 

4GB комплект, който участ-

ва в нашите тестове. Него-

вият DDR3 рейтинг е значи-

телно по-нисък  – 1600MHz. 

Комплектът също е опти-

мизиран за Sandy Bridge плат-

формата. За съжаление освен на стандарт-

ната си честота комплектът не може да ра-

боти на каквито и да е релаксирани тай-

минги на следващата степен. Също така и 

овърклок резултатите му, постигнати на 

P55 платформата, показват, че потенциал-

ът му в това отношение е нищожен (1720MHz) и реално този 

модел, освен за Sandy Bridge платформата, за друга не е никак 

атрактивен. Положителното в случая е ниската му цена, но по-

гледната на фона на други модули, тя е съвсем логична предвид 

показаните възможности. Все пак обаче комплектът е с дожи-

вотна гаранция, гарантирани високо качество и съвместимост, 

така че за по-непретенциозните потребители на Sandy Bridge 

платформата е до-

бро предложение на 

ниска цена.

G.Skill Trident (F3-
17066CL9D-4GBTDS)

Серията Trident е доста 

популярна с добрите си ско-

ростни модели памети. Кон-

кретният модел е с капаци-

тет 4GB. В традицията 

на серията двата модула 

пристигат с характерните 

доста масивни алуминиеви 

радиатори, които може и да ви се 

виждат излишни, но предвид предназначението и целевата им 

група потребители са напълно оправдани. Освен това по подо-

бие и на другия комплект, участващ в нашите тестове, присти-

га и оглаждащ вентилатор за тях. Този комплект DDR3 памет 

също няма никакви оптимизации за Sandy Bridge P67 платформа-

та, но независимо от това работи повече от чудесно с нея и 

на добри стандартни тайминги. За жалост поради доста висо-

кия му DDR рейтинг (2133MHz) овърклок потенциалът е доста 

нищожен, което няма да зарадва особено много ентусиастите с 

P55 дън ни платки. Въпреки това този комплект предлага много 

висока гарантирана 

работна честота, 

което би се хареса-

ло на хората, които 

нямат много позна-

ния, опит и желание 

за овърклок. 

Transcend aXeRam DDR3-2400 
(TX2400KLU-4GK)

С ер и я т а  e X e RAM  на 

Transcend не се нуждае от 

представяне. Конкретният 

4GB модел (2x2GB) e най-бър-

зият представител на сери-

ята с рейтинга си от DDR3-

2400. Наистина, работи и на 

доста релаксирани тайминги, но независи-

мо от това честотата е впечатляваща. Моделът не е нов 

и няма някакви специални оптимизации за Sandy Bridge платфор-

мата. DIMM модулите са снабдени с доста масивни алуминиеви 

радиатори със сребрист цвят и качеството им на изработка е 

подобаващо за такъв клас памет. Комплектът нямаше никакъв 

проблем с работата си със Sandy Bridge платформата, докато 

не се наложи да пробваме обявената от производителя честота 

от 2400MHz (OC), на която поради незнайни причини продуктът 

не можа да заработи стабилно. Все пак на P55 платформата по-

каза, че е възможно да работи и на тази честота, но постиже-

нието ни oтне доста време, докато стабилизираме памет та. 

Съвсем очаквано с 

този рейтинг от 

DDR3-2400 в тесто-

вете за овърклок не 

успяхме да постиг-

нем нищо отгоре, 

което да заслужава 

внимание. 

Kingston HyperX Genesis grey 
(KHX2133C9AD3X2K2/4GX) 

Този Genesis grey модел от 

HyperX серията на Kingston е 

специална редакция, предназ-

начена за Sandy Bridge плат-

формата, и според докумен-

тацията е тестван с дос-

та голямо количество дън ни 

платки за съвместимост. DIMM 

модулите в комплекта са снабде-

ни с алуминиеви ламаринени радиато-

ри със стандартен размер. Качеството на изработка е без вся-

какви забележки. Самият DDR3 рейтинг e доста ви-

сок (2133MHz) и му осигурява безпроблемна работа 

на максималната стандартна честота за Sandy Bridge – само 

трябва да заредите XMP профила в BIOS. Същевремен но обаче 

тази висока стандартна работна честота изяжда потенциала 

за овърклок и реално постигнатите отгоре честоти с P55 плат-

формата са незначителни. Но пък хубавата новина е, че цената 

му никак не е лоша за толкова скоростна памет.

висок DDR рейтинг

подходящ за всички платформи

доживотна гаранция

недостатъчно атрактивна цена

малък овърклок потенциал над спе-

цификациите

висок DDR рейтинг

подходящ за всички платформи

доживотна гаранция

малък овърклок потенциал над спе-

цификациите

много висока работна честота

подходяща за всички платформи

много релаксирани тайминги при ви-

соки честоти

недостатъчно атрактивна гаранция

скъпа

ниска цена

доживотна гаранция

малък овърклок потенциал над спе-

цификациите

не е подходящ за всички платформи
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Linksys E4200 - новият стандарт 
за безжична производителност и 
дизайн при рутерите
Новият Linksys E4200 Maximum Performance Wireless-N 
безжичен рутер впечатлява не само с изцяло обнове-
ния си стилен външен вид, но и с нива на безжична про-
изводителност, които ще сложат край на затрудне-
нията при теглене на големи файлове от Интернет, 
игри в мрежа или мултимедиен стрийминг.

КомелСофт Мултимедия представя

За повече информация: 
www.comelsoft.com

Основни спецификации 
на рутера Linksys 
E4200 Maximum 
Performance Wireless-N 

Безжична технология: Wireless-N

По д д ъ рж а н и  ч е с т о т н и  лен т и : 
Simultaneous 2.4 GHz and 5 GHz 

Предаване/приемане: 2 x 3 (2.4 GHz) и  3 

x 3 (5 GHz) MIMO

Антени: 6-вътрешни 

Портове: 4 x Gigabit Ethernet, USB порт 

за външни устройства за съхранение

Процесор: Broadcom BCM4718 @ 480 MHz

Комутатор: Broadcom BCM53115

RAM:  64 MB

Flash:  16 MB

Софтуер: Cisco Connect

Окомплектовка: L i n k s y s  E 4 2 0 0 

Maximum Performance Wireless-N Router, 

CD-ROM с помощен софтуер, мрежов 

Ethernet,   Quick Instal lat ion Guide 

ръководство, захранващ адаптер

домашни потребители, които могат да 

се намерят на пазара, а обозначението 

“Maximum Performаnce” на рутера съвсем 

не е неоправдано. Поне това показват ци-

фрите от първите направени независими 

тестове, в някои от които е измерена NAT 

производителност (WAN-to-LAN и LAN-to-

WAN) от порядъка на 690 Mbps (!!!), както 

и близо 35000 едновременно активни връз-

ки. Тези резултати са три пъти над тези 

на сегашния водещ модел E3000 и са индика-

тор за производителност, която би тряб-

вало наистина да сложи край на проблеми-

те със затруднената работа на рутери-

те при теглене на торенти, игри в мре-

жа или мултимедиен стрийминг. 

Ако когато цифрите говорят… оста-

ва единствено да очакваме с нетърпение 

това ново предложение, което от българ-

ския дистрибутор КомелСофт Мултимедия 

обещават да осигурят възможно най-ско-

ро и за потребителите в нашата страна.

4-портов гигабитов комутатор, USB порт 

за включване на външни устройства за съх-

ранение и UPnP медиен сървър.

Специално са разработени QoS функ-

ции за приоритизация на трафика, като е 

включено и безплатно копие на софтуера 

Cisco Connect, който улеснява неимоверно 

настройката и управлението на безжични-

те устройства.

Макар и все още да няма тестов екзем-

пляр на Linksys Е4200 в нашата страна, в Ин-

тернет вече се появиха първите тестове 

и ревюта на устройството, които показ-

ват, че никога досега домашният потреби-

тел не е разполагал с подобен високопроиз-

водителен продукт. Разбира се, при поява-

та на всяко ново изделие неизбежно има мно-

го определения от рода на „супер-”, „гига-“,

„мега-”, „най-“ и прочее суперлативи, но в 

случая с Linksys Е4200 определено може да 

се каже, че това действително е един от 

най-привлекателните безжични рутери за 

С
лед като в продължение на няколко го-

дини Linksys рутерите печелеха куп 

награди за дизайн, новата серия без-

жични продукти с марката Linksys by Cisco 

прави поредната промяна във външния вид 

на устройствата.

Първият резултат на тази нова концеп-

ция е действително впечатляващият модел 

Linksys E4200. Той дебютира на пазара съв-

сем наскоро и се очаква да бъде на българ-

ския пазар по същото време, когато излиза 

от печат и настоящият брой на PC World.  

Linksys Е4200 е двубандов рутер, работи 

едновременно в честотните обхвати от 

2.4 и 5 GHz – също както и предишните то-

пмодели WRT610N и E3000. Входните точки 

работят в режим 2�3 и 3�3 MIMO (съот-

ветно за 2.4 и 5.0 GHz), разполагат с общо 6 

антени и допълнителни усилватели за още 

по-добри обхват и скорост на безжичния 

трансфер. Освен това новият продукт раз-

полага с гигабитов Интернет (WAN) порт, 

4 в б в к USUSUSSBBк в ж к к
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Когато времето за покупка на нов фо-

тоапарат наближи, сред многото 

неща, които трябва да обмислите, 

се появява и въпросът дали да вземете ком-

пактна (суперзуум) камера, или да скочите 

най-накрая на заветния огледално-рефлек-

сен апарат. По-долу в тази статия ще ви 

представим основните неща, които тряб-

ва да знаете по този важен въпрос, преди 

да тръгнете към магазина.

Преди около пет години огледално-ре-

флексните камери (DSLR) се използваха поч-

ти само от професионални фотографи. Це-

ните им междувременно паднаха доста и 

в момента са съпоставими с компактните 

апарати от по-високия клас. Това заедно с 

редица предимства, които DSLR предлага, 

направи тези фотоапарати привлекател-

ни за клиентите.

За да улесните своя избор, трябва да си 

отговорите на въпроса за какво всъщност 

ви трябва фотоапаратът. Защото исти-

ната е, че снимки на пейзажи и хора, както 

и макроснимки можете да правите с всяка 

камера. Очевидно е обаче, че някои модели 

са по-добре пригодени за определени типо-

ве фотография от другите.

Необходимостта да имаш компактна ка-

мера не е нещо ново. Преди десетилетия мал-

ките по размери фотоапарати бяха единстве-

ната надежда за много любители да запеча-

тат безценни спомени дори и с не особено ви-

соко качество. Оттогава обаче мина доста 

време и компактните модели се превърнаха 

във високотехнологични машини, които пред-

лагат много повече от приемливо качество и 

като цяло много повече, отколкото сме мог-

ли да си представим само преди 10 години.

Компактните фотоапарати – 
леснота и качество

Малките по размери камери предлагат 

едно безспорно предимство пред големи-

те си събратя – те са лесно преносими, мо-

гат да се поберат във всякакъв багаж, кое-

то прави пътуването с тях удоволствие. 

Приема се, че в повечето случаи (като ос-

тавим настрана някои point-and-shoot моде-

Как да изберем между

ли, които са наистина обемисти) най-ком-

пактният DSLR апарат е поне два пъти по-

голям от най-големите модели от компакт-

ния клас. Представете си, че излизате на 

вечеря. Непретенциозният компактен апа-

рат може да бъде пуснат дори в джоба, до-

като намирането на място за огледално-ре-

флексна машина е много по-трудно и само 

носенето й би могло да развали цялата ви 

вечер. Тук размерът наистина има значе-

ние и това твърдение този път е в полза 

на малките габарити.

Като цяло point-and-shoot камерите ста-

ват все по-тънки и леки. Днес има модели, 

за които спокойно можете да забравите, 

че са с вас. Друга особено важна причина за 

купуването на такъв апарат е, че на много 

спортни събития, концерти и други подоб-

ни мероприятия често е позволено да носи-

те със себе си компактен фотоапарат, но 

не и какъвто и да е модел, който напомня 

за професионална техника. А със сигурност 

не бихте искали да чакате отвън, докато 

любимият ви отбор играе.

компактен фотоапарат и DSLR
Ивайло Йошков

Цифрова фотография
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Adsys представя
Seasonic X 850 – 
олицетворението на бъдещите 
стандарти в РС захранванията 
Ако сте компютърен ентусиаст, геймър или маниак на тема качество и искате 
да имате още сега утрешните технологии в захранващите блокове, то  Seasonic 
X-850 е един изключително сполучлив избор

тилатор, производство на из-
вестната с висококачествени-
те си и тихи вентилатори ком-
пания Sanyo Denki.  

Целият захранващ блок, като 
се започне от конструкцията на 
корпуса и се свърши с интериора, 
е различен спрямо масово позна-
тите решения. Използваната схе-
мотехника е отново доста аван-
гардна и с нея Seasonic отново са 
с крачка пред по-голямата част 
от конкуренцията. За постига-
нето на висока енергийна ефек-
тивност (80Plus Gold) инжене-
рите на компанията са използ-
вали вместо традиционния ШИМ 
преобразувател резонансен пре-
образувател, който се характе-
ризира с много ниски загуби, тъй 

Seasonic е компания с безупречната репутация 
на един от най-големите производители на 
PC захранвания. И това никак не е случайно 

предвид факта, че тя е движеща технологична 
сила в развитието на този пазарен сегмент. Ен-
тусиастите и познавачите отдавна са забеляза-
ли  превъзходните качества на техните захран-
ващи блокове, които се позиционират в така на-
речения премиален клас, където основната цел е 
осигуряване на върхово качество, надеждност и 
стабилност. В голяма част от върховите серии 
захранващи блокове и на най-известните компа-
нии се крият брендирани Seasonic продукти, кое-
то също е атестат за върховите им характе-
ристики и иновациите в тях. 

Преди по-малко от година Seasonic пуснаха 
съвсем нова ритейл серия "X-Series", притежа-
ваща сертификат 80Plus Gold. Първоначално тя 
включваше само моделите X-650 (650W) и X-750 
(750W), но впоследствие беше разширена с X-560, 
X-660, X-760 и X-850. Интересното в случая е, че 
дизайнът на тази нова серия е преработен от 
нулата, като няма нищо общо със старите мо-
дели от 12-а серия. Също така първите два мо-
дела от серията имат малко по-различен дизайн 
спрямо втората продуктова вълна и леко се от-
личават, което може да се види и в малко по-раз-
личното оформление на интериора им.   

Моделът Seasonic X-850, който ни беше пре-
доставен за тестове от „Адсис”, официалния 
дистрибутор на марката за България, засега е 
най-мощният представител на серията. Корпу-
сът му е с черен матов цвят, който подчертава 
и ритейл пазарната ниша, към която е насочен. 

От пръв поглед прави впечатление, че над охлаж-
дащия вентилатор липсва характерният пред-
пазен грил и като негов заместител от Seasonic 
са предпочели да използват щампован участък 
от корпуса (тип пчелна клетка), който играе ро-
лята и на предпазна решетка. X-850 по подобие 
на всички останали модели от серията е напъл-
но модулно захранване, като абсолютно всички 
кабели се свързват чрез съединителни гнезда. 
Това е една наистина сериозна екстра, защото 
е много трудно да се намери място на дебелите 
снопове с кабели с цел постигане на оптимален 
въздушен поток в компютърната кутия. Също 
така при Seasonic вътрешният дизайн на разпо-
ложение е направен така, че да позволява мак-
симална въздушна обтекаемост на всички ком-
поненти, без да е необходим голям въздушен по-
ток. Именно по тази причина няма никакви ка-
бели. За охлаждането се грижи един 120 mm вен-

ване и съчетано 
с много ниските 
загуби (висока ефек-
тивност) при прео-
бразуване, е позволило 
на конструкторите да за-
дадат схема на управление  
на вентилатора така, че той да се включва, чак 
след като консумацията надхвърли 20% от мощ-
ността на захранващия блок. На практика при 
сърфиране в Интернет или извършване на някои 
слабо натоварващи дейностти, с X-850 ще има-
те напълно безшумно захранване. Използваната 
компонентна база, както и самата изработка са 
върхови и не случайно освен със своята тишина 
тази серия се слави и с най-качествените напре-
жения, като нивата на смущения са многократно 
по-ниски от нормите в стандарта. Също така 
захранването понася и доста по-високи нива на 
мощност на захранвания товар от тези по спе-
цификации. (Разбира се, за сметка на падане на 
ефективността.)  

Стандартната гаранция на X-серията на 
Seasonic е 5 години, което е и показателно за ка-
чеството. Всички технологии и иновации, кои-
то присъстват в X-850, в близко бъдеще ще ста-
нат стандарт и при останалите захранващи бло-
кове. Ако сте компютърен ентусиаст, геймър 
или маниак на тема качество и искате да има-
те бъдещите технологии  в захранващите бло-
кове сега, то Seasonic X-850 е един изключител-
но сполучлив избор.

