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В СЪВЕТИ, ТРИКОВЕ И ПРЕПОРЪКИ
 Характеристики и версии на Android

 Популярни Android смартфони
 Подбрани безплатни 

приложения за Android
 Съвети, лесни 

трикове и 
шорткъти 

за Android

СВЕТЪТ НА ANDROID

Новата мода на сайтовете за колективно пазаруванеС DVD за 3,99 лв.
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Как да 
оптимизираме 
ергономично 
работното си 
място

Тестове на масов клас Full HD 
монитори и геймърски видеокарти

Счетоводни продукти и 
услуги за малки фирми  

Безплатни програми за лаптопа Да почистим РС-то си



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.

ASUS ïðåïîðú÷âà Windows® 7.
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Android-ните потайности 
Едва ли има някой, който вече да не е чу-
вал за Android – първата в света напълно 
отворена мобилна операцион на система, 

окуражаваща разработчиците да предлагат свои-
те творчески постижения на място като Android 
Market, където последната дума имат потребите-
лите и техният интерес. Само за две години благода-
рение на тази формула мобилната операцион на сис-
тема на Google окупира първото място при смарт-
фоните, детронирайки десетгодишното царуване 
на Nokia и тяхната Symbian. Затова е много веро-
ятно манията по Android платформата да е засти-
гнала и вас, а други тепърва ще имат удоволствие-
то да влязат в нейния свят на неограничените въз-
можности. Имен но върху него е фокусът на насто-
ящия брой 4 на PC World, където с една обширна тема слагаме началото на още много 
(надяваме се) материали за тази платформа. Тя по всяка вероятност ще става все по-
популярна. Като за начало предлагаме основното – характеристиките на платформа-
та, кратък обзор на версиите є, бърз преглед на най-популярните към момента Android 
базирани смартфони и безплатни приложения за тях, както и поредица съвети и три-
кове за оптимизация, подходящи както за начинаещи, така и за напреднали. А в допъл-
нение можете да хвърлите едно-две очи и на видеоуроците в DVD-то към списанието. 
Там ще намерите два практически видеонаръчника, които могат да ви помогнат в пер-
сонализацията и защитата на Android устройствата.

Разбира се, в бр. 4 ще откриете и традицион ните ни обширни тестове – този път 
подлагащи на изпитание масовите Full HD LED базирани монитори и наличните у нас ви-
деокарти от така любимия на геймърите висок клас. Рубриката “Интернет” пък веро-
ятно ще допадне най-вече на дамите, тъй като там разглеждаме една от най-нашуме-
лите напоследък модни тенденции в Мрежата – сайтовете за колективно пазаруване. 
Налице са и подходящите за ориентираните изцяло към ползите индивидуални и бизнес 
потребители секции “Практика” и “За малката фирма”, където има поредна порция съ-
вети и идеи за оптимизация на работата, разходите и приходите. Не забравяйте да 
измерите и интелигентност та си в поредния ни IQ тест, за чийто победител тази го-
дина ще има и голяма награда. 

А както обикновено, за всичко, за което не сме успели да осигурим място в харти-
еното издание, 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 и много хубави пролетни моменти.

Antec ................................................7

Arbikas ............................................29

Arctic ................................................3

ASRock ............................... IV корица

ASUS ............................ II  корица, 27

Ciela ................................................24

ComelSoft .......................................31

Computer BG ..................................46

Data+ ..............................................39

Expert M .........................................43

PC World абонамент ....... III корица

Plustek ..............................................9

Presenta ..........................................52

SuperHosting.BG ............................25

Targus .............................................55

В следващия брой очаквайте:

• Тестове на безжични рутери и мрежови 

мултимедийни плейъри

• Фокус теми: Всичко за мрежите у дома и в офиса

• Анализ: Пазарът на GPS устройства у нас

Индекс на рекламите в броя:
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Internet Explorer 9 и Firefox 4.0 изострят 
конкуренцията между браузърите

рат, и да посочват с кои сайтове не же-

лаят да споделят информация. Браузърът 

също така въвежда SmartScreen download 

reputation функционалност, която използ-

ва репутацион ни дан ни, за да премахва не-

нужните предупредителни съобщения, и 

показва само съобщения, когато рискът от 

това, даунлоудът да съдържа зловреден код, 

е по-голям. Проучвания показват, че Internet 

Explorer 9 блокира 99% от зловредните ата-

ки (socially engineered malware), което е пет 

пъти повече от Firefox и 33 пъти повече от 

Chrome, подчертват от Microsoft.