като мощните ключови тран-
зистори се превключват при 
нулеви (ZVS, ZVT) стойности 
на напрежението и тока. Кон-
цепцията за използване на син-
хронни изправители и на вто-
рични DC-DC преобразуватели 
на напрежение за получаване 
на необходимите напрежения, 
която е характерна за послед-
ните поколения захранвания, и 
тук е  непроменена. Промене-
на обаче е реализацията й. При 

X-850 на Seasonic самите синхронни изправители 
са реализирани чрез MOSFET транзистори за SMD 
монтаж от долната страна на платката, които 
посредством термоинтерфейс контактуват със 
самия корпус на захранването, служещ и за техен 
охлаждащ радиатор. Това е позволило премахва-
нето на познатия ни голям алуминиев радиатор 
вътре в самото захранване и вместо него се из-
ползват само няколко малки щамповани ламари-
ни, които са запоени за самата печатна платка. 
Вторичните DC-DC регулатори са изнесени на са-
мата челна платка с портовете, предназначена 
за модулните кабели. Това решение е патенто-
вано, тъй като, освен че изчиства вътрешното 
пространство от дебелия сноп кабели, осигурява 
значително по-ниски токове в свързващите кабе-
ли между основната платка и тази с вторичните 
изправители. Всичко това осигурява много  добра 
естествена конвекция на въздуха в самото захран-
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Компактната камера – 
подвижна фотолаборатория

Изображенията, които компактните 

фотоапарати произвеждат, варират спо-

ред модела. Като цяло обаче снимките, на-

правени в автоматичен режим, изглеждат 

доста добре във всички условия и биха мог-

ли да имат голямо приложение. Все пак пре-

ди да си дадете парите, трябва да имате 

предвид няколко неща.

Повечето любители обикновено изби-

рат апарата, който има най-голяма разде-

лителна способност. Това обаче е нож с две 

остриета, защото качеството на снимки-

те всъщност зависи от съотношението 

между физическата големина на матрицата 

и броя на пикселите, а не само от резолю-

цията. Компромис с качеството предста-

вляват и обективите, които обикновено 

не са достатъчно широки. Прекалено голя-

мото оптическо увеличение на така наре-

чените „суперзуум” модели пък прави фоку-

сирането трудно и неточно.

Затова компактните апарати се стре-

мят да предлагат опции, които не могат 

да бъдат намерени в повечето огледално-

рефлексни модели – много автоматични ре-

жими за снимане и възможности за обработ-

ка на вече заснетите кадри. Така можете да 

обработите снимките си веднага и да ги раз-

печатате на първия фотопринтер, който 

ви се изпречи, без да ви трябва компютър.

Автоматичните режими 
– удобно снимане във всяка 
ситуация

Повечето компактни фотоапарати на-

блягат предимно на автоматичните режи-

ми на снимане, но много модели предлагат 

и полуавтоматични режими с приоритет 

на скоростта на затвора или на блендата. 

Повечето камери обаче, особено от по-ев-

тиния клас, нямат пълни ръчни настройки. 

Всъщност такъв режим би бил напълно из-

лишен, когато целта е преди всичко с едно 

натискане на копчето да уловите момен-

та, който иначе би изчезнал безвъзвратно. 

Как настройваме фотоапарата? Ако се 

замислим над ръчния режим, ще видим, че 

той ни дава три основни инструмента за 

контрол – светлочувствителността, ско-

ростта на затвора и големината на отво-

ра на блендата. Тези величини са взаимос-

вързани. Те се движат на стъпки, като про-

мяната на една от тях води до изменение 

на друга. Например по-високата скорост на 

затвора изисква и по-висока светлочувстви-

телност или по-голям отвор на блендата. 

По-високото ISO пък може да бъде послед-

Когато снимаме, първото огледало се вди-

га и дава достъп на светлината до затво-

ра и сензора или филма. Затова не можем 

да видим нищо във визьора, докато затво-

рът е отворен.

Друго, с което са известни огледално-ре-

флексните фотоапарати, са „сменяемите 

обективи”. За разлика от компактните фо-

тоапарати при DSLR можем да свалим обек-

тива и да използваме друг, по-подходящ за 

снимане в конкретната ситуация. На пръв 

поглед това изглежда наистина непрактич-

но – трябва да носим поне два–три обек-

тива, за да можем да обхванем достатъч-

но голям диапазон за широкоъгълно и теле-

фокусно снимане. Разликата в качеството 

на изображението обаче лесно може да про-

мени това мнение. Най-добри снимки се по-

лучават с т.нар. „твърди” обективи с по-

стоянно фокусно разстояние. Вариообек-

тивите са с променливо фокусно разстоя-

ние. Наличието на повече подвижни елемен-

ти води до влошаване на качеството. Все 

пак вариообективите с малка разлика меж-

ду двата края на променливото фокусно 

вано от избор на по-висока скорост на за-

твора или по-малък отвор на блендата. На-

блюдавайки показанията на светломера, се 

ориентираме кога сме постигнали най-точ-

ната настройка за конкретната ситуация.

Съвсем същото правят и автоматич-

ните настройки с единствената разлика, 

че правилната настройка се избира не от 

вас, а от процесора на фотоапарата. При 

натискане на спусъка се получава информа-

ция от светломера, след което автома-

тично се избират подходящите стойности 

на ISO, скоростта на затвора и блендата.

Когато не ви се налага да мислите за 

всичко това, ще ви бъде много по-лесно да 

се научите да боравите задоволително с 

апарата. Работата с огледално-рефлекс-

ните модели изисква стотици неуспешни 

кадри, които трябва да бъдат повтаряни 

отново и отново, а в почти всички случаи 

ще се наложи и прочитане на няколко тео-

ретични книги или поне подробно изучава-

не на упътването на апарата. С point-and-

shoot камерата това не е необходимо и ако 

единственото ви желание е просто да запе-

чатате моменти от лятната си почивка 

или от семейните празници, може дори 

никога да не ви се наложи да разучавате 

настройките, които компактният апа-

рат притежава.

Предимствата на DSLR
Каква е магията, която привлича хо-

рата към DSLR? И какво всъщност се крие 

зад тези „зловещи” букви? Всъщност това 

е абревиатура от Digital Single-lens reflex 

(camera). Преведена на български, тя ще 

рече – цифров огледално-рефлексен фотоа-

парат. Както се подразбира от английско-

то и българското наименования, най-общо 

казано, имаме работа с фотоапарат, кой-

то работи само с една леща и с огледало. 

Това са основните части от системата 

за пренос на светлината на DSLR. След вли-

зането си в обектива светлината се от-

разява от огледало, което я насочва наго-

ре към пентапризма или система от огле-

дала, които предават образа във визьора. 
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разстояние са добра възможност да избег-

нем носенето на цяла чанта твърди обек-

тиви и при това да получим добро изо-

бражение. В това отношение най-слабо се 

представят „суперзуумовете” от DSLR-like 

класа заради огромната разлика между ши-

рокоъгълния и телефокусния краища на фо-

кусното разстояние на обектива.

Другото голямо предимство на цифро-

вите огледално-рефлексни фотоапарати 

се крие в големината на матрицата им. 

При апаратите от по-ниския ценови клас 

тя се доближава до големината на кадъра 

на 35-милиметровия филм, а в някои от по-

скъпите модели размерът на сензора се по-

крива с размера на филма. 

Коефициентът, с който големината на 

матрицата се различава от големината на 

35-милиметровия филм, се нарича „кроп-

фактор”. Той оказва влияние и на оптиката. 

За да получим реалната дължина на обекти-

ва при апарат с кроп-фактор, трябва да ум-

ножим дължината му в 35-милиметров фор-

мат по коефициента, с който сензорът на 

апарата се отличава от него. Така, ако има-

ме 100-милиметров обектив, сложен на апа-

рат с кроп-фактор 1.6, получаваме дължи-

на на обектива 160 милиметра. Това има 

и предимства, и недостатъци. При снима-

не с телефокусни обективи например уве-

личението на фокусното разстояние може 

да бъде от голяма полза. Точно обратното 

важи в случаите, когато използваме широ-

коългълни обективи. Тук намираме и един 

от най-големите недостатъци на компакт-

ните и DSLR-like фотоапаратите – на прак-

тика те нямат възможност да снимат ши-

рокоъгълно заради големите стойности на 

кроп-фактора им.

Need for speed
Ако сте снимали известно време с ком-

пактен фотоапарат, дори от високия клас, 

сигурно сте забелязали едно дразнещо заба-

вяне между натискането на спусъка и щрак-

ването на затвора. Макар че напоследък на 

пазара се появиха необичайно бързи в това 

отношение компактни и суперзуум модели, 

нито един от тях не би могъл да се добли-

жи до скоростта на DSLR. Това е много ва-

жно, когато снимате спортни събития или 

други бързо движещи се обекти. В този тип 

фотография забавяне дори със стотни от 

секундата може да означава, че обектът 

вече е излязъл от кадъра. 

Това обаче не е всичко. Огледално-ре-

флексните модели могат да снимат ка-

дри в серия много по-бързо от компакт-

ните си братовчеди. Осем кадъра в секун-

да не са нещо необичайно в полупрофесио-

налния клас, откакто Canon пусна стана-

лия вече класика модел EOS 20D. Днес пове-

чето DSLR модели нямат ограничение за 

бройката на заснетите последователно 

кадри за разлика от най-бързо снимащите 

компактни камери. 

Друг важен аспект при снимането на дви-

жещи се обекти е скоростта на автоматич-

ното фокусиране. И тук DSLR печели надпре-

варата, въпреки че фокусирането зависи до 

голяма степен и от обектива, който ползва-

те. Ако се върнем отново към разделението 

на обективите, ще забележим, че е логично 

твърдите видове да имат най-бърз автофо-

кус. Заради по-сложния си механизъм вариоо-

бективите обикновено фокусират по-бавно. 

Този проблем обаче е решен доста задово-

лително с по-бързи движещи мотори, като 

Ultrasonic motor (USM), използван в по-скъпи-

те модели на Canon. 

При компактните камери голямата раз-

лика между двата края на фокусното раз-

стояние на обектива прави фокусиране-

то много по-бавно, а понякога и неточно.

Силата на мрака
Едно от големите предизвикателства 

пред всеки фотограф е да направи хубави 

и добре осветени снимки при ниска осве-

теност. И докато всяка камера може до из-

вестна степен да реши този проблем благо-

дарение на светкавицата си, то DSLR прос-

то го прави по-добре. Голямото предим-

Цифрова фотография

www.pcworld.bg  Март 2011 37

C MY K РС World стр. 37



ство на огледално-рефлексните апарати е, 

че дори при много висока светлочувстви-

телност на сензора нивата на шума оста-

ват приемливо ниски. Това отново се дъл-

жи на съотношението между физическата 

големина на матрицата и количеството на 

пикселите. Казано на разбираем език – в мал-

ката матрица многото „наблъскани” пиксе-

ли просто си пречат. При дълги експозиции 

и високи светлочувствителности те загря-

ват и снимката се покрива с петна, наре-

чени „шум”. Затова компактните модели 

просто нямат шанс на тъмно.

Има случаи, когато дори DSLR не може 

да се справи без светкавица. Вградената 

светкавица на тези фотоапарати е по-ско-

ро за украшение, макар да е доста по-сил-

на от светкавиците на компактните мо-

дели. Все пак снимането с насочена напред 

светкавица е проява на лош вкус и гаран-

ция за отблясъци и недоосветени места 

по снимката. Вградената светкавица дава 

и „забавни” сенки, ако снимате с по-голям 

по размери обектив. 

Затова повечето снимащи с DSLR използ-

ват външна светкавица. Освен че е много 

по-мощна, тя има и „чупеща” глава, която 

може да бъде насочвана в различни посоки, 

дори и назад. Ако я ориентирате към близ-

ка бяла стена или нисък бял таван, ще по-

лучите многократно по-добро и равномер-

но осветление, отколкото бихте могли да 

мечтаете с компактен фотоапарат.

Заключение
Цифровите огледално-рефлексни фото-

апарати днес предлагат повече функции 

на по-ниска цена, отколкото когато и да 

било преди. От друга страна обаче, ком-

пактните модели от по-висок клас отпра-

вят решение „всичко в едно”, а  понякога 

разполагат и с огромен вариообектив, кое-

то спестява доста пари от купуването на 

различни обективи за DSLR. И все пак тяхно-

то най-голямо предимство е преносимост-

та им. Техните фенове в повечето случаи 

твърдят, че една камера не си заслужава да 

бъде купувана, щом причинява твърде мно-

го проблеми при пренасяне. 

Ако единствената ви идея е да използ-

вате възможностите на вариообектива, 

то суперзуум компактните модели са точ-

ният избор. При тях увеличение от 10–12х 

не е нещо необичайно, а целият апарат 

ще струва вероятно по-малко, отколкото 

само един от нужните ви обективи за DSLR. 

Освен това смяната на обективите е 

едновременно най-голямото предимство, 

но и най-голямото проклятие за цифровите 

огледално-рефлексни фотоапарати. При сва-

лянето на обективите малки частици прах 

минават под тях и се полепват по сензо-

ра, оставяйки неприятни тъмни петна по 

снимките. Макар повечето апарати вече 

да имат един или друг вид технология за по-

чистване на сензора, един ден всеки стига 

до положение да се нуждае от извършване-

то на тази операция в сервиз. 

В края на краищата, колкото и да избира-

те между компактен и DSLR модел, най-до-

брият вариант е просто да имате и двата, 

стига, разбира се, финансовата криза да не 

ви притеснява особено. Ако искате снимка 

за спомен или евентуално за отпечатване 

на малки копия, компактните модели ще ви 

дадат всичко, от което се нуждаете. Кога-

то държите обаче снимките ви да се отли-

чават от останалите и в тях да се усещат 

вашите неповторими идеи и стилът ви, то 

е време да посетите най-близкия магазин за 

огледално-рефлексни фотоапарати. 
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П
опулярната тайванска компания в 

производството на дънни платки и 

графични карти Gigabyte съвсем нас-

коро пусна нов високопроизводителен мо-

дел графична карта GIGABYTE GV-N560SO-

1GI, която принадлежи към топсерията 

Super Overclock. Базирана на следващо по-

коление NVIDIA® GeForce® GTX 560 Ti гра-

фичен процесор и бърза GDDR5 памет, гра-

фичната карта осигурява висока произво-

дителност и за най-лакомите към 3D гра-

фични ресурси игри. Поддръжката на тех-

нологиите NVIDIA® 3D Vision Surround, 3D 

Vision™, PhysX® и 2-way SLI® осигуряват на 

GV-N560SO-1GI изключително добра произво-

дителност под DirectX® 11 игрите.   

Ключът към извънредно високата про-

изводителност, която предлага, се коре-

ни в особеността, че графичният проце-

сор и паметта са овърклокнати съответ-

но GPU/MEM - 1GHz/4580MHz, докато стан-

дартните тактови честоти за модела са 

822MHz/4000MHz. Заради тези най-високи 

работни честоти графичната карта е и 

най-бързата на пазара с този модел графи-

чен процесор. 

Според тестовете видеокартата оси-

гурява с 21% по-висока производителност 

спрямо стандартния, референтен модел.

GIGABYTE GV-N560SO-1GI е специално раз-

работена графична карта за състезания по 

овърклок и геймърски турнири. Именно за-

това и PCB дизайнът на видеокартата е 

различен от референтния и е разработен 

по фирмената технология Ultra Durable 

VGA+. Тя съчетава използването на 5+1 

най-висококачествени ключови компонен-

ти, като осигурява извънредно чисти на-

прежения благодарение на серията конден-

затори NEC Proadlizer®, които притежа-

ват изключително ниски серийно съпроти-

вление и индуктивност - Low ESL/ESR. Тази 

"чиста" захранваща мощност е решаващ 

елемент за постигане на световни рекор-

ди по овърклок.

Също така е налична технологията 

GIGABYTE GPU Gauntlet™ за предварите-

лен  подбор на най-висококачествените 

елементи с цел също максимален овърклок. 

Предварителният подбор на ключовите 

компоненти осигурява намаляване до 12% 

на загубите при превключване. Специално 

внимание е обърнато върху гарантиране-

то на по-висока захранваща мощност. За-

това е използван и 7-фазен дизайн на PWM 

регулатора на напрежение. Видеокартата 

се поддържа от фирмения овърклок тунер 

за графични карти OC Guru. Той позволя-

ва да се променят тактовите честоти 

на паметта и GPU, както и захранващи-

те им напрежения и оборотите на вен-

тилаторите. Също така предлага и три 

профила OC (за овърклок), Gaming (за гей-

минг) и Green (енергоспестяващ режим). 

Освен това за най-фанатизираните геймъ-

ри и овърклокъри GIGABYTE GV-N560SO-1GI 

има предвидени на самото PCB контролни 

точки за измерване на напреженията чрез 

мултиметър.   