Няколко дни след IE9 стана достъпна и 

дългоочакваната нова версия на Firefox – 4.0. 

С Firefox 4.0 Mozilla драматично променят 

интерфейса, отправяйки UI в нова посока по 

отношение на дизайна в сравнение с версия 

3.6 и по-старите. С новата версия синхрони-

През март съревнованието на брау-

зърите навлезе в поредния си етап, 

след като Microsoft обяви пускането 

на финалната версия на Internet Explorer 9 

на 40 езика. Най-съвършеният досега бра-

узър на разработчика идва със съществе-

ни подобрения спрямо предходните ите-

рации. Една от основните идеи на Internet 

Explorer 9 е да поставя сайтовете на пре-

ден план с помощ та на Windows 7. Това се 

осъществява чрез функции, като „закачени 

сайтове" (Pinned Sites) и JumpList, които да-

ват възможност на хората да слагат лю-

бимите си сайтове директно върху лента-

та със задачи в Windows 7 както десктоп 

приложенията, а после бързо и лесно да из-

вършват дейности, свързани с тези сайто-

ве – като да отварят пощата си, да сме-

нят радиостанцията, да следят новините 

или да получават съобщения от приятели.

Значителна част от подобренията в но-

вия IE9 са насочени към сигурност та и за-

щитата на личните дан ни на потребите-

лите. Още през декември разработчикът 

въведе в Internet Explorer 9 т.нар. Tracking 

Protection функция, която дава възможност 

на потребителите да контролират как-

ва информация споделят, когато сърфи-

зирането на съдържание между различни ус-

тройства е вече много по-лесно, но според 

Mozilla най-драстичната промяна е насоче-

на към производителност та на браузъра.

И действително, Firefox 4.0 е много, мно-

го по-бърз в сравнение с предишните си 

версии, независимо дали става въпрос за 

JavaScript производителност та (новият бра-

узър използва енджина J�germonkey), за за-

реждането или за визуалната част. Firefox 

4.0 идва и с интегрирана BarTab подобна 

функция, при която първо се зарежда фоку-

сираният таб, когато възстановите стара 

сесия. След това започва зареждането и на 

останалите, така че да са готови, когато 

превключите на тях. С други думи, докато 

браузвате на основната страница, която 

сте оставили от предната си сесия, в това 

време ще се зареждат другите табове, без 

да се получава крашване от зареждането на 

милиони табове едновремен но. Тази разлика 

може бързо да бъде усетена на по-стари ма-

шини и при потребители, които боравят с 

десетки табове едновремен но.

Още подробности за двата нови брау-

зъра и първите ни впечатления от тях мо-

жете да намерите на сайта на изданието 

www.pcworld.bg. 

Пристига PRIVILEG SM6 – елегантен 
2-SIM Android 2.2 смартфон с GPS и ТВ приемник

Новият PRIVILEG SM6, който навлезе 

на родния пазар през март, е стилен 

Android 2.2 базиран смартфон, пред-

лагащ лекота на работа и възможност за из-

ползване на хилядите налични приложения на 

Android Market. Както и при другите модели 

на марката, SM6 може да работи с 2 SIM кар-

ти едновремен но. Сред интересните харак-

теристики са вграденият аналогов ТВ тунер, 

УКВ радиото, Wi-Fi 802.11b/g и Bluetooth 2.1 

връзката, както и модулът за GPS навигация.

Моделът разполага с 3,5-инчов сензорен 

TFT дисплей с разделителна способност 

480x320 пиксела. Процесорът е Mediatek 

MTK6516 с тактова честота 416 MHz + 208 

MHz. Вградената памет е 256 MB, а външ-

ната памет може да бъде увеличена до 32 

гарски, качено на компактдиск. Батерията 

осигурява до 140 часа в режим на изчакване 

и до 4 часа време за разговори.