Графичната карта използва и иноватив-

ната охлаждаща технология WINDFORCE™ 

2X на GIGABYTE, с която се постига опти-

мална работна температура. Решението 

представлява два ултратихи PWM венти-

латора, които обдухват радиатор, базиран 

на технологията на топлинните тръби. Те 

са две на брой и изцяло медни, а охлаждащи-

те ламели - алуминиеви. Вентилаторите са 

разположени под специален наклон, така че 

да не си "пречат" взаимно и да не създават 

турболентност, която е препятствие по 

пътя на максималната ефективност.  

Всички тези характеристики правят 

GIGABYTE GV-N560SO-1GI една много ефек-

тивна и атрактивна графична карта как-

то за геймъри, така и за овърклокъри и ен-

тусиасти. Тя е отличен инструмент за раз-

чупване на всякакви овърклок граници и за 

постигане на най-високи рекорди в различ-

ни турнири и състезания.  

GIGABYTE GV-N560SO-1GI: 

видеокарта за рекорди 
… и разчупване на всякакви овърклок граници с 21% по-висока 
производителност в сравнение с референтните модели
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Факт е и друго  – за услуги, подоб-

ни на вездесъщото ICQ, могат да 

се ползват и куп най-различни кли-

ентски програми. Всъщност за обмен на миг-

новени съобщения не е нужно да се инстали-

ра каквото и да било на компютъра. В Ин-

тернет вече се предлагат и много уеб-бази-

рани услуги, предлагащи удобни интерфей-

си за изпращане и получаване на съобщения. 

Обменът на мигновени съобщения от много години насам е една 
от най-популярните форми на общуване в Интернет. И независи-
мо от факта, че благодарение на непрекъснато увеличаващата 
се скорост на достъп до Мрежата напоследък все по-разпростра-
нени стават също видео- и гласовите комуникации, обичай-
ните текстови “чатове” все още са далеч от залеза си. От 

възможностите на чата в реално време се възползват 
повсеместно всякакви хора – студенти, колеги в рабо-

тата, приятели във Facebook, роднини, живеещи в 
различни градове и държави, и кой ли още не.

Уебуслуги 
за приказливци 

…или как дa ползваме ICQ и Skype, 
без да излизаме от браузъра

Предимствата на този тип предложе-

ния са очевидни: на първо място при рабо-

тата с този род услуги можете да бъдете 

сигурни, че историята на комуникацията не 

се пази на локалния твърд диск и следова-

телно не може да стане обект на нежелан 

преглед от страна на трети лица. Второ, 

уебуслугите дават достъп до общуване с 

всички от списъка с контакти на практика 

от всеки компютър с връзка с Мрежата  – 

бил той в Интернет клуб, в хотел или тер-

минал в някой град на другия край на света. 

В следващите редове ще ви запознаем 

с няколко такива уебуслуги, които могат 

да ви предоставят практически цялата 

функционалност на ICQ и Skype в прозоре-

ца на всеки браузър, стартиран от произ-

волен компютър.
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Web-ICQ
(http://www.icq.com/download/
webicq/bg)

Един от най-важните критерии при из-

бор на подходяща за нуждите ни уебуслуга 

за обмен на съобщения в реално време би 

трябвало да е универсалност та. Тоест кол-

кото повече канали за комуникация, услуги и 

мрежи поддържа дадената уебуслуга за ча-

тене, толкова по-голяма е вероятност та 

сред тях да се окажат онези, които полз-

вате във всекидневието си. От тази глед-

на точка уебверсията на ICQ не блести осо-

бено, тъй като на практика не поддържа 

други IM мрежи.

Този факт обаче се компенсира от това, 

че в последната версия на Web-ICQ разра-

ботчиците са добавили т.нар. ICQ2Go функ-

ционалност или, казано иначе, поддръжка 

на редица популярни социални мрежи. В се-

гашната версия на Web-ICQ се поддържат 

т.нар. канали чрез т.нар. ICQ Feeds, с чия-

то помощ можете:

- да преглеждате публикациите на колеги 

и приятели в Twitter, да им отговаряте, да 

публикувате собствени постове и да про-

меняте статуса си в Мрежата;

- да получавате достъп до списъка с 

преглеждани и избрани видеоклипове от 

YouTube;

- да променяте статуса си във Facebook, 

да преглеждате съобщения и да правите ко-

ментари там;

- да преглеждате снимките, качени от 

приятели и роднини във Flickr.

Това само по себе си никак не е малко, но 

нека все пак да хвърлим поглед и към основ-

ните функции на този уебклиент. Web-ICQ 

винаги се стартира в отделен малък про-

зорец на браузъра и след успешна оториза-

ция, ако вече имате ICQ акаунт, излиза спи-

съкът с контактите, който по подразби-

ране е разделен на групи. При желание по-

следните могат да бъдат премахнати от 

прозореца на клиента. При “чукване” на да-

ден контакт област та на комуникацион ния 

прозорец се уголемява и се появява поле за 

въвеждане на съобщения. Всъщност налич-

на е по-голямата част от функционалност-

та на инсталируемата версия, като се под-

държат възможности да махнете от спи-

съка даден контакт, да го блокирате, да 

проверите статуса му, да преглеждате 

профила, да променяте собствения си он-

лайн статус и др. 

Единственото необходимо условие за 

ползване на уеб-базираното ICQ е наличи-

ето на инсталиран на компютъра Adobe 

Flash. Всъщност въпросната технология 

дава възможност за стартирането на Web-

ICQ не само на компютър, но и на всяко дру-

го Интернет устройство, което я поддър-

жа (например смартфон). 

IMO
(https://imo.im/)

Въпреки че доскоро тази услуга беше в 

алфа-версия, на възможностите на IMO мо-

гат да завидят доста от по-старите по-

добни разработки. IMO се приближава в 

максимална степен до идеята за универсал-

ност, тъй като поддържа голяма част от 

най-популярните чат мрежи, в това число 

MSN, Yahoo, AIM/ICQ, Google Talk, MySpace, 

Skype, Facebook и Jabber. 

Друг плюс е, че работата с IMO не изис-

ква отделна регистрация за услугата – дос-

татъчно е на главната страница да посочи-

те своята предпочитана мрежа и да въве-

дете дан ните от регистрацията си в нея 

(като в полето “username” в някои случаи 

например за ICQ акаунт всъщност трябва 

да въведете номера си, а не потребител-

ското име). Интересното е, че, след като 

влезете в ICQ мрежата си, да речем, може-

те да се свържете и с друга мрежа, напри-

мер Skype и Google Talk, така че да комбини-

рате на едно място контактите си. Това е 

много удобно, тъй като можете да запом-

ните настройките и при следващото вли-

зане в IMO, без значение през кой акаунт го 

правите, отново ще имате в един прозо-

рец комбинираните контакти от списъци-

те в Skype, ICQ и Google. 

IMO поддържа също работа с ня-

колко акаунта от една и съща мрежа 

едновремен но – например няколко акаун-

та в ICQ. В този случай уебуслугата фор-

мира общ списък с контакти, но разпреде-

лени по-групи с имена, които отговарят 

на името на съответната мрежа (напри-

мер група Skype). По този начин списъкът 

с контакти може да се разрасне значител-

но, затова в IMO е предвидена и възмож-

ност за търсене, която спестява ровене-

то из многото групи и имена в списъци-

те. Търсенето се осъществява в реално 

време, а имената на хората, с които об-

щувате най-често, могат да бъдат вка-

рани и в група Favorites (“Любими”), така 

че откриването им да е по-лесно. Разби-

ра се, има също възможности за изтрива-

не на контакти от списъците и за блоки-

ране на съобщенията от тях. 

Всички изпратени и получени в IMO съ-

общения се пазят в “История”-та в зашиф-

рован вид. Самата History секция е много 

добре направена и в нея също може да се 

осъществяват търсения по ключова дума, 

да се правят филтрирания по дата или по 

име на контакта. Разбира се, за по-парано-

ично настроените има и опция за изключ-

ване на съхраняването на историята, как-

то и възможности за изтриване на всички 

съобщения в History секцията само с един 

клик на мишката. 

Още едно предимство е фактът, че IMO 

поддържа не само текстови съобщения, но 

и гласови и видеосъобщения. Тук обаче има 

и ограничение  – може да се осъществява 

връзка само между два компютъра, така 

че не се поддържат разговори с градски и 

мобилни телефони. 
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Ebuddy
(http://www.ebuddy.com/)

“Уебмесиджърът” Ebuddy също е сред 

популярните от класа и дава възможност 

да общувате с хора с регистрации в мре-

жите ICQ/AIM, MSN, Yahoo, Google Talk, My 

Space и Facebook. Подобно на останалите 

предложения от този тип използването 

на уебуслугата също е базплатно, но тряб-

ва да се има предвид, че в нея има и довол-

но много реклами. 

Влизането в избраната мрежа също ста-

ва директно от главната страница, но ако 

искате да ползвате повече от една система 

едновремен но (подобно на IMO), ще трябва 

първо да си направите регистрация в Ebuddy 

и да добавите в своя акаунт дан ните си от 

всички IM регистрации, които имате (или 

искате да ползвате в тази уебуслуга). Хуба-

вото е, че за всяка от добавените систе-

ми за обмен на съобщения може да се укаже 

дали в нея трябва да се влиза автоматич-

но при влизането в Ebuddy. Нелоши са и въз-

можностите за сортиране на контактите, 

които могат да бъдат групирани по име, по 

мрежа и др. Има и възможност за мигнове-

но указване при излизане на даден контакт 

от мрежата, както и за по-видимо визуали-

зиране на появата на съобщението от все-

ки в списъка. Трябва да се отбележи също, че 

Ebuddy има и отделен клиент, който позво-

лява услугата да се използва на мобилни те-

лефони или други портативни устройства 

с Интернет достъп. Всъщност мобилните 

потребители и тук имат избор, като могат 

или да инсталират на устройствата си съ-

ответното приложение (което работи на 

iPhone, iPod Touch, Android смартфони и на 

повечето телефони с Java поддръжка), или 

просто да ползват олекотената версия на 

услугата чрез адреса m.ebuddy.com. 

Meebo
(http://www.meebo.com/
messenger)

Meebo е една от най-популярните дейст-

ващи услуги, които обединяват няколко мре-

жи за обмен на мигновени съобщения. Хуба-

во е също, че разработчиците на сайта не-

прекъснато усъвършенстват услугата, като 

предоставят на потребителите все нови и 

нови средства за общуване в Интернет. И 

макар че все още няма претенциите да по-

крива всичко възможно, Meebo поддържа до-

волно голям списък от мрежи, включително 

на ICQ, Yahoo, Google и Facebook. 

За работата с услугата регистрацията 

не е задължителна  – ако уебклиентът ви 

трябва само от време на време, може да се 

използва бързият вход в съответния акаунт 

директно от главния прозорец. Регистрация 

не е нужна и за включване в няколко акаунта 

едновремен но, като и в този случай списъ-

ците с контакти се обединяват. От дру-

га страна, ако смятате да ползвате Meebo 

постоян но, по-удобно ще е да си направи-

те регистрация и да добавите всички необ-

ходими акаунти от поддържаните IM мре-

жи. В този случай е сигурно също, че няма да 

се загуби историята на комуникацията ви.

Освен текстов чат Meebo поддържа 

също гласови съобщения и видеочат, като 

дори позволява организирането на “конфе-

рентна” връзка между няколко потребите-

ли едновремен но. Така също има възмож-

ност за изпращане и получаване на файло-

ве, както и за съвместни игри с другите 

участници в комуникацията. 

За активните потребители Meebo пред-

лага и специален уведомител – малко допъл-

нително приложение, което дава възмож-

ност за поддържане на връзката дори при за-

творен уеббраузър. Приложението, което по 

подразбиране се зарежда заедно с операцион-

ната система, слага малък знак в систем-

ния трей и при появата на нови съобщения 

от контактите или други събития изкарва 

pop-up прозорец, върху който при кликане 

може да се пусне браузърът и да се влезе ав-

томатично в регистрираните IM акаунти.

За тези, които имат собствени сайто-

ве, Meebo също предлага интересен инстру-

мент под формата на специален “уиджет”, 

кръстен meebo me и позволяващ комуника-

ция в реално време между посетителите на 

съответната страница. След инсталиране-

то на уиджета на сайта се появява прозо-

рец за чат, в който се визуализират всич-

ки посетители. 

Преди няколко месеца разработчиците 

на Meebo стартираха и друг интересен про-

ект, наречен Meebo bar и идващ под форма-

та на неголямо панелче за браузър. С негова 

помощ потребителят може да влезе в своя 

акаунт в Meebo, да споделя с контактите си 

препратки към интересни сайтове и да от-

крива други хора, които също са харесали да-

ден сайт. Meebo bar позволява също в профи-

ла на абоната да се добавя всякаква инфор-

мация от уебстраници, включително сним-

ки и видео, само с един клик на мишката. 

В заключение
Списъкът с уебуслугите, които дават 

възможност на потребителите да общу-

ват чрез различни IM мрежи, би продължил 

още дълго. Но ако темата трябва да се об-

общи с няколко думи, може да се каже, че 

всички тези услуги по правило са безплат-

ни за потребителя, тъй като се издър-

жат главно от реклама. Това освен добра-

та страна за потребителя си има и обра-

тна – понякога животът на тези уебуслуги 

не е особено продължителен и след няколко 

години съществуване някоя и друга от тях 

може да изчезне.

Това е и основната причина да оставим 

в настоящия обзор само четири уебуслуги 

“за приказливци”, като всяка от тях си има 

своите предимства. IMO например е инте-

ресна с поддръжката си за Skype, както и с 

възможност та да поддържа няколко акаун-

та от различни мрежи едновремен но, без да 

изисква отделен IMO акаунт. Ebuddy се от-

личава с вниманието си и към нарастващия 

брой мобилни потребители, за които пред-

лага олекотена версия на сайта си, както и 

специално приложение за управление на кому-

никациите през такъв тип техника. Meebo 

пък прави впечатление с поддръжката на зна-

чителен брой социални мрежи, както и с мно-

жеството допълнителни функции, реализира-

ни чрез така любимите на мнозина уиджети. 

Казано накратко, дори в този относи-

телно малък списък уебуслуги за IM общува-

не би трябвало да има за всекиго по нещо. 

Разбира се, най-сигурният начин да се убе-

дите дали дадена услуга ви харесва или не 

е, като пробвате – това няма да ви стру-

ва нито стотинка, но за сметка на това 

може да бъде доста забавно. 
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Както със сигурност знаете, всяко 

устройство, свързано в Мрежата, 

притежава номер, но при стотици 

милиони подобни възможните номера рано 

или късно свършват. Старата система се 

използва от „праисторическата” 1980 г. и 

позволяваше съществуването на максимум 

4.3 милиарда адреса. Създателите є никога 

не са предполагали, че IP адресите ще свър-

шат, тъй като първоначалното им пред-

назначение е било за академични цели.

Ако не сте се интересували какво точно 

значи преходът от IPv4 към IPv6, вероятно 

ситуацията ще ви се стори объркваща, но 

реално идеята е елементарна. IPv4 е това, 

което в момента използваме, и в резултат 

IP адресите на всички ни са четири набора 

от цифри. Например IP адресът на рутера ви 

може да е 192.168.1.1 или 10.0.1.1 (или нещо от 

този род). Сами разбирате, че комбинациите 

от цифри от този тип не са неограничени, и 

всъщност на 3 февруари 2011 г. беше достиг-

нат лимитът от 4.3 млрд. (4 294 967 296, ако 

трябва да сме абсолютно точни) комбинации 

от адреси. А без IP адреси няма да е възмож-

но добавянето на нови компютри и мрежо-

ви устройства към Интернет. Това е доста 

опростено обяснение на проблема, но в общи 

линии ситуацията е такава.

Какво е решението? 
Решението на проблема е IPv6 (Internet 

Protocol version 6) – специално създаден Ин-

тернет протокол, който трябва да замес-

ти старата система и да въведе далеч по-

дълги адреси. Те ще изглеждат примерно по 

този начин: "6eff:2821:3341:1:973:a6ba:bf15

:03dd". Новата система ще предлага мно-

го, много, много повече комбинации, кои-

то поне на теория не биха се изчерпали.

Как промените ще се 
отразят на потребителите?

В случая най-важното е, че няма да се 

налага смяна на хардуера за притежатели-

те на сайтове, а ще се прибегне до допъл-

нителна конфигурация за поддържането 

Какво означава за обикновения потребител 
преходът към новите IP адреси

На 3 февруари 2011 г. комбинациите от възможни IP адреси за устройства с връзка 
към Интернет бяха изчерпани. Но не се паникьосвайте! Уебпространството няма 
да спре да съществува, а ще продължи с нова система – Internet Protocol версия 6 
(или IPv6), която ще замени настоящата версия 4. Какво обаче означава това за 
обикновения Интернет потребител? В следващата кратка статия ще опитаме 
да отговорим на този въпрос.
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на новия стандарт. Добрата новина за по-

требителите е, че компютри, телефони 

и прочее уебустройства вече поддържат 

IPv6. Все пак обаче малък процент от хора-

та ще трябва да коригират настройките 

си в следващите няколко месеца.

Да се запамети IPv4 адрес е сравнително 

лесно, но IPv6 адресите са съвсем различна 

история. Той ще изисква прилежащи както 

хардуерна, така и софтуерна поддръжка, за 

да функционира. IPv6 поддръжката се включ-

ва в повечето съвремен ни компютърни сис-

теми, но не във всички. Можете да напра-

вите елементарна проверка дали настоящи-

ят ви хардуер ще поддържа новата систе-

ма, като въведете командата "ipconfig" (в 

Start пишете "cmd" преди това) за Windows 

и "ifconfig" (Applications –> Utilities –> Terminal, 

или просто въведете "terminal" в търсачка-

та) за Mac или Linux. Тези команди ще изве-

дат списък с IPv4 и IPv6 адресите на харду-

ера ви. Ако виждате IPv6 адрес, значи всич-

ко е наред и няма от какво да се притесня-

вате. Отчасти. Сега нека обърнем внима-

ние на софтуерната поддръжка. Не можете 

просто да влезете в адрес, като 6eff:2821:3

341:1:973:a6ba:bf15:03dd, защото в момента 

браузърът ви вероятно не поддържа този 

формат (с изключение на Google Chrome). За 

щастие място за тревоги няма, защото: 1) 

от вас не зависи нищо, и 2) софтуерната 

поддръжка е на път.

Кога идва промяната?
8 юни 2011  г. е денят на IPv6, когато 

компании като Google, Facebook, Yahoo!, 

Cisco, Microsoft, Akamai и още 30 други ще 

осъществят 24 -часов тест. В действи-

телност IPv6 промяната няма да означа-

ва нещо особено за обикновените потре-

бители за още известно време. В САЩ на-

пример IPv6 съвместимост та трябва да 

е изпълнена до 30 септември 2012 г., но за 

страни като България този срок ще е още 

по-дълъг. Какво ще се случи след изтичане-

то му? Уебмейлите, DNS-ите и услугите, 

предоставяни от Интернет доставчици-

те, трябва да функционират по подразби-

ране на IPv6. За средностатистическия по-

требител това няма да означава нищо спе-

циално. Ако ползвате популярен уеббраузър, 

до изтичането на тези срокове той със си-

гурност ще има необходимата съвмести-

мост и вашата задача ще е да инсталирате 

един от поредните му ъпдейти. Ако обаче 

нямате IPv6 съвместим хардуер, ще тряб-

ва да правите ъпгрейд – не защото достъ-

път до глобалната мрежа ще ви бъде отря-

зан, а за да не се получават проблеми вслед-

ствие на несъвместимост та.

Какви са преимуществата на 
IPv6 спрямо IPv4?

- Ще поддържа многократно повече IP 

адреси – 340 индецилиона (число с 36 нули);

- Възможност за Plug and Play настрой-

ка с или без протокол за динамично конфи-

гуриране на хостове (DHCP);

- По-добра мобилност и бърза смяна на ка-

налите, йерархична мобилност и маршрут-

на оптимизация – истински мобилни IP-та;

- По-добра поддръжка за формати, раз-

ширения и възможности за по-ефективно 

маршрутизиране;

- Оптимизирана поддръжка на качестве-

ното ниво на приложенията;

- Структура за безопасност по подраз-

биране както за контролни пакети, така 

и за пакети с дан ни;

- По-ефикасно оползотворяване на че-

стотната лента чрез multicast и anycast, 

без broadcast;

- Ще отвори пътя към още иновации в 

сферата на Интернет услугите. 

Всички цени са в лева и са с включен ДДС.

КОМПЮТЪР БГ
Компютърни 
конфигурации,
софтуер, 
периферия, 
гаранционен и 
извънгаранционен
сервиз
www.computerbg.bg

София
02/8310555
0895 577119
Казанлък
0888 580 048
Шумен
054/ 831 680
Силистра
086/ 82 40 12
Карнобат
0559/ 249 74
Каварна
0570/84939
Айтос
0898785006

КОМПЮТЪР БГ
търси партньори
в страната

Asus PRO5DIJ-SX481/Intel Dual Core T3300 -2GHz 1MB/2GB DDR2/
HDD 320GB/15.6 HD WXGA/DVD/WL/Cam/ + 2г. гаранция

Lenovo ThinkPad G560 Intel Dual Core P6100-2GHz, 3MB/H55/VGA GF310M 
512MB/15.4”WXGA HD/Cam/3GB DDR3/500GB/DVD/RW/ WL/HDMI/DOS 
+ 2г. гаранция

Asus K50IN-SX055L/ Intel Core2 Duo T5900-2.2 GHz/3GB DDR2/VGA CUDA 
G102 512MB/ 15.6” HD-CS/ HDD-500GB/ DVD/WL/Cam/OS Linux 
+ 2г. гаранция

ACER AS5736Z-453G50MNRR/Intel Dual Core T4500-2.3 GHz/ 3GB DDR3/
15.6” HD-CS/ HDD-500GB/ DVD/WL/Cam/HDMI/ OS Linux

Asus K52JC-EX435D/Core i3-370M-2.4 GHz 3MB/2GB DDR3/iHM55/ 15.6” 
HD-CS/VGA GF310 1GB/HDD-500GB/ DVD/ WL/Cam/HDMI + 2г. гаранция

Настолен компютър NET-WORK Station: 
MB MA74GMT/ CPU AMD Sempron 140-2.7GHz/
2GB DDR3/ HDD 500GB/ DVD+RW/ SB 7.1/ 
CASE MT-400W 
+ мишка и клавиатура 
ПОДАРЪК

Настолен компютър GAME Station: 
MB P41/CPU Intel Dual Core E5700-3GHz/
4GB DDR3/VGA ATI 5555 1GB DDR5/ HDD 1000GB/ 
DVD+RW/ SB 7.1/ CASE MT-400W 
+ мишка и клавиатура ПОДАРЪК

ACER AS5742G-373G50MNKK/ Intel Core i3-370M-2.4 GHz 3MB/ 3GB DDR3/ 
15.6” HD-Led/ GF420M 1GB/ HDD-500GB/ DVD/WL/Cam/HDMI/ OS Linux

690  лв 950 лв

954  лв 790 лв

1104 лв

 
364 лв

1152 лв

 
735 лв



В 
тази статия ще се опитам да дам 

някои основни насоки как най-лес-

но и безпроблемно да прехвърли-

те сайта си на виртуален сървър. Тряб-

ва да отбележа, че тези препоръки ва-

жат и за прехвърляне към нает сървър. 

Също така ще подчертая, че разглеждам 

основно платформата за виртуализация 

на Xen и че лично аз съм любител на Linux 

дистрибуцията CentOS.

Ако прехвърляте сайта си от споде-

лен хостинг, е важно да знаете какви ус-

луги предоставя той:

• На първо място това е уебсървъ-

рът, т.е. обработката на http заявки. 

Това включва и поддръжката на скрип-

тови езици, като php и perl;

• Бази данни – MySQL и/или Postgres;

• Изпращане и получаване на електрон-

на поща – нарочно разделям обработка-

та на електронната поща на две стъпки, 

защото това е важно. По-точно казано, 

поддръжка на SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol) протокол;

• Възможност за проверка на получе-

ната електронна поща – по-точно това 

е поддръжка на POP3 (Post Office Protocol 

version 3) и/или IMAP (Internet Message 

Access Protocol) протоколи;

• FTP сървър – с който лесно да мо-

жете да качвате и да сваляте файло-

вете си;

• Изчисляване на статистики за по-

сещенията на сайта – например с помо-

щта на AWStats;

• Защита от спам – например с помо-

щта на SpamAssassin;

• DNS (Domain Name System) услуга – с 

нейна помощ името на вашия домейн се 

преобразува в IP адрес.

Вземайки решение за използване на вир-

туален сървър, трябва да сте подготвени 

да настроите тези услуги или поне част 

от тях на вашия виртуален сървър. В тази 

статия ще се концентрирам основно вър-

ху уебсървъра и базите от данни. 

За изпращането и получаването на 

електронната поща е важно да се на-

прави следното  разграничение. По прин-

цип изпращането на писма е вградено в 

операционната система. Не точно така 

стои обаче въпросът с получаването, 

особено ако искаме да приемаме писма 

за различни домейни. Добрата новина е, 

че php може да използва вградения меха-

низъм за изпращане на поща в Linux и не 

се налага да се инсталира нещо допълни-

телно. Моята препоръка е да си купите 

един акаунт за споделен хостинг и да го 

използвате само за вашата кореспонден-

ция, а сайтът ви да работи от вирту-

алния ви сървър, използвайки пълните му 

ресурси. По този начин се освобождава-

те от някои доста досадни задължения, 

като защита от спам, предотвратява-

не на опити за злоупотреби с вашия по-

щенски сървър и др.

Други услуги, които не е задължител-

но да поддържате на вашия виртуален 

сървър, са:

• FTP сървър – ако няма да е необходи-

мо много хора да качват или свалят фай-

лове на/от сървъра ви, можете да не ин-

сталирате FTP сървър. Вместо това из-

ползвайте вградената поддръжка на SFTP 

(SSH File Transfer Protocol или Secure File 

Transfer Protocol). С негова помощ ще мо-

жете да качвате файловете си по крип-

тиран канал, а и се поддържа от почти 

всички популярни FTP клиенти;

• Статистики на посещенията – ако 

вашият сайт има много посетители, то 

той генерира и големи лог файлове за по-

сещенията (access logs). За да се изчисли 

статистиката на посещенията, тряб-

ва да се анализират тези лог файлове, 

което може да бъде тежка и ресурсоем-

ка задача. Моята препоръка е да сваля-

те тези лог файлове и да ги анализира-

те локално на вашия компютър. Друг ва-

риант е да използвате например услуги-

те на Google Analytics;

• DNS сървър – в момента в свето-

вен мащаб почти всяка фирма, която 

ви предлага регистрация на домейн, ви 

препоръчва и услугата DNS хостинг без-

платно. По този начин отпада необхо-

димостта вие да инсталирате и конфи-

гурирате собствен DNS сървър. Предла-

гат се също и безплатни DNS хостинг ус-

луги, както и платени.

Предполагам, че вече сте купили ва-

шия виртуален сървър. Обикновено той 

се предоставя с инсталирани минимален 

набор услуги, за да може клиентът сам да 

прецени какво ще му е необходимо. Задъл-

жително ще имате инсталирани мини-

мум Apache уебсървър и MySQL сървър за 

бази от данни. Предлагат се и виртуал-

ни сървъри с предварително инсталира-

ни контролни панели (например cPanel). 

Самият контролен панел се заплаща от-

делно или е безплатен в зависимост от 

избрания план.

Ако нямате голям опит с администра-

цията на Linux операционна система, пре-

поръчвам преди да започнете да качвате 

файловете за вашия сайт на виртуалния 

ви сървър да инсталирате една програма, 

която значително улеснява начинаещите 

администратори в конфигурирането на 

сървъра им. Програмата се казва Webmin. 

Тя ви дава възможност лесно да админи-

стрирате вашия сървър с помощта на 

уебинтерфейс, като използвате уеббра-

узър. С Webmin можете да създавате по-

требители на операционната система, 

да администрирате голям набор от сър-

върни приложения, като най-важните за 

вас са уебсървърът Apache и MySQL сър-

върът за управление на бази от данни.

Инсталацията на Webmin е много лес-

на и обикновено протича за няколко се-

кунди. След това ще можете да използ-

вате Webmin, като напишете в адреса 

на браузъра ви http://IP_адрес_на_сървъ-

ра:10000. И нe забравяйте да разрешите 

порт 10000 на вашата защитна стена.

съветва:

Прехвърляне на сайт 
на виртуален сървър – 
част 1

www.superhosting.bg
sales@superhosting.bg

Любомир Русанов, 
управител на СуперХостинг.БГ
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От десетилетия битката за порта-

тивния гейминг е с едностранен по-

бедил в лицето на мастодонтите 

от Nintendo. Но с появата на следващото 

поколение мобилни конзоли и с възхода на 

Android и iOS устройствата бившите про-

изводители на плюшени играчки ще срещ-

нат сериозна съпротива. В зенита на на-

стоящото поколение портативни устрой-

ства (PSP и DS), броени дни до премиерата 

на 3DS и Sony Ericsson Xperia Play, както и с 

предстоящата поява на NGP (PSP2) и след-

ващите iPhone и iPod Touch няма как да не 

обърнем внимание накъде отива гейминг па-

зарът, как ще продължи да се развива и ще 

изместят ли мобилните игри конзолните 

от забързаното всекидневие на съвремен-

ния човек. 

В зенита на настоящото 
поколение портативни конзоли

Преди да отправим поглед към следва-

щите джобни конзоли, е редно да направим 

равносметка на пазара и как се представиха 

различните претенденти. Ако можем еди-

нодушно да заявим нещо, то е, че през по-

следните 5 години портативният гейминг 

се извиси към съвсем различни нива от това, 

което беше по времето на GameBoy напри-

мер. Nintendo DS се превърна в колосален 

хит, продавайки 146 милиона бройки в цял 

свят, и е само на няколко месеца разстояние 

от това, да задмине най-успешната конзо-

ла за всички времена PlayStation 2 (продала 

150 милиона). Sony PSP, от друга страна, се 

представи колебливо на фона на DS мания-

та, продавайки 64 милиона бройки. Доказа-

телство за голямата преднина на Nintendo 

ясно се вижда и при най-купуваните заглавия 

на двете конзоли. При PSP Monster Hunter 

Portable 3rd се продаде в 4.1 милиона, до-

като хитът на DS е New Super Mario Bros с 

продажби от 26.9 милиона. При това за PSP 

има едва 15 игри, минали границата от 1 ми-

лион продадени бройки, докато при DS 18 

заглавия са прескочили границата от 5 ми-

лиона, а 9 от тях – над 10 милиона. 

Ако производителите на портативни 

конзоли научиха нещо през изминалите 5-6 

години, то е, че цената винаги стои дори 

над най-апетитните характеристики на 

конзолата. Факт, PSP предоставя страхо-

тен хардуер, великолепна визия за джобна 

конзола, голям екран, има редица мултиме-

дийни възможности, но стартовата цена 

от 250 долара му изигра лош номер. DS, от 

друга страна, с консервативен дизайн, мал-

ки екрани, с почти никакви възможности за 

мултимедия и грозновати игри, но с цена 

от 150 долара завладя света. Тук е редно 

да отбележим, че 250 долара през 2005  г. 

не могат да се сравнят с 250-те долара 

през 2011-а (стартовата цена на 3DS). То-

гава светът все още не беше във финан-

сова криза, инфлацията не бе притесни-

телен фактор, а стойност та на долара 

беше по-висока.

Android и iOS?
Къде стоят Android и iOS устройства-

та в битката между Nintendo (DS) и Sony 

(PSP)? Като начало не е никак спортсменско 

да противопоставяме смартфони и мулти-

медийни устройства срещу гейминг ориен-

тирани конзоли. Евтин маркетингов трик е 

твърдението, че в момента Apple държат 

над 50 процента от мобилния гейминг па-

зар, защото iPhone и iPod Touch са се прода-

ли в повече от всички ревизии на DS и PSP, 

взети заедно. Със същия успех Microsoft мо-

гат да твърдят, че PC платформата държи 

80 на сто от целия гейминг пазар (и конзол-

ния, и мобилния), тъй като Windows е ин-

сталиран на 600 милиона компютъра.

Нека правим ясно разграничение меж-

ду гейм конзола и мултимедийно устрой-

ство. При първото потребителят е гей-

мър и взема устройство, което да използ-

ва за гейминг. При второто гейминг част-

та е опция, която повечето потребители 

или не ползват, или го правят толкова мал-

ко, че в никакъв случай не могат да се наре-

кат геймъри. Предвид това обаче, че няма 

как точно да се изчисли колко хора играят, 

какво играят и за колко време на Android и 

iOS устройствата, то "маркетинговият 

трик" е с частична валидност. 

Разбира се, няма как да отречем, че само 

през 2010  г. и двете мобилни платфор-

ми отбелязаха драстичен ръст – не само 

като популярност, но и като развитие и 

инвестиции в App Store и Android Market. 

Появата на съвсем сериозни гейминг загла-

вия в App Store на цена от 5-7 долара уда-

ри продажбите на 30/40-доларовите игри 

за DS и PSP. При това повечето кежуал игри 

в App Store са на цена от 1-2 долара, а по-

добните за DS и PSP са отново 30-40 дола-

ра. В Android ситуацията е дори по-сериоз-

на. Там почти всичко е безплатно и разчи-

та на рекламите като източник на прихо-

ди, което изобщо не е за подценяване – ко-

гато един продукт е безплатен, той пре-

ди всичко е широко достъпен.