GB чрез поставяне на допълнителна micro-

SD карта. На гърба има камера с раздели-

телна способност 2 мегапиксела и свето-

диодна светкавица.

Допълнително удобство за работа с 

телефона предлага и чувствителният 

на допир навигационен („ОК”) бутон, а 

с помощ та на приложението TV Mobile 

бързо може да се сканира ефирът и да се 

хванат излъчваните ефирни аналогови 

телевизион ни програми. 

Както е обичайно за “мултифоните” 

на PRIVILEG, в комплекта на SM6 влизат 

две литиевойон ни батерии, hands-free ус-

тройство, захранващ адаптер (включва 

се чрез USB кабела, който също е в ком-

плекта) и подробно ръководство на бъл-

Новини
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Hewlett-Packard България 
промени стратегията си 
за крайните потребители

През март Hewlett-Packard България въведе нова локал-

на стратегия за разпространение на своите проду-

кти за дома и малкия офис. Като част от нея компа-

нията започва директна работа с две от най-големите ве-

риги за битова и офис техника и IT продукти – „Техномар-

кет” и „Технополис”.

Според официалната информация новата стратегия на 

HP е възприета след изчерпателно проучване на пазарната 

ситуация в технологичния сектор у нас. “На базата на този 

анализ HP си поставя за цел да подобри лоялност та на свои-

те клиенти, като създаде условия за по-големи достъпност, 

избор и максимална удовлетвореност в ситуация на непре-

къснато променящите се нужди на потребителите от про-

дукти за техния дом и за малкия домашен офис”, гласи съоб-

щението от HP България. 

С новата стратегия HP ще се стреми да постигне по-

голям пазарен дял в сектора на потребителската техника, 

като се фокусира върху изискванията на клиентите с цел 

предоставяне на най-подходящите компютърни решения за 

тях и като предлага “конкурентна цена, качество, иновации 

и високо ниво на обслужване”, добавят още от компанията.

Smarter Life технологиите 
на Samsung настъпват 
и в България

Samsung Electronics представи в страната 
новите си линии принтери, ноутбуци и 
монитори, с които ще затвърждава и раз-
ширява позициите си и в ИТ сектора у нас.

След като в края на февруари Samsung представи в Евро-

па обновената си стратегия, озаглавена "По-умен живот" 

(Smarter Life), сега южнокорейският производител прави за-

явка за още по-сериозно присъствие и на ИТ пазара в България. Тя 

е материализирана чрез представянето на нови серии принте-

ри, ноутбуци и монитори, с които компанията ще затвърждава 

и разширява позициите си и в ИТ сектора у нас.

С новата си серия Smart принтери например Samsung амбициоз-

но стъпва в сегментите на средния и корпоративния бизнес. Там 

компанията ще се състезава с новите модели SCX-5637/5737/4833 

(на първата снимка) и ML-3310/3710, които според официалната 

информация са създадени според нуждите на различните потреби-

тели. Чрез тях се об- ръща внимание на цялата стойност на ин-

вестицията – от консумативите за прин-

тера до неговата поддръжка. 

Само месеци след като представи но-

утбуците си, проектирани специално за 

българския пазар, Samsung вече се стреми 

да окупира трайно позицията на най-бър-

зо развиващата се марка при мобилните 

компютри у нас. Един от новите продукти, 

които ще продължат да налагат марката на 

пазара, е новият Series 9 лаптоп, който пре-

тендира да е един от най-тънките и най-ино-

вативните в технологично отношение в 

света. Повече информация за Series 9 лап-

топите на Samsung се очаква през април и 

май, когато трябва да ги видим на родния пазар.

През 2011 г. Samsung ще се концентрира и върху нови серии 

монитори, става ясно още от официалното съобщение на ком-

панията. Фирменият акцент в този сегмент ще е върху мулти-

функционалните модели с диагонали на екрана от 18,5” до 24”. В 

новата серия Samsung монитори сериозно внимание е отделено 

на дизайна на продуктите, които според компанията ще допъл-

ват концепцията за умен живот, помагайки за сработването на 

всички устройства като едно. Иначе казано, интегрираните нови 

фирмени технологии ще позволят на потребителя да свързва до 

шест монитора към своя компютър, както и да използва новите 

модели като докинг станция за всички 

други дигитални устройства. Раз-

бира се, сериозни акцент са 

и “триизмерност та” на 

картината, както и 

възможностите 

за преобразу-

ване на 2D сиг-

нал в 3D.