Възходът на мобилния гейминг 
Обзор на следващото поколение джобни конзоли

Владимир Георгиев
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Ключови характеристики 
и екстри на следващото 
поколение портативни 
конзоли и смартфони

Сред всички претенденти за крал на 

новото поколение портативен гейминг 

Nintendo 3DS има най-впечатляващата ха-

рактеристика, която го отличава от дру-

гите – възпроизвежда автостереоскопично 

3D. Това означава не само, че е първата мо-

билна конзола с 3D възможности, но и няма 

да изисква очила, за да се наслаждавате на 

"изскачащите от екрана" образи. Ако жела-

ете да намалите ефекта или просто да го 

изключите, за да спестите батерия, 3DS 

има слайдър бутон за тази цел. 

За феновете на класическия DS следва-

щото поколение е гигантски скок във ви-

зуално отношение и ще предостави гра-

фика, която спокойно може да се сравня-

ва с повечето Wii заглавия, при това в ре-

золюция от 800 х 240. Това далеч не е всич-

ко. 3DS ще може да възпроизвежда трииз-

мерни филми, както и да заснема видео и 

снимки в 3D. Притежава също и функ-

ция, за която малцина знаят – крачко-

мер и специална ин-гейм валута. Крач-

комерът работи по класическия начин – 

благодарение на акселерометъра, ко-

гато оставите устройството в джо-

ба си, ще ви отмерва крачки, измина-

то разстояние, скорост и т.н. За как-

во е всичко това? Всяка стъпка, която 

правите, ще ви възнаграждава с т. нар. 

Game Coins – вид валута. С нея ще мо-

жете да отключвате допълнително съ-

държание (скинове, оръжия, нива, персо-

нажи, тапети, музика) към 3DS игрите. 

По този начин Nintendo със сигурност 

ще амбицира мнозина не просто да се дви-

жат, но и никога да не забравят 3DS у дома.

В другия ъгъл на ринга Sony NGP (Next 

Generation Portable или PSP2) идва с четирия-

дрен процесор и респектиращо GPU, които 

(отново) ще предоставят безпрецедентна 

визия. Според изявления на Sony NGP ще има 

такава производителност, че още първи-

те игри, които ще се появят, визуално ще 

са много близо до нивото на заглавията на 

PlayStation 3. Впечатляващо, но това пораж-

да два много важни въпроса, чийто отгово-

ри към момента са чиста спекулация. Първо, с 

такава мощ под малкия си капак и с огромния 

5-инчов дисплей батерията на NGP вероят-

но ще е с най-кратък живот от всички конку-

рентни устройства, вероятно около 3-4 часа. 

Второ, през 2005-а също бяхме страшно впе-

чатлени от графиката на първите PSP игри, 

но високата цена си каза думата и отблъсна 

много потенциални купувачи. В момента се 

говори, че цената ще е "приемлива" и няма 

да е над 300 долара (само 50 повече от тази 

на 3DS). Според други източници обаче цена-

та ще е над 400, дори до 600 долара, което 

със сигурност означава едно: тотален крах.

Но нека отново се върнем към ключови-

те характеристики на NGP. Традицион ните 

лицеви и рамен ни бутони на PSP са замене-

ни от моушън контроли и любопитен заден 

мултитъч капацитивен трак пад. Това оз-

начава, че в комбинация с хардуерните бу-

тони може да доведе до много интересни 

комбинации от жестове за управление в иг-

рите (например да плъзгате пръстите си 

по задната част на конзолата, за да симу-

лирате изкачване по въжена стълба). Сред 

контролите намираме още и два аналогови 

стика, които ще направят NGP много удо-

бен за адвенчър заглавия и екшъни от пър-

во лице, където прецизност та е всичко. 

Sony Ericsson Xperia Play ще е Android 2.3 

базиран смартфон с производителност, мно-

го близка до iPhone 4, и 4-инчов тъч дисплей. 

Разбира се, потребителите, закупили теле-

фона, ще разполагат с достъп до Android 

Marketplace и всички игри там, но Xperia 

Play има какво още да предложи на геймъ-

рите. Веднага с пускането є ще бъдат дос-

тъпни над 50 игри, специално адаптирани 

за Xperia Play, сред които намираме загла-

вия, като Guitar Hero, Assassin's Creed, Dead 

Space и Reckless Racing. Ще има поддръжка 

чрез емулатор на някои от най-известните 

PSOne игри, както и много стабилен гръб от 

разработчици, които още през тази година 

трябва да ни залеят с качествени заглавия. 

Уви, за следващото поколение iPhone и 

iPod Touch все още не се знае нищо конкрет-

но и нищо, което да е официално потвър-

дено, но развитието на App Store със сигур-

ност ще продължи с главоломни темпове. 

Вече нямаме търпение да видим какво ни 

чака по-късно през годината.

Свързаност и онлайн 
платформи

Всички представители на следващото 

поколение мобилен гейминг притежават Wi-

Fi свързаност, като единствено 3DS няма 

да има възможност за 3G връзка. За сметка 

на това и Sony NGP, и 3DS ще дойдат с GPS, 

което няма да е просто поредната глезо-

тия, увеличаваща крайната цена и изсмук-

ваща батерията, а обещание за директно 

въздействие върху онлайн гейминга. 

И като стана въпрос за "онлайн гейминг", 

при DS той беше просто неразработена 

опция, но при 3DS историята е съвсем раз-

лична. Вече имаме неща като SpotPass и 

StreetPass. Първото ще позволява на конзо-

лата пасивно да се свързва с Wi-Fi мрежи, 

информирайки къде в близост до вас има 

играчи на 3DS. Второто ще разрешава об-

мен например на Mii аватари и редица дру-

ги възможности.

Вече споменахме, че Xperia Play и NGP 

ще се възползват от преимуществата на 

мрежата PlayStation Suite, като NGP ще има 

достъп и до класическата PlayStation 

Network.

При споменаване на "свързаност" за-

дължително трябва да обхванем и друг 

аспект  – свързването на мобилната 

конзола с настолната. NGP и PS3 веро-

ятно ще имат някаква връзка помежду 

си, за която от Sony все още нищо офи-

циално не са съобщили. Предвид това 

обаче, че класическият PSP представя-

ше определени опции, очакванията са 

те да бъдат развити допълнително. 

Wii, от друга страна, е в зенита на жиз-

нения си цикъл и макар да се намира в 

домовете на 80 милиона потребители, 

няма да предоставя богати възможности 

за свързаност с 3DS. Това ни подсказва, че 

от Nintendo със сигурност готвят нещо ин-

тересно за появата на следващото им по-

коление настолна конзола. За нея се говори, 

че ще бъде обявена на тазгодишното изло-

жение E3, стартиращо на 7 юни.

Игрите
Традицион но Nintendo се смята, че е 

марка, насочена предимно към игри за деца, 

но това вероятно няма да е за дълго. Още 

с премиерата на 3DS ще бъдат достъп-

ни две Resident Evil игри (Mercenaries 3D и 

Revelations), Street Fighter IV 3D и Dead or 

Alive: Dimensions. Те са насочени към пълно-

летната, хардкор аудитория. Разбира се, не 

може да има поява на нова Nintendo конзола 

и да не видим класически франчайзи, като 

The Legend of Zelda (с римейка на Ocarina of 
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Time) и вече позабравения Kid Icarus (с Kid 

Icarus: Uprising). Най-популярният водопро-

водчик на света няма да се появи с преми-

ерата на конзолата, но имаме официално-

то обещание, че още преди края на година-

та ще видим нова Super Mario игра. Тя няма 

да е порт на стара версия, а съвсем нова 

и ще се възползва максимално от 3D въз-

можностите на джобното чудо. За голямо 

щастие на всички притежатели на класи-

ческия DS новото устройство ще е с пъл-

на обратна съвместимост с всички стари 

игри и ще предоставя достъп до платфор-

мата Virtual Console, която вече помещава 

хиляди ретроигри. Не бива да забравяме и 

eShop, който ще е Nintendo вариантът на 

PlayStaion Network.

По отношение на NGP игрите за момен-

та няма много информация. Знаем, че със 

сигурност ще видим нови Killzone, Reality 

Fighters, Little Big Planet, Little Deviants, 

WipEout, Resistance, Uncharted, God of War, 

но дали всички ще се появят с дебюта на 

конзолата, все още не е ясно. Много инте-

ресна е системата PlayStation Suite, която 

ще позволява междуплатформен гейминг 

за устройства с Android, независимо дали 

са смартфони, като Xperia Play или табле-

ти. Тук, разбира се, ще се намеси факторът 

"хардуерни ограничения", тъй като ще ста-

ва въпрос за поддръжка на широк спектър 

от устройства. Ето защо междуплатфор-

мените игри се очаква да са от по-прос-

тия, кежуал тип, но е любопитно да видим 

как ще се развие в бъдеще PlayStation Suite 

платформата.

Ниската бариера, която Apple постави 

за разработчиците на iOS платформата, 

предизвика орди от независими програми-

сти и дизайнери, малки студиа, компании и 

конгломерати да отправят поглед към App 

Store. Google последваха примера на "Ябъл-

ката" с техния Android, а и с обявяването 

на PlayStation Suite получават допълнителна 

инжекция откъм игралната част. Тази сво-

бода на разработката в никакъв случай не 

трябва да се подценява.

Факт е, че малки игри, като Angry Birds, 

Cut the Rope и Doodle Jump, много трудно 

биха прескочили лицензион ните условия и 

комплексната структура по одобряване 

на софтуери при Sony и Nintendo. Но имен-

но ниската им цена и продажбите буквал-

но в десетки милиони бройки отведе и App 

Store, и Android Marketplace до нива, в кои-

то Electronic Arts пускат ексклузивен моби-

лен Dead Space, id Software демонстрират 

RAGE близо година преди премиерата му на 

РС и конзоли, а Epic Games направиха визуал-

ната страхотия Infinity Blade. Да, в момен-

та дори тези заглавия не са толкова функ-

ционални, геймплей обогатени и перспек-

тивни, че да бутат индустриалния сектор 

напред, но с този темп на развитие на два-

та онлайн пазара нищо чудно още следва-

щата година и това да се случва. 

В заключение
Хегемонията на Nintendo на мобилния 

гейминг пазар най-накрая ще бъде разклате-

на. 3DS със сигурност ще продаде страшно 

много бройки, но от Sony вече имат гейм 

ориентиран смартфон и в края на година-

та ще пуснат новото си поколение порта-

тивна конзола, а се носят слухове, че под-

готвят и специално ориентиран към игри-

те таблет. От друга страна, разбира се, 

имаме Apple и Google, чиито маркетинго-

ва политика и отношение доведоха до по-

явата на гениален метод. При него не е не-

обходимо да инвестират милиарди долари 

в гейм разработка – екосистемата, която 

еволюира около платформите им, се само-

издържа и самофинансира. С други думи, мо-

билният гейминг тепърва предстои да дос-

тигне своя възход и за пръв път да се на-

меси в играта на големите настолни про-

дажби. Бъдещето е в мобилния гейминг.
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Undelete Plus 3.02 
Build 209

Когато инцидентно сте изтрили някой 

файл (включително и от кошчето ви или 

с натиснат клавиш Shift) и желаете да го 

възстановите, Undelete Plus ще ви помог-

не да направите това бързо и лесно. Про-

грамата работи с основните файлови сис-

теми за Windows и може да възстановява 

дан ни от всякакви носители, като твър-

ди дискове, флопи дискети, CompactFlash, 

SmartMedia, MultiMedia и SD карти.

Wings 3D 1.4.1 

Wings 3D е безплатна програма за трииз-

мерно моделиране. Продуктът предлага по-

базова функционалност: моделиране и рен-

дериране на обекти с малко или умерено ко-

личество полигони, базово рендериране с 

помощ та на OpenGL и липса на анимация. И 

все пак програмата предлага богат набор 

от инструменти за макриране и модели-

ране, задаване и редактиране на светлина, 

материали, текстури и вертексни цвето-

ве, поддръжка на плъгини, поддръжка на маг-

нити и векторни операции, внасяне и изна-

сяне на различни формати и др. В диска ще 

намерите версии на програмата както за 

Windows, така и за Linux и Mac платформи.

Coollector 2.99.2
Coollector е програма за поддържане на 

собствен каталог с филми. Програмата съ-

държа своя база от дан ни, която сте в със-

тояние да претърсвате по всяко време. 

Можете да поставяте оценки, да следи-

те кои филми сте гледали, да отбелязва-

те дали притежавате даден филм и в как-

во издание, на кого сте го дали назаем, да 

откривате филми, които биха ви допадна-

ли, и още, и още. Можете и да асоциирате 

видеофайловете с програмата, за да ги въз-

произвеждате директно чрез нея. Coollector 

е цен но творение за всеки ценител на сед-

мото изкуство и/или филмов колекционер.
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OpenOffice 3.3.0
Пакетът OpenOffice успешно служи за 

безплатна алтернатива на MS Office на 

Microsoft и популярност та му непрекъсна-

то расте. Без проблеми можете да отва-

ряте повечето документи от MS Office 

(Word, Excel, Powerpoint), да ги редактира-

те и записвате както в стандартния фор-

мат на OpenOffice, така и в техния ориги-

нален формат. ОpenOffice се намира в не-

прекъсната разработка и неговите възмож-

ности постоян но се увеличават, както ще 

се уверите и от тази най-нова версия 3.3.0.

Internet Explorer 9.0 
Release Candidate 1

През февруари излезе нова версия на 

(все още) най-популярния браузър – Internet 

Explorer. Новият Internet Explorer 9 обеща-

ва да направи сърфирането ни в Интернет 

по-лесно, по-удобно и най-вече по-сигурно. 

Освен с подобренията по външния вид на 

програмата, експертите от корпорацията 

Microsoft са се постарали да ни зарадват и с 

нови функционалности, подобрена съвмести-

мост с web стандартите и бързодействие. 

AI RoboForm 7.2.2
AI RoboForm е програма не само за съхра-

нение и автоматично попълване на пароли, 

но също така и за автоматично попълване 

на форми и бланки в Интернет. Тя ще крип-

тира паролите ви, ще помогне да генерира-

те нови, които да бъдат достатъчно слож-

ни и трудни за разбиване. Заедно с това ще 

можете да симулирате натискане на буто-

ни и много, много други подобни функции. 

Приложението може също така да се "вгра-

ди" в най-известните уеббраузъри, което 

я прави още по-интересно предложение.

Comodo Internet 
Security 

Comodo Internet Security съчетава в себе 

си Comodo Firewall Pro и Comodo Antivirus. И 

така става един от най-леките и най-полез-

ните безплатни пакети за цялостна защи-

та. Компонентът Comodo Firewall Pro (не-

зависимо че използва съвсем малко систем-

ни ресурси) е доста ефективен за защита 

от досадни реклами, изскачащи прозорци, 

шпионски приложения и др. Дава напълно ре-

ална картина на IP връзките и портовете 

и ви помага да се предпазите от 10 000 (и 

повече) зловредни приложения.

Пълното описание на програмите в диска можете да 

намерите в сайта ни www.pcworld.bg веднага след 

излизането на всеки нов брой
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Коя буква трябва да е на мястото на въпроси-
телния знак? 

А И М Ф Ш В
В Ж О Т ?  А

11

СТРАСТ се отнася към ЖИЗНЕНОСТ, както 

ИМПУЛС към:

а) ЖИЗНЕРАДОСТ
б) ЗАБАВЛЕНИЕ
в) ЕНТУСИАЗЪМ
г) ОЖИВЛЕНИЕ
д) ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ

Коя дума е излишна? (Подчертайте я)

НЕОПРОВЕРЖИМ, НЕПРЕОДОЛИМ,
ЕМПИРИЧЕН, РЯЗЪК, ЯЗВИТЕЛЕН

Кое число трябва да се постави на мястото на 
въпросителния знак?
 

3   6 2 8
2   1 1 3
1   3 1 4
5   5 3 ?

44

22

Драги читатели!
Вашият постоянен интерес и голямата 
ви активност в попълването на IQ тес-

товете ни дават основание да продължим 
играта и през новата 2011-а, когато тя 

навършва 10 години. За осигуряването на 
наградите отново ни помагат нашите 

партньори от COMPUTER 2000, 
Targus и издателство “Сиела”, а сега 

към спонсорите на играта се присъединява 
и гейм дистрибуторът ПУЛСАР.
За IQ лидерите през новата година е 

осигурена и ГОЛЯМА НАГРАДА, която ще 
бъде спечелена от един от първите пет участници с най-висок 
резултат от тестовете в 12-те броя на PC World през 2011 г. 
ГОЛЯМАТА НАГРАДА за годината ще е модерен и актуален 
в края є ТАБЛЕТ ОТ ARCHOS (www.archos.bg),  оборудван със 
сензорен екран с висока резолюция, мощен ARM процесор, 
безжичен адаптер за връзка с Интернет, мултимедиен плейър, 
твърд диск с огромен капацитет и куп полезен софтуер.
Желаем успех и късмет на всички участници! Времен ното 
класиране от досегашните си участия ще намерите на 
www.pcworld.bg. Междувремен но в бр. 3 за 2011 г. 
ПОПЪЛНЕТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ:

........................................