Intel ще представи 
мобилната си платформа 
Cedar Trail през април

В 
края на март се появи ин-

формация, че официалното 

представяне на Intel Cedar 

Trail ще се състои още този ме-

сец  – по време на предстоящия 

пролетен Intel Developer Forum в 

Пекин, Китай. Тогава трябва да 

бъдат обявени и предназначени-

те за нея процесори Atom, извест-

ни с кодовото име Cedarview, кои-

то вече са в процес на тестване.

За съжаление засега не се съобщават никакви подробности за 

техните технически характеристики. Знае се само, че въпрос-

ните чипове трябва да се появят в готови компютърни проду-

кти през май или юни, ще бъдат произвеждани по 32-нанометров 

технологичен процес и ще имат вградено графично ядро със зна-

чително подобрена производителност. То ще поддържа DirectX 

10.1, ще може да възпроизвежда мултимедийно съдържание от 

Blu-ray дискове и ще дава възможност за извеждане на изображе-

нието на два дисплея. 

Припомняме, че мобилната платформа Intel Cedar Trail трябва 

да замени сегашната Pine Trail. Заедно с нея на пазара ще присъст-

ва и платформата Oak Trail, която е ориентирана най-вече за из-

ползване в таблет устройства.

Новини
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 Belarc Advisor 8.1р

разработчик: Belarc (http://www.belarc.

com/free_download.html)

размер на инсталацион ния файл: 2,43 МВ

статус: безплатен софтуер

Belarc Advisor е една от най-популярни-

те програми от споменатия по-горе тип. 

Тя обаче стана особено известна след една 

скандална история отпреди няколко години. 

Тогава поради невнимание на системни адми-

нистратори в Интернет попаднаха хиляди 

лицензни серийни номера за Windows и дру-

ги платени софтуерни продукти. Причина-

та за това се корени във факта, че генери-

раните от Belarc резултати от системните 

проверки се правят в HTML файл и се съхра-

няват на твърдия диск. Това ги прави уязви-

ми за хакерски атаки през Мрежата, ако РС-

то не е достатъчно добре защитено. Плюс 

е поне, че не ги праща към някой уебсървър.

Иначе Belarc Advisor прави доста детайл-

ни анализи на системата и показва подробна 

информация за нея – списък на инсталирания 

в компютъра софтуер, описи на инсталира-

ните обновления за Windows, информация за 

конкретната компютърна конфигурация (в 

т.ч. дан ни за BIOS-а, твърдите дискове, дъ-

ното, контролерите и т.н.), сведения за мре-

жовите връзки и др. Сред всичко това могат 

да се намерят и серийните номера на някои 

от най-популярните приложения за Windows.

От друга страна, в сравнение с някои от 

програмите, за които ще стане въпрос по-

нататък (например Product Key Explorer), 

списъкът с откриваеми серийни номера в 

Belarc Advisor е значително по-малък. (Все пак 

не бива да се забравя, че Belarc Advisor се раз-

пространява безплатно и се обновява чес-

то, така че това подлежи на промяна). Във 

всеки случай има някои продукти, за които 

сме сигурни, че Belarc открива серийните им 

имена – сред тях са Kaspersky Internet Security 

2010, Nero10, TechSmith Camtasia Studio, Adobe 

Acrobat 9, всички версии на Windows, инстру-

ментите на компанията SlySoft и др.

LicenseCrawler 1.3

разработчик: Martin Klinzmann (http://

www.klinzmann.name/licensecrawler.htm)

размер на файла: 128,2 KB

статус: безплатен 

LicenseCrawler е още един интересен пред-

ставител на безплатните програми за от-

криване на серийни номера. Инструментът 

З
агубата на регистрационен код за някоя 

от важните програми понякога може да 

е по-травмиращо преживяване дори от 

това, да загубиш ключа от дома си. Защото 

във втория случай все ще се намери някакво 

решение – може да дочакаш някой от други-

те членове на семейството или в краен слу-

чай да извикаш специалист по отваряне на 

врати, за да смени ключалката. Ако обаче по 

някаква причина забравите или загубите со-

фтуерен регистрационен код или серийния 

номер на операцион ната си система, възста-

новяването на лицензните дан ни може да се 

окаже сериозен проблем, предизвикващ мно-

го главоболия. При това невинаги грешката 

е в потребителя, а CD обложките понякога 

са неудобни за съхранение и често имат пре-

неприятния навик с времето да се забутват 

на неоткриваеми места. 