..................................................................................
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П о п ъ л н е т е  и  с п е ч е л е т е !

 www.privileg.bg

• Мобилен телефон за две SIM карти PRIVILEG ТV5 mini • Мобилен телефон за две SIM карти PRIVILEG ТV5 mini 
PRIVILEG TV5 mini е компактен “мултифон”, предназначен за масовия потребител. Под-
ходящ е за всеки, който ползва два или повече мобилни телефона във всекидневната 
си работа. Сред преимуществата на апарата е българското меню, възможност та да 
се въвеждат контакти и да се пишат съобщения на кирилица. Феновете на телевизи-
ята и радиото също ще останат удовлетворени, тъй като TV5 mini поддържа всички 
ефирни ТВ програми с цвят и звук. Камерите са две – предна и задна, и предлагат раз-
нообразие от настройки и ефекти при снимане, също така има и мини светкавица. Ак-
селерометърът, Bluetooth модулът, поддръжката на JAVA и съвместимост та с NOKIA 
батерии и зарядни са част от удобствата на TV5 mini, които заслужават внимание.  

• Игра за РС от ПУЛСАР –  Earthrise• Игра за РС от ПУЛСАР –  Earthrise
Постапокалиптична научнофантастична масова мултиплейър онлайн ролева игра, 
развиваща се в далечното бъдеще, когато  човечеството е успяло да преживее по-
следиците от трета световна война и да изгради ново общество. То обаче далече 
не е съвършено. Като упражнява пълен контрол върху процеса на клонирането, пра-
вителството решава кой ще живее и кой не, играейки ролята на Бог на Земята, а 
бунтовнически сили и фракции се борят за ресурси и власт в новата система. 
Включваща уникална система за усъвършенстване въз основа на уменията и иконо-
мика, развивана от вас, както и разширяваща се, пълноцен на player-vs.-player битка, 
Earthrise ви дава безброй избори. Повече подробности  можете да научите на www.
pulsar.bg или на официалния сайт на играта.     

• • 4-портов мобилен USB 2.0 хъб от TARGUS  4-портов мобилен USB 2.0 хъб от TARGUS  
Мобилният USB хъб Targus ACH11EU е отлично решение за потребителите на 
портативни компютри. Той мултиплицира всеки USB конектор до 4 високоскорост-
ни порта за свързване и/или захранване на iPod/MP3 плейъри, смартфони или други 
периферни устройства като мишки, клавиатури, външни дискове за лаптопa. USB 
кабелът не се губи и се прибира удобно в леглото си, а портативният дизайн (8,7 см 
х 3,8 см х 1,4 см ) прави устройството удобен аксесоари и по време на пътуване.

• • Kнигa от издателство “Сиела” Kнигa от издателство “Сиела” 
Непотърсени награди 60 дни след обявяването им остават в полза на PC World България. 
Отговорите изпращайте до 10.4.2011 г. на адрес: София 1000, п.к. 209, за IQ теста
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Преминете от буква към буква: водоравно или 
отвесно, но не и по диагонал, за да прочетете 
12-буквена дума. Трябва да откриете начална-
та и да попълните липсващите букви.

Н Е Т И
И * Е М
* О * О

Кои две думи са най-близки по значение? 
Подчертайте ги.

ЛИКУВАМ, ОСПОРВАМ, ОБЕЗСЪРЧАВАМ, 
ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАМ, ПРОТИВОРЕЧА, 
ВЯРВАМ

Попълнете празните места в квадрата с цифрите 
от 1 до 9 така, че в хоризонталните и вертикал-

ните редове, както и в малките квадрати (от по 9 
кутийки), да няма повтарящи се, а всеки ред и колона, 
както и малките квадрати, да съдържат цифрите от 
1 до 9.

Попълнете празните места в квадрата с цифрите 
от 1 до 9 така, че в хоризонталните и вертикал-

ните редове, както и в малките квадрати (от по 9 
кутийки), да няма повтарящи се, а всеки ред и колона, 
както и малките квадрати, да съдържат цифрите от 
1 до 9.

Кое число трябва да се постави на мястото на 
въпросителния знак?
     

66

1010

Р е з у л т а т иР е з у л т а т и ,  в р е м е н  н о  к л а с и р а н е  в р е м е н  н о  к л а с и р а н е 
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99

8877

Награди от теста за бр. 1'2011 печелят:
Дарина Кръстева Кондова, Варна – мобилен телефон за две SIM 
карти PRIVILEG ТV5 mini

Недко Йорданов Петров, Търговище – игра за РС от ПУЛСАР – 
World of WarCraft: Cataclysm

Чавдар Танов, София – компактна оптична мишка от Targus

Теодор Симеонов Такев, Варна – книга от издателство “Сиела” – 
“Местни герои” от Антон Терзиев

Очакваме спечелилите да се обадят на телефоните на редакцията, 
за да уточним получаването на наградите. 

....................... .......................

фиг. 1 фиг. 2

Отговори на IQ теста от бр. 1'2011: 
1 К и А над линията, О и С под линията;  2 Не гледай 

кой говори, а слушай какво казва; 3 Неудачен, подходящ; 
4 Милосърдие (думата е 10-буквена, извиняваме се за 
печатната грешка); 5 Врани; 6 Огнепръскачи; 7 Сос 
бешамел; 8 маузер, ятаган; 9 Вж. фиг. 1; 10 Вж. фиг. 2

..........................................

..........................................
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Reach your Destination with Persy 
Intel® Xeon® 5600/3600 Series and Nehalem-EX Server Solutions.

 Highest Performance-per-Watt/per-Dollar

 Most advanced GPU Computing with up to 4x GPU-support in PCI-E Gen 2.0x16 slots

 Greatest I/O Brandwidth with Dial IOH-72 PCI-E Gen 2 Lanes

 Up to 18 DIMMS and 288 GB DDR3 Memory

 Widest variety of I/O options with UIO (Universal I/O) technology

 Advanced Connectivity Options including QDR/DDR IB, 10/GbE

 High-Performance storage options with onboard SAS 2 (6 Gbps)

 Server Management with onboard IPMI / dedicated LAN

 (94%) Platinum Level Power Supplies setting a new standard for efficiency

 Intel
®

 Xeon
®

 5600/3600 Series (formerly code-named Westmere-EP) and Next Generation

 Intel
®

 Xeon
®

 processor-based server plantform for expandable server segments

Не подлагайте на риск своите данни и бизнес.
Изберете утвърдените и сигурни сървърни продукти на ПЕРСИ. 
София, бул "Цар Борис III" 136Б, пк 1618
тел: 02 9555013
web: www.persy.com
email: sales@persy.com
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Смята се, че персоналният компютър трябва да удовлетво-

рява три основни критерия: да бъде бърз, да е удобен за ра-

бота и да е красив. За жалост много често персоналният 

компютър у дома се оказва не особено персонален – обикновено 

за него се намират достатъчно претенденти, които искат да го 

ползват по едно и също време. Семейни разправии, разпадаща се 

по шевовете любов, конфликти между татковци и деца – всич-

ко това са печални последствия от „поделянето“ на персоналния 

компютър, който в повечето български семейства е само един.

Можем ли да направим персоналния компютър да стане семе-

ен? Ако трябва да сме точни, можем поне да направим от един 

персонален компютър два: ще поставим двама потребители зад 

едно РС така, че и двамата да могат да работят независимо и 

напълно продуктивно. На теория няма проблеми да създадем три 

или повече работни места на един базов компютър, ако негова-

та видеокарта поддържа повече от два дисплея едновремен но.

И така...

Клониране на PC
За създаването на втория компютър ще са необходими и фи-

зически входно/изходни устройства: USB клавиатура, USB мишка 

и втори дисплей. Ако е необходим и звук, тогава трябват допъл-

нително и високоговорители или слушалки. 

Вече много често собствениците на лаптопи разполагат с до-

пълнителен голям екран, който е по-удобен за работа. Така че за 

доста семейства осигуряването на втори монитор не е особен 

проблем. Ако все пак нямаме под ръка излишен дисплей, тогава ще 

се наложи да купим. Препоръката е интерфейсният кабел да има 

достатъчно запас по дължина, за да може да се разположи втора-

та конзола на отделно работно място с цел да не си пречите. Въз-

можна е, разбира се, и работата на двама потребители и на един 

монитор, разделен наполовина например с програмата AeroSnap за 

съвсем критични случаи, но това не ви го препоръчваме.

Първоначално реализиране на идеята
Да започнем с практическата реализация. Най-напред трябва 

на базовия компютър да инсталирате виртуалната машина Oracle 

VirtualBox (http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads).

Отделете за виртуалната машина не повече от 512 MB опе-

ративна памет. Разбира се, за стари системи с общо 1GB памет 

е допустимо да се ограничите и до 256MB. Размерът по подраз-

биране (192MB) може да се остави само при съвсем „клинични слу-

чаи“, когато памет та на машината е дефицит. Работата на вир-

туалната машина с този размер ще е тегава.

Как да споделим 
персоналния 

компютър чрез 
виртуализация

Компютърът вече ви е отеснял? 
Хайде да направим тогава от него два.

www.pcworld.bg  Март 201154
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Виртуалният диск по подразбиране (10GB) напълно устройва 

за инсталиране на системното програмно обезпечение и работ-

ните приложения. Повече не е необходимо, защото всички важни 

файлове ще се съхраняват извън предела на виртуалната маши-

на, на дисковете на базовото PC. Даже и пълният срив на вирту-

алния компютър – ако някой случайно изтрие виртуалното PC или 

образа на диска, – няма да застраши нашите файлове. Ако има въз-

можност, по-добре би било да се премести местоположението на 

виртуалния диск «С:\Documents and Settings…» (мястото по под-

разбиране) на друг диск – желателно е да бъде не само логически, 

но и физически. Иначе файловете на основното и на виртуалното 

PC интензивно ще използват един и същ диск, което ще се отра-

зи на цялостното бързодействие. 

В „Настройки“ на виртуалната машина добавете USB устрой-

ствата (клавиатура, мишка или USB приемника на безжичния ком-

плект), с които единствено ще си взаимодейства тя.

Виртуалното PC ще ги вземе само за себе си и основният ком-

пютър няма да може да ги използва. По желание към виртуалния 

компютър може да бъдат включени и USB флашка, външен USB 

диск или всякакво друго USB устройство – камера например. Въз-

можно е даже да се запази място (празен филтър) за включване на 

ново USB устройство. 

Стартиране на виртуалното PC
След стартирането на виртуалното PC то ще изведе съобще-

ние за автоматично прихващане на клавиатурата. Тъй като ние 

сме му задали отделна USB клавиатура, автоматично прихваща-

не на клавиатурата на базовия компютър не е нужно.

Отметката в кутийката „Повече да не се показва съобщени-

ето“ може да се игнорира, затова отиваме от менюто „Файл“ – 

„Предпочитания“ – „Въвеждане“ и от там премахваме отметка-

та срещу „Автоприхващане на клавиатурата“.

Сега вече клавиатурата на базовото PC се прихваща само при-

нудително, при натискане на десния клавиш Ctrl. 

На виртуалното PC трябва да се инсталира операцион на систе-

ма. Това може да стане от едно от достъпните дискови устрой-

ства (физически или виртуални), както и направо от ISO изобра-

жение. След завършване на процедурата по инсталиране на OC на-

шата виртуална машина е готова за използване. Въпреки това все 

още нямаме пълноценен втори компютър. Ако по някаква причина 

не сте включили към виртуалната машина USB приемника (или от-

делни клавиатура и мишка), това може да стане сега от менюто 

„Устройства“ – “USB устройства“ – конкретното устройство.

Все пак ако не ви мързи много, направете конфигурирането 

предварително, както го описахме по-горе. Автоматичното прих-

ващане работи отлично и пести време.

Монитор за всеки!
Сега трябва да се изведе „работният плот“ на виртуалното 

PC на отделен дисплей. Включете към системата втори дисплей. 

След като се зареди операцион ната система, влезте в настройки-

те на драйвърите на видеокартата и включете дисплеите като 

разширение на основния десктоп, а не като клониране на изобра-

жението върху двата монитора.

Практика
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Остана да пренесете прозореца на виртуалната машина на 

втория екран. Това може да направите ръчно, влачейки прозоре-

ца с мишката. Но не е удобно. Има програми, облекчаващи работа-

та в многомониторни конфигурации. Но тъй като описанието на 

тези програми излиза извън рамките на този материал, тук ще се 

възползваме от една от тях – UltraMon (http://www.realtimesoft.

com/ultramon/ ). Тази неголяма програма позволява бързо да се пре-

мества прозореца на приложението от екран на екран, като ни 

осигурява допълнителен бутон в заглавието на всеки прозорец. 

Също така тя може да създава етикети за стартиране на про-

грами със зададени параметри на определен дисплей. Стартиране-

то на Virtual Box на втория екран води до стартиране на вирту-

алното PC на този дисплей, включително и в пълноекранен режим.

След като нашата виртуална машина се е оказала на втория 

монитор, остава клавишната комбинация (десен Ctrl+F), за да се 

разгърне на целия екран, или трябва от менюто „Машина“ да се 

избере „Преминаване в пълноекранен режим“.

Така вече може да работят двама на базовия компютър, без да 

си пречат – всеки си има собствени клавиатура, мишка и дисплей. 

Препоръчително е само да се изключи UAC (User Account Control) 

на базовия компютър. В противен случай по време на диалозите 

за потвърждение UAC ще блокира и двата компютъра. 

Tова ли е всичко? Не, разбира се, защото нашите „отделни“ 

компютри се нуждаят от още малко доработка.

Разделяме звука
За ефективното разделяне на звука е необходимо да се вклю-

чат към виртуалната машина USB слушалки, USB колонки или USB 

адаптер преходник към стандартни слушалки. След което както 

потребителят на базовото, така и на виртуалното PC ще мо-

гат да се наслаждават индивидуално на многоканален звук и даже 

да използват отделен микрофон.

Настройваме мрежата
NAT свързването, чрез което по подразбиране виртуалният 

компютър се свързва с базовото PC, има ограничение: виртуал-

ното PC няма достъп от локалната мрежа, както и от него – до 

нея (в глобалната няма проблем). Способите за решаване на про-

блема са два. Първият – да се създаде на базовия компютър обща 

папка. След което обезателно трябва да се инсталира добавка на 

виртуалната OC (меню „Устройства“ – „Инсталиране на вирту-

ални добавки“), защото иначе няма да работи.

Една или няколко общи папки никак не са малко, но на потреби-

телите не им е удобно: първоначално потребителят на виртуал-

ната машина трябва да намери съдържанието в локалната мре-

жа и да го премести в общите папки. Затова вторият способ е 

за предпочитане – свързване на виртуалния компютър с базовия 

чрез съединение тип „Мрежов мост“ и представяне на виртуал-

ния компютър в локалната мрежа като пълноценeн.

Вариантът с обща папка не се препоръчва и заради факта, че 

след инсталирането на добавка за виртуалната OC се активира 

автоматичната „Интеграция на мишката“ на базовия компютър 

във виртуалната машина. Изключването на това ще ви се наложи 

да извършвате всеки път ръчно, когато стартирате виртуално-

то PC (прави се от меню „Машина“ – „Забрана на интеграция на 

мишката“ или чрез клавишната комбинация „десен Ctrl+i“). Функ-

цията „Интеграция на мишката“ би била даже полезна, но когато 

работи, виртуалната машина престава да захваща определени-

те є в настройките отделни USB манипулатори.

За да може свързването тип „Мрежов мост“ да заработи нормал-

но, в настройките на мрежата на виртуалния компютър трябва да 

се укаже името на работната група, в която се намира компютърът 

в локалната ни мрежа. Необходимо е и принудително да зададем нуж-

ните IP адреси в настройките на мрежовия адаптер на виртуалната 

машина, даже ако базовата машина (и другите) получават автома-

тично адрес в мрежата. Диапазонът на задаваните IP адреси зави-

си от индивидуалните настройки на локалната мрежа! Не забравяй-

те да укажете DNS сървър (например IP адреса на маршрутизатора 

във вашата мрежа). Без него виртуалната машина няма да има дос-

тъп до Internet и ще работи само в локалната мрежа. Ако мрежова-

та връзка на базовото PC е променена, например лаптоп се изключ-

ва от Ethernet адаптера и преминава на Wi-Fi връзка, трябва да се на-

правят промени в настройките на „Мрежовия мост“ и в свойства-

та на виртуалната машина, защото в противен случай няма да има 

достъп на виртуалната машина до мрежата. 

Обобщение
Ако сте успели да изпълните точно всички наши инструкции, 

тогава вие вече имате два персонални компютъра в един! Разби-

ра се, на този свят няма нищо съвършено – на виртуалния ком-

пютър може да се работи пълноцен но, но на него не трябва да 

се играят 3D игри, както впрочем и на базовото PC. Понякога е 

възможно виртуалната машина “да зависне” или да започне да се 

държи неадекватно, което всъщност може да се случи и на всеки 

един компютър. Също така е възможно неочаквано виртуалната 

машина да захване курсора на мишката на базовото PC, ако него-

вият потребител невнимателно попадне в област та на екрана 

на виртуалното PC и щракне върху него (проблемът бързо се ре-

шава чрез натискане на “десен Ctrl+i”).

Разбира се, всички тези прояви са дребни в сравнение с факта, 

че на един компютър вече всеки може да се занимава самостоя-

телно, без да пречи на другия! 
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За новите РС потребители компю-

трите вероятно са сред най-големи-

те мистерии на човешкия прогрес. И 

макар че принципът им на работа в дейст-

вителност е сложен, основните концепции 

не са чак толкова трудни за разбиране дори 

от абсолютните лаици по тази тематика. 

В предните два броя разгледахме функ-

циите на компютърното дъно и видеокар-

тата, а този път ще обърнем внимание на 

друг не по-малко важен компонент от една 

конфигурация – централния процесор, мозъ-

ка на всеки компютър.

Основни принципи и физическа 
структура

Централният процесор (CPU  – Central 

Processing Unit) се смята за мозъка на ком-

пютъра и е същински кукловод, който кон-

тролира всеки аспект от оперирането на 

машината. Вече знаете, че всеки компо-

нент от компютъра е свързан към дъното, 

но то не би могло да комуникира с другите 

компоненти без наличието на процесора. С 

други думи, всички пътища водят към Рим, 

а в случая Рим е малък 

четвъртит чип. 

Фундаментално погле-

днато, CPU-то изпълня-

ва програмите чрез 

редица физически 

елементи. Единият 

от двата основни е 

ALU (Arithmetic/Logic 

Unit): аритметично-

логически компонент, 

извършващ математи-

ческите изчисления – ум-

ножение, деление, изважда-

не, събиране  – всички онези неща, 

които мразите да правите. За разлика от 

нас обаче процесорът изчислява с колосални 

мащаби за части от секундата. Също така 

трансферира дан ни от едно място на дру-

го и осъществява решения чрез контролен 

(управляващ) компонент (CU – Control Unit). 

Тези два основни елемента са свързани 

чрез електрон на връзка (шина – BUS), коя-

то действа като магистрала между тях. 

Съставният елемент на микропроце-

сора е транзисторът. Той е в основата 

на всички съвремен ни електрон ни устрой-

ства и се използва не само в компютрите, 

но и в уреди, като прахосмукачки, перални, 

хладилници и т.н. В днешно време тран-

зисторите влизат в състава на интеграл-

ните схеми, които пък съдържат буквално 

милиони транзистори на един полупровод-

ников кристал.

Друг компонент от процесора са логиче-

ските елементи (Logic Gates), които свърз-

ват всички транзистори в едно цяло, за 

да оползотворяват електрон ната бинар-

на информация и да се извършват реше-

ния от CPU-то.

Как точно работи? 
Всеки път, когато използвате компютъ-

ра си, вие всъщност работите чрез реди-

ца програми с разнородно предназначение. 

Процесорът извлича инструкции от тях, 

които са под формата на бинарна инфор-

мация. Както вероятно вече знаете, бинар-

ната информация представлява гигантски 

редове числа, съставени от нули и единици. 

Те заедно казват на CPU-то какво да прави. 

Всичко, което се случва в компютъра ви, е 

бинарно. Процесорът дешифрира тези нули 

и единици, пренасочвайки различните бито-

ве дан ни към частите си, за да се осъщест-

ви обработката на информация.

  процесорът?
Владимир Георгиев

Любопитно за 
32-нанометровия 
технологичен процес
- Първият транзистор е създаден от 

компанията Bell Labs (AT&T) през „антич-

ната” 1947 г. и бил толкова голям, че се 

сглобявал на ръка. За контраст – повече 

от 60 милиона 32-нанометрови транзис-

тора биха се побрали на върха на игла.

- В сравнение с първия микропроцесор 

(Intel-ския 4004, представен през 1971 г.) 

32-нанометровият CPU изчислява 4800 

пъти по-бързо, а всеки транзистор из-

ползва около 4000 пъти по-малко енергия. 

Цената на транзистор е паднала 100 

000 пъти.

- Ако скорост та на иновациите в кос-

мическото пътуване нарастваше от 

1971 г. с темповете на Закона на Мур, то 

в момента щеше да е възможно пъту-

ването със скорост та на светлината – 

над 1 милиард километра в час.
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CPU-то съдържа библиотеки от инструк-

ции, които, най-общо казано, са списъци с 

неща за извършване. Взема входна инфор-

мация от програмите и използва спомена-

тите библиотеки, за да обърне информа-

цията в резултат.

Или накратко, информацията влиза, из-

вършват се необходимите изчисления и из-

лиза като готов резултат. Сам по себе си 

процесорът може да съдържа прекалено мал-

ко битове информация (в кеш памет та) и 

затова през цялото време си комуникира с 

оперативната памет (RAM) – мястото, къ-

дето се събира информацията от всички ак-

тивни програми. Процесорът съхранява ин-

формация само докато реши какво да прави 

с нея, а когато бъде върната към програма-

та, идва редът на RAM памет та. RAM за-

помня какво правите, докато го извършвате, 

но се самоизтрива при загуба на захранване – 

затова при токов удар се губи информация.

Примери и обобщение
Последните няколко параграфа са чиста 

техническа информация, която няма как да 

се заобиколи, ако искаме да опишем точни-

те принципи на работа на процесора. Зато-

ва ще си помогнем с пример. Всеки компо-

нент от компютъра съдържа адрес, включи-

телно видеокартата, хард дискът, оптич-

ното устройство, звуковата карта и т.н. 

Когато кликнете с мишката, за да отво-

рите определен файл от HDD, тази инфор-

мация се изпраща към процесора. Файлът 

има конкретно място на хард диска, хард 

дискът има също конкретно място сред 

системата, а адресът е начинът, по кой-

то CPU-то го намира, след това анализира 

и изпраща обратно към програмата като 

готов резултат, т.е. файлът се отваря.

Имайки предвид количеството опера-

ции, които извършва CPU-то във всеки един 

момент, можете да си представите колко 

логически елемента се изискват, за да осъ-

ществяват изчисленията за всичко, което 

правите. Ако не можете да си представи-

те – те са стотици милиони. Ето как тол-

кова много процесори образуват един малък, 

четвъртит чип, който е интегрална част 

от всеки компютър или съвремен на машина.

В заключение може да се каже, че проце-

сорът извършва следните функции:

- Взема инструкции от програмите под 

формата на бинарен код,

- Интерпретира инструкциите и изпра-

ща команди към правилното място, за да 

се осъществи заявката, 

- Извършва необходимите аритметич-

ни и логически операции,

ят технологичен процес (вж. карето "Лю-

бопитно за 32-нанометровия технологичен 

процес"), а до 2015 г. вероятно ще е факт 

11-нанометровият. След това? Очакваме 

да се премине в измерението на елемен-

тарните частици и квантовата механика, 

като технологичният процес ще е на моле-

кулярно ниво. С други думи, силицият и про-

изводните му ще излязат от употреба, за 

да навлязат нанотехнологиите. 

Няколко съвета за избор на 
процесор
Обърнете внимание на следните специ-

фикации:

- Frequency (тактова честота): измер-

ва се в MHz и GHz. Това е скорост та, с коя-

то CPU-то оперира. Колкото по-висока е 

стойност та, толкова по-бързо ще работи 

процесорът, но и ще отделя повече топлина.

- FSB, QuickPath, Hypertransport скорос-

ти: измерват се в MHz и GHz. Колкото по-

висока е стойност та им, толкова по-бързо 

процесорът комуникира с памет та. 

- Брой на ядрата: 1, 2, 3, 4 и т.н. Така на-

речените ядра всъщност са самостоятел-

ни CPU единици в един процесор. По прин-

цип колкото повече ядра има процесорът, 

толкова по-добър ще е в мултитаскинга, 

но и ще отделя повече топлина. 

- Какво ядро/архитектура: Nehalem, 

Westmere, Silverthorne, Sandy Bridge, Bobcat, 

Bulldozer? Това са имена на съвремен ни ар-

хитектурни модели, по които се разработ-

ват ядрата на процесорите. По-подробна 

информация за недостатъците и преиму-

ществата им можете да откриете, като 

потърсите по съответното име в някоя 

от търсачките. 

- Cache (кеш памет): понастоящем съ-

ществуват три нива на кеш памет: L1, L2 

и L3, чиито стойности се измерват в KB 

и MB. Това е вградената към процесора па-

мет и тук също важи принципът колкото 

повече, толкова по-добре.

- Thermal Design Power (TDP): измерва се 

във ватове. Колкото по-ниска е стойност-

та, толкова по-добре. Обикновено този по-

казател посочва максималното количество 

електричество, което ще бъде консумира-

но от процесора. Колкото е повече, тол-

кова повече топлина ще се отделя. А кол-

кото повече топлина се отделя, толкова 

по-шумен ще е охлаждащият вентилатор.

Какво още трябва да знаем, когато купу-

ваме процесор?

Едва ли е нужно да споменаваме, че па-

зарът на процесори се доминира от Intel и 

- Свързан е с другите компютърни ком-

поненти, за да помага в изчислението на 

заявката,

- Връща обратно към програмата ре-

зултат.

Технологични процеси
Технологичният производствен процес 

по създаване на микроелектрон ни устрой-

ства често се нарича "планарна технология" 

и се състои от редица стъпки в изработва-

нето на електрическите схеми в пластини 

от полупроводникови материали (най-чес-

то силиций, но в специални случаи се полз-

ват германий и галиев арсенид). Нарича се 

"планарна", защото се създават структу-

ри с определени размери и разположения, 

но върху една плоскост/плочка. 

Това, което често срещате в хардуерно 

насочените статии, като да речем "32-на-

нометров технологичен процес", всъщност 

е минималната постижима ширина на ли-

нията в схемите. Тя определя размера на 

транзисторите и останалите елементи, 

разположени върху пластината. Колкото 

по-малка е тази ширина, с толкова пове-

че транзистори ще разполага CPU-то, на-

малявайки същевремен но консумираната 

електроенергия и топлоотделяното, но 

увеличавайки общата производителност.

През 70-те години на миналия век тази 

ширина е била в диапазона 2-10 микрона (1 

микрон е равен на една милион на от ме-

търа), през 80-те е достигнала 0.5 микро-

на, което е 500 нанометра (1 нанометър 

е равен на една милиардна от метъра). До 

началото на 21-ви век производственият 

процес стига 130 нанометра, а с началото 

на новото хилядолетие е вече в рамките 

на 90 нанометра.

В момента се усвоява 32-нанометрови-
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AMD. Техническите спецификации обаче е 

редно да се сравняват между различните 

модели на една компания. Ако трябва да 

правите съпоставка между моделите на 

двете компании, по-добре се посъветвай-

те с професионални сайтове, като www.

tomshardware.com, www.anandtech.com и 

www.bit-tech.net. Там ще откриете подроб-

ни ревюта, съпътствани от редица полез-

ни тестове в полеви условия. По-ленивите 

може просто да въведат в Google наиме-

нованията на моделите, които ги интере-

суват – да речем "E8600 versus X2 6000+", за 

да получат конкретни резултати. Тесто-

вете и статиите в сайта ни pcworld.bg и 

списанието също могат да ви бъдат мно-

го полезни за ориентиране в лабиринта от 

съвремен ни процесори.

За какви цели ще ползвате компютъра/

процесора си?

След като вече сте наясно с основни-

те технически спецификации и знаете как 

да сравнявате различните модели проце-

сори, е време да конкретизирате нужди-

те на CPU-то:

- Игри  – възможно най-високата та-

ктова честота, минимум две ядра, пове-

че кеш памет,

- Офис дейности, Интернет услуги – ос-

вен ако не сте маниаци на тема мулти-

таскинг. Тук ще ви свърши работа еднояд-

рен процесор със средна тактова често-

та или бюджетен двуядрен CPU. Целете се 

в ниския TDP.

- Фото, видео, 3D обработка и рендери-

ране – поне 4 ядра, възможно най-високите 

тактова честота и кеш памет.

- Мултимедия, слушане на музика, гледа-

не на филми – двуядрен процесор (вероят-

но ще се изкушите от 720р и 1080р), средни 

тактова честота и кеш памет, нисък TDP.

- "Зелено" PC – възможно най-ниският TDP, 

ниска тактова честота, едно ядро.

Терминология, свързана с 
процесора

Вече обърнахме внимание на специфични 

термини, като ALU, Control Unit, Logic Gates, 

Frequency, Thermal Design Power и Cache. Сега 

ще се насочим към по-общите:

- Полупроводници – субстанции в твър-

до състояние с проводими характеристи-

ки, които могат да бъдат променени чрез 

електричество. Силицият действа като 

полупроводник, когато бива комбиниран 

по химически път с други елементи. Тряб-

ва да се отбележи, че полупроводниците 

са със свойства между проводник и изола-

тор. Когато бъде зареден с електричест-

во или светлина, полупроводникът променя 

състоянието си от непроводимо към про-

водимо и обратното. Най-значимият про-

дукт на полупроводниковата индустрия е 

транзисторът,

- Транзистори – устройства за увелича-

ване на сигнал или отваряне и затваряне 

на верига. В света на компютрите функ-

ционира като електронен превключвател 

или мост. Колкото повече транзистори се 

помещават върху плочката на един проце-

сор, толкова по-производителен ще е той,

- MIPS (Millions Instructions Per Second) – 

милиони инструкции в секунда. Използва се 

като груба индикация за производителност-

та на определен процесор,

- PPW (Performance Per Watt) – произво-

дителност на ват. Измерва енергийната 

ефективност на компютърна архитекту-

ра или компютърен хардуер. Буквално каза-

но, измерва изчисленията, които могат да 

бъдат извършени за всеки консумиран ват 

електроенергия,

- FLOPS (Floating Point Operations Per 

Second) – изчисления с плаваща запетая, из-

вършени за секунда. Използва се като мер-

на единица в научни изследвания и симула-

ции, при които се извършват много калку-

лации с плаваща запетая,

- Закон на Мур – през 1965 г. основате-

лят на Intel Гордън Мур изказва предполо-

жение, впоследствие превърнало се в закон, 

който и до ден днешен важи с пълна сила, а 

имен но: разработката на нов модел проце-

сор отнема около 18 месеца и показва при-

близително два пъти по-висока производи-

телност спрямо предходното поколение. 

Същевремен но броят на транзисторите 

също се увеличава два пъти в рамките на 

всеки 18 до 24 месеца. С преминаването на 

технологичния производствен процес към 

молекулярно ниво Законът на Мур вероят-

но ще престане да бъде валиден. 

НЮ ЙОРК: ОЛТАРЪТ НА МОДЕРНИЯ СВЯT
Борислав Цеков
Цена 16 лв.
ISBN 978-954-28-0871-8
Ню Йорк е метрополис, който определя ритъма на модерния 
свят. Това е книга за неговите страсти и триумфи. За него-
вите падения и фойерверки. Словесни мозайки за историята, 
политиката и лайфстайла на Ню Йорк – в три части и седем 
художествени етюда. Авторът прави калейдоскопична раз-
ходка във времето и пространството. Очертава не само лю-
бопитните исторически хроники, но и с вещината на познавач 
ни повежда из днешните улици и градски пейзажи. За да видим 
как от малък средновековен градец с етнически пъстролико 
население, преживял възходите и кризите на урбанистичната 
експлозия и преминал през тинята на градската разруха, днес 
Ню Йорк отново извежда най-високи стандарти на градски 
живот. Горделив, благороден, чепат и целеустремен. Понякога 
жесток и параноичен. Друг път по детски наивен. Но никога 
бездушен, отчаян или ленив. Град с усещане за богоизбраност 
и неутолима жажда за успех. Непоклатима столица на света. 
Където за разлика от древната римска максима „Виж Неапол и 
умри!”, ти се иска да се провикнеш – „Виж Ню Йорк и живей!”.
Книгата е богато илюстрирана с цветен снимков материал.

Книгите на издателство Сиела 
могат да бъдат закупени от:

Търговски офис на издателство СИЕЛА
1510 София, бул. Владимир Вазов 9
Тел./Факс: (02) 954 10 30
Книжарници СИЕЛА КНИГОМАНИЯ
Сити център София
Mall of Sofia
Mall Plovdiv 
Public Варна  
Park Mall Stara Zagora
Магазин Public, The Mall
Книжарница Сиела, Летище София, терминал 2
Интернет книжарница 
www.mobilis.bg
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Вездесъщата сървърна виртуализация 

е една от малкото технологии, кои-

то може да бъдат изключително по-

лезни на компании с всякакъв размер – дори 

на фирми с един-единствен служител. И ма-

кар че т.нар. корпоративни ферми от ог-

ромни виртуализирани сървърни инстала-

ции обикновено струват милиони долари, 

цената за по-малките проекти – тези, кои-

то са подходящи за малките фирми у нас – 

може да бъде… нулева. 