Затова е добре лицензните дан ни на ин-

сталираните в компютъра програми да се 

съхраняват по подходящ, добре защитен и 

леснодостъпен начин (при това с резервни 

копия) или поне да се предвиди отрано адек-

ватен път за възстановяването им. Имен но 

за такива начини и инструменти за автома-

тизиране на процеса ще ви разкажем в насто-

ящата статия. Без повече предисловия пре-

минаваме направо към описанието на тези 

своеобразни софтуерни “ключодържатели”.

Пазители на 
ключовете 

Пет полезни инструмента 
за възстановяване и 
съхраняване на софтуерни 
регистрацион ни кодове

Софтуер
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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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се отличава с доста простичък и даже ми-

нималистичен принцип на действие, като 

не изисква дори инсталация  – просто раз-

архивирате download файла и стартирате 

.exe-то от папката. При това програмата 

се справя много добре с откриването на 

регистрацион ните кодове дори на софтуер, 

който не е по възможностите дори на някои 

от платените инструменти от този тип.

При стартиране LicenseCrawler дава въз-

можност да се укаже коя област от регистъ-

ра ще се изследва за лицензната информация. 

Освен това въпреки малкия си размер про-

грамата може да анализира регистъра дори 

на други компютри от дистанция. За цел-

та в полето, кръстено «Computer», стрин-

гът «localhost» трябва да се замени с име-

то или IP адреса на въпросния компютър. 

LicenseCrawler позволява и търсене в “64-би-

тов режим”, който, макар и малко по-бавен, 

е за препоръчване (ако е активен), тъй като 

открива по-голям брой софтуерни серийни 

номера от стандартния бърз режим, зада-

ден по подразбиране.

Трябва да се отбележи, че понякога при ана-

лиза на регистъра LicenseCrawler може да дава 

и някои досадни съобщения за грешки (както 

и не по-малко досадния рекламен екран, стар-

тиран при всеки пуск на програмата). Всъщ-

ност те по никакъв начин не влияят на рабо-

тата на програмата и на крайния резултат, 

който е доста точен. Ако има някакви забе-

лежки, те могат да се отнасят само към на-

чина за изобразяване на информацията, кой-

то не е от най-удобните за преглед. 

Затова пък LicenseCrawler има други ва-

жни предимства. Както отбелязва и сами-

ят разработчик на софтуера, съхраняване-

то на конфиденциална информация за ли-

цензните ключове на програмите в самия 

компютър не е безопасно поради отбеляза-

ните и в секцията за Belarc причини. Затова 

LicenseCrawler дава и възможност за зашифро-

ване на отчетния резултат. С помощ та на 

опцията “Save Encrypted” от меню “File” от-

четът може да се записва в обикно-

вен текстов файл, който при от-

варяне с обикновена програ-

ма (например Notepad) 

излиза на “маймуница”, 

т.е. във вид на нече-

тим хаотичен на-

бор от символи. 

Отварянето на 

такъв шифро-

ван файл става 

само с LicenseCrawler, и то 

при въвеждане на избраната 

при записа му парола. 

Product Key Explorer

разработчик: Nsasoft (http://www.

nsauditor.com/product_key_finder.html)

размер на инсталацион ния файл: 1,6 МВ

статус: shareware 

Неслучайно слагаме тази неголяма програ-

ма на трето място в списъка на софтуер-

ните “ключодържатели”. Макар че по прин-

цип продуктът да е платен (пълната вер-

сия струва $29,50), той е един от най-универ-

салните инструменти за възстановяване на 

регистрацион ни дан ни. Според създателите є 

най-новата версия на Product Key Explorer под-

държа над 3000 популярни софтуерни решения 

(т.е може да открива регистрацион ните им 

кодове), в това число Microsoft Office, VMware 

Workstation, CyberLink PowerDVD, Winamp, 

ZoneAlarm, Borland Delphi и цял куп други.