Това е така, защото съществуват ре-

дица безплатни платформи за виртуализа-

ция, които предлагат изненадващо широк 

набор от функции и не изискват друг раз-

ход освен за малко проучване, инсталация и 

тестове. Разбира се, тези безплатни прило-

жения далеч не са на нивото на комерсиал-

ните виртуализацион ни продукти, но пък 

могат да се окажат много подходящи за оп-

ределен тип проекти – например от про-

бен тип, за тестване и “доказване на кон-

цепцията” (и евентуалните ползи от нея), 

без да натежават на и без това отънелия 

бюджет на фирмата.

На следващите страници ще нахвърля-

ме няколко идеи как може да стане всич-

ко това, но първо няма как да не споме-

нем за…

Ползите от виртуализацията
Ако през последните години се е поя-

вявала някаква технология, която наисти-

на може да подобрява компютърните сре-

ди от всякакви размери, то това е имен-

но виртуализацията. Използвайки единичен 

физически сървър за устройването на някол-

ко виртуални, можете да намалите значи-

телно оперативните разходи на фирмата 

си и да извлечете много повече от харду-

ерните ресурси, с които разполагате – без 

значение дали имате само един сървър или 

сто. А най-хубавото е, че можете да го на-

правите бързо, лесно и евтино. 

Аргументите в полза на виртуализира-

нето дори на малка ИТ инфраструктура се 

свеждат най-вече до облекчаването на ад-

министрацията на ресурса и намаляване-

Първи стъпки 
в сървърната 
виртуализация
Не е нужно непремен но да скачате вед-
нага и с двата крака в морето на вирту-
ализацията – за начало можете да пото-
пите само пръстите си, за да опитате 
“водите” с пробен проект и минимална 
инвестиция

то на разходите. Спестяванията могат 

да дойдат както от намаляване на необ-

ходимия брой физически сървърни машини, 

така и от разходи за ток, място, обслуж-

ващ персонал, поддръжка в по-дългосрочен 

план. Още по-значим е ефектът при нужда 

от разширяване на операциите – вместо 

да тичате да купувате нови сървърни ма-

шини, можете просто да си направите нов 

виртуален сървър. 

В повечето случаи нуждите на операци-

ите в една по-скромна фирма не могат да 

ангажират дори сравнително малка част 

от внушителния хардуерен ресурс, пред-

лаган от съвремен ните сървъри, които по 

правило са оборудвани с мощни многоядре-

ни процесори, голямо пространство за съх-

ранение и предостатъчна за всевъзможни 

приложения RAM памет. Така че натоварва-

нето им с няколко виртуални сървъра е не 

само възможно, но и логично оползотворява-

не на вече направената в тях инвестиция – 

без значение колко малка е компанията ви.

Софтуерните инструменти
Разбира се, основа на виртуализацион-

ното движение в наши дни е виртуализа-

цията на сървърните ресурси. Както спо-

менахме, причините да се стартира имен-
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цензирано копие на Windows Server 2008 R2 

Enterprise, с Hyper-V можете например легал-

но да вдигнете до четири броя виртуални 

сървъра на един физически хост. 

Linux опции

По-напредналите потребители, или 

поне онези, които се чувстват удобно и с 

Linux платформите, могат да разучат на-

пример open-source проекта за сървърна 

виртуализация Xen (www.xen.org). Той ра-

боти на Linux. Конфигурацията и поддръж-

ката е малко по-сложна, отколкото при ос-

таналите безплатни предложения, но пък 

инструментът, от друга страна, предлага 

и функции от калибъра на скъпите комерси-

ални продукти – например живи миграции 

и възможности за прехърляне на виртуал-

ни сървъри от един хост на друг, като се 

поддържат Windows, Linux и FreeBSD вир-

туални сървъри.

Проектът Xen има и друг интере-

сен дериват, идващ в лицето на свобод-

но достъпния хипервайзорен пакет Citrix 

XenServer. Този безплатен инструмент също 

поддържа снапшоти, мултисървърно упра-

вление чрез конзолата XenCenter и живи 

миграции, но не предлага някои от по-из-

тънчените функции на Xen, като напри-

но от там са много – като се започне от 

широката достъпност на евтини многояд-

рени сървъри и се стигне до възможности-

те за осигуряване на високо ниво резерви-

раност, леснота на управление на ресурси-

те, по-бърз и лесен бекъп и т.н. 

Естествено, за да започнете отнякъде, 

първо ще трябва да си небележите подхо-

дящ за целите на виртуализацията инстру-

мент – т.нар. хипервайзор. Интересно е да 

се отбележи, че водещите безплатни пред-

ложения всъщност идват от разработчи-

ци на комерсиални продукти в бранша, но 

има и нелоши инструменти с отворен код. 

Ето няколко основни опции.

VMWare ESXi 

Едно от популярните имена във 

виртуализацион ния бранш е компанията 

VMware, която осигурява безплатен да-

унлоуд на своя интегриран продукт ESXi 

(http://www.vmware.com/products/vsphere-

hypervisor/index.html ). Той поддържа реди-

ца общи функции за виртуализация, напри-

мер snapshot-и и дистанцион но управляемо 

пространство за съхранение, макар че не 

дава достъп до някои функции от по-висок 

клас, като клониране и “жива” миграция от 

хост до хост без лицензиране на продукта 

VMware vCenter. 

Така или иначе, ESXi е отличен начин за 

създаване на няколко производствени вир-

туални сървъра на една физическа машина, 

стига да не се забравя, че при евентуален 

срив на последната всички виртуални сър-

въри остават недостъпни, докато не се 

оправи. Същевремен но можете да напра-

вите и така, че да стартирате виртуал-

ните сървъри на друга физическа машина 

по всяко време. 

Microsoft Hyper-V 

Решението Hyper-V на Microsoft не е ти-

пичният безплатен продукт в истинския 

смисъл на думата  – то се предлага като 

част от платформата Windows Server. За 

да имате достъп до него, първо трябва да 

разполагате с тази платена операцион на 

система. От друга страна, ако вече сте 

проявили мъдрост та да инвестирате в ли-

мер оптимизация на памет та. Тази лип-

са обаче се компенсира от факта, че Citrix 

XenServer е много по-прост за овладяване 

от хората, които не са толкова запозна-

ти с Linux сървърите. 

 

Две думи за хардуера
Ако става въпрос само за експеримент, 

винаги може да се започне и с хардуер от 

типа “настолен компютър”. Ако целта 

обаче са симулация на реален и евентуално 

действителен работен процес, най-добре 

е да се заложи на реална сървърна система 

с изобилие от пространство за съхранение 

(хард дискове) и достатъчно за големи на-

товарвания захранване със съответните 

резерви от ресурс и подобаващо ниво на 

отказоустойчивост. Основната причина 

за тази препоръка е, че евентуален срив на 

основния работен сървър, който ще поема 

задачите на виртуализацията, може да до-

веде до неработоспособност на всичките 

виртуални сървъри на него. Това, разбира 

се, не е добър вариант, ако те обслужват 

важни бизнес задачи. 

От друга страна, както сме споменава-

ли и друг път, изборът на хардуера е най-

лесната част, тъй като е естествено и 

логично следствие от нещата, които ще 

се обслужват от него – потребители, соф-

туер, мрежи, ОС и т.н. А и предложенията 

за малки сървъри са почти толкова много-

бройни (и почти толкова евтини), както 

и за настолни компютри. 

От гледна точка на процесорите ва-

риантите по принцип се свеждат до Intel 

Xeon и AMD Opteron. Като цяло обаче мар-

ката не е от решаващо значение, защото 

всички предлагани днес решения са доста-

тъчно мощни, за да се справят с обичайно 

натоварване в неголеми компании. Ако сър-

върът (и съответно виртуализацията) ще 

се използва предимно за съхранение, то е 

добре да се имат предвид и разни опции, 
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като хардуерна RAID поддръжка и възмож-

ности за разширение с външни storage ус-

тройства. На едно по-конкретно ниво на 

разсъждение можем да приемем, че една 

малка българска компания от SOHO тип ра-

боти с не повече от 20-25 служители и има 

нужда от базови сървърни функции. Преве-

дено на езика на спецификациите, това оз-

начава евтина сървърна система от входен 

клас с един двуядрен Xeon или Opteron про-

цесор, (поне) 4 GB системна памет и дисков 

капацитет по избор. Последният по прин-

цип не е проблем, като се има предвид, че 

на пазара вече могат да се намерят тера-

байтови дискове на цена от около и дори 

под 150-160 лв. Но тъй като се предполага, 

че все пак ще се работи с важни служебни 

файлове, за препоръчване е да има повече 

от един диск и те да са свързани в "огледа-

лен" (mirrored) RAID масив с цел застраховка 

при евентуален дефект в HDD устройства-

та. Една подобна конфигурация би трябва-

ло да е повече от достатъчна за целите на 

първите стъпки в сървърната виртуализа-

ция за една малка фирма.

Малко и за настолната 
страна на монетата

Въпреки че при виртуализацията от кор-

поративен клас основният фокус е върху 

сървърната страна на медала, при по-мал-

ките проекти т.нар. настолна виртуали-

зация също има своята важна роля. В този 

смисъл настолната виртуализация се пред-

ставлява от софтуер, работещ на настол-

на РС система или workstation машина, и 

той обикновено се използва за стартира-

не на други операцион ни системи на съща-

та машина. С помощ та на такова прило-

жение за виртуализация например може да 

се стартират няколко копия на Windows 

XP върху Windows 7 базирана физическа на-

столна машина или пък други операцион ни 

системи, като Linux, Windows Vista и т.н.

Споменаваме този аспект на нещата, за-

щото всъщност тази технология има мно-

го широки приложения и може да се окаже 

достатъчна за нуждите на малките фирма 

или офис, елиминирайки необходимост та 

от по-сложна сървърна виртуализация. Един 

от конкретните примери за подобна орга-

низация можете да намерите в предходна-

та статия от рубриката “Практика”, къ-

дето ви разказахме как да “клонирате” РС. 

Това може да се използва както за избягва-

не на семейни скандали, така и за устрой-

ване на повече от едно работно място на 

базата само на един физически компютър. 

Друг потенциален ефект от настол-

ната виртуализация може да дойде и при 

тестване на нови версии на операцион-

ните системи, да речем, особено ако пла-

нирате миграция към вече порядъчно оста-

рялата, но все още работеща на много мес-

та у нас Windows XP към Windows 7. В този 

случай наличието на виртуална настолна 

машина може да ви даде безцен на възмож-

ност да проверите в безопасна среда дали 

критичните за бизнеса ви приложения (сче-

товоден софтуер, ТРЗ продукт и пр.) рабо-

тят добре под новата платформа, без да 

рискувате прекъсване на операциите, ако 

нещо се обърка. От друга страна, ако бизнес 

софтуерът, с който работите, не дейст-

ва под новата операцион на система, под-

държането на виртуална машина със ста-

рата ще ви даде възможност да продъл-

жите да го използвате, колкото е необхо-

димо. Така си спестявате нуждата да под-

държате специален физически компютър 

само заради него. 

Разбира се, има достатъчно комерсиал-

ни приложения за десктоп виртуализация, 

каквито са например VMware Workstation за 

Windows и Linux или пък Parallels – за Mac и 

Linux. Те дават доста добри опции и функ-

ции, но естествено срещу лицензни такси. 

Заедно с това има и предложения с отво-

рен код, най-популярното от които може 

би е първоначално разработеното от Sun 

Microsystems приложение VirtualBox. То оси-

гурява повечето от обикновено необходи-

мите функции, при това както за работа 

под Windows, така и под Linux или Mac OS X.

Инструментът VirtualBox създава вир-

туална среда, в която можете да инста-

лирате различни операцион ни системи, да 

инсталирате и тествате програми, или с 

други думи – да правите почти всичко, кое-

то вършите в нормалната ви ОС, без да 

се притеснявате, че ще повредите нещо. 

VirtualBox няма всички възможности на по-

добните є платени програми, но за смет-

ка на това разполага с такива, които не 

се срещат при нейните конкуренти, като 

стартиране на виртуалната машина от-

далечено чрез Remote Desktop Protocol (RDP) 

и поддръжка на iSCSI.

Инсталацион ният файл на VirtualBox е 

сравнително малък (около 75 МВ, можете 

да го намерите в DVD диска към бр. 2 на 

PC World), но програмата осигурява инту-

итивен потребителски интерфейс. С не-

гова помощ само за няколко минути може-

те да инсталирате програмата, да си съз-

дадете нова виртуална машина, следвайки 

упътванията на wizard модула, и да инста-

лирате на нея произволна 32- или 64 -би-

това ОС. VirtualBox поддържа огромен на-

бор от виртуални операцион ни системи, 

включително Windows 3.1 през Windows 

7, Linux, FreeBSD и даже IBM OS/2 Warp. 

Никога не е късно за първата 
стъпка

Всичко казано дотук имаше за цел да под-

чертае един важен момент – че първият 

етап на всеки виртуализационен проект 

трябва да бъде запознаването с наличните 

концепции и инструменти. А както, надя-

ваме се, вече стана ясно, много от свобод-

но достъпните и в повечето случаи напъл-

но безплатни опции не изискват инвести-

ране на някакъв финансов ресурс. За първи-

те стъпки във виртуализацията не е ну-

жен дори кой знае какъв материален ак-

тив  – стар настолен компютър или нас-

коро “пенсиониран” сървър би трябвало да 

свърши работа (важно е най-вече количе-

ството RAM памет, така че колкото по-

вече, толкова по-добре).

Тъй или иначе, времето за първите стъп-

ки в сървърната и/или настолната вирту-

ализация никога досега не е било така под-

ходящо  – с наличието на толкова много 

достъпни инструменти те обещават да 

се лесни почти колкото разходка в парка, 

стига да имате желанието и времето да 

експериментирате. Ползите със сигурност 

ще ви изненадат приятно, давайки ви въз-

можност да печелите повече срещу мини-

мум инвестиции. 

За малката фирма

www.pcworld.bg  Март 201162
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Îáîðóäâàíè ñ èçêëþ÷èòåëíàòà SonicMaster òåõíîëîãèÿ, ðàçðàáîòåíà ñúâìåñòíî ñ 
àóäèî-ñïåöèàëèñòèòå îò ñòóäèîòî Bang & Olufsen ICEpower®, íîâèòå íîóòáóöè îò ñåðèÿòà 
ASUS N îñèãóðÿâàò íàé-÷èñòèÿò, áîãàò è äúëáîê çâóê, ïîñòèãàí äîñåãà îò ëàïòîï. 
Ñíàáäåíèòå ñúùî ñ Intel® Core™ i5 ïðîöåñîðè è îïåðàöèîííà ñèñòåìà Windows® 7 Home 
Premium ìàøèíè, ñà åêèïèðàíè è ñ òåõíîëîãèÿòà Super Hybrid Engine, êîÿòî óâåëè÷àâà 
ñèñòåìíàòà ïðîèçâîäèòåëíîñò ñ äî 7%*. Ïðåäâèäåíèòå USB 3.0 èíòåðôåéñè ïúê îñèãóðÿâàò 
äåñåòîêðàòíî ïî-áúðç òðàíñôåð íà äàííè â ñðàâíåíèå ñ USB 2.0, à Video Magic òåõíîëîãèÿòà 
ïðåâðúùà ñòàíäàðòíîòî âèäåî â ñúäúðæàíèå ñ Full HD 1080p ðåçîëþöèÿ. ASUS N Series 
íîóòáóöè ñúñ SonicMaster. Ëþáóâàéòå ñå íà ìóëòèìåäèéíîòî ñúäúðæàíèå â íåãîâèÿ 
íàé-âúëíóâàù âèä.

* Ìîæå äà âàðèðà â çàâèñèìîñò îò êîíêðåòíèòå êîíôèãóðàöèè è ñïåöèôèêàöèè

Íàñòðîéòå ñå êúì SonicMaster:
www.sonicmaster.asus.com

Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core è 

Core Inside ñà çàïåçåíè ìàðêè íà Intel 

Corporation â ÑÀÙ è äðóãè ñòðàíè.

Windows®. Æèâîò áåç oãðàíè÷åíèÿ. ASUS ïðåïîðú÷âà Windows 7.
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ТРИКОВЕ
Бързи решения за често 
срещани затруднения 
при работа с 
Windows 7, Vista и XP 

плюс трикове, съвети и 
тайни за Apple iOS и OS X

НОВИ 5 МИНУТНИ 

Тестове на дъна и DDR3 памети 
за Intel Sandy Bridge CPU

Мобилният гейминг - новото поколение джобни конзоли

Първи стъпки във 
виртуализацията 

Как работи процесорът

С DVD за 3,99 лв.

МАРТ 2011  ВОДЕЩОТО СПИСАНИЕ ЗА КОМПЮТРИ И ИНТЕРНЕТ  WWW.PCWORLD.BG
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Преходът към новите IP адреси

ТРУДНИЯТ ИЗБОР 
между компактен 

и DSLR фотоапарат

ИЗБОР ТРУДНИЯТ И
ктен между компак

апарати DSLR фотоа
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