След няколко секунди анализ на систем-

ния регистър Product Key Explorer изобразява 

откритата информация във вид на табли-

ца, в която са показани приложенията и се-

рийните им номера (бел. ред. – Trial версия-

та на продукта обаче изобразява само пър-

вите четири символа от тях). Хубавото е, 

че инструментът позволява не само записва-

не или отпечатване на откритата инфор-

мация, но дава възможност и за съставяне на 

специален файл от регистъра, който е мно-

го удобен за използване при евентуално пре-

инсталиране на цялата система  – след 

импорт на съответния файл в регис-

търа. Все пак трябва да се отбележи, че 

при нужда от извличане и разшифроване 

на такива дан ни от регистъра, 

а и по принцип за работа 

с него, операциите тряб-

ва да се изпълняват под 

администраторския ака-

унт, тъй като другите 

потребители нямат 

достъп до тези въз-

можности. 

Recover Keys 5.0

разработчик: Nuclear Coffee (сайт на про-

дукта: http://recover-keys.com/)

размер на инсталацион ния файл: 5,8 МВ

статус: shareware

Една от главните особености на 

Recover Keys е възможност та за сканира-

не както на локалния компютър, така и на 

отдалечени работни станции. Разбира се, 

тази функция е достъпна само с админи-

страторски права. Иначе възможностите 

на Recover Keys за откриване на серийни 

номера са доста добри, а и информацията 

е много подробна – показват се името на 

потребителя, на когото е направена ре-

гистрацията, името на компанията (ако 

има такава), серийният номер на софту-

ера и програмното ID.

За разлика от повечето други инстру-

менти от този тип, Recover Keys позволява 

да се укаже точно област та от регистъра, 

която ще се сканира – HKEY_LOCAL_MACHINE, 

HKEY_CURRENT_USER, HKEY_CLASSES_ROOT и 

HKEY_USERS. Освен това в настройките на 

програмата може да се зададе и филтър на 

търсенето, така че да се отделят само со-

фтуерните продукти, чиито номера са не-

обходими. Наборът от поддържан софту-

ер също е доста внушителен и съдържа над 

3000 заглавия, сред които разработките на 

компании, като Autodesk, Adobe, Sony, Norton 

и много други (пълният списък от “открива-

еми” програми може да се види на официал-

ния сайт на продукта). 

Откритата информация се визуализира 

по разбираем и прегледен начин, а резулта-

тът от сканиранията може да се съхранява 

в доста различни формати – HTML, CSV, TXT, 

XML, XLS, DOC, RTF и PDF. 

Както вероятно сте разбрали, Recover 

Keys по принцип е платен комерсиален про-

дукт (който струва около $25), но хубаво-

то е, че той има и безплатна версия, раз-

пространяваща се под името Magical Jelly 

Bean Keyfinder (http://www.magicaljellybean.

com/keyfinder/). Наистина тя може да от-

крива лицензните номера на около 10 пъти 

по-малко програми (към 300) и освен това 

Софтуер
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нас) програми, които биха могли да помог-

нат при такъв сценарий. Списъкът от ин-

струменти в статията е кратък и не може 

да претендира за изчерпателност, но все 

пак предлага някакъв избор и дава предста-

ва за полезните функции и качества, за кои-

то да се оглеждате, ако решите да търси-

те и други алтернативни решения. А те мо-

гат да се обобщят само с няколко думи: въз-

можно най-голям брой поддържан (открива-

ем) софтуер, възможно най-прегледна и под-

робна визуализация на резултатите и въз-

можностите за съхраняване и/или експорт 

на откритата информация в достъпен, но 

и добре защитен от неоторизиран достъп 

файлов формат. 

инсталиран софтуер, както и за това, какъв 

тип лиценз се използва за всяка програма. От-

четите могат да се съхраняват в текстов 

файл или в справка FoundKeys.HTML. 

Две думи за заключение

Вероятно сте забелязали, че софтуерни-

те разработчици почти винаги предупреж-

дават, че серийните номера и регистрацион-

ните ключове на продуктите не бива да се 

губят. Но това е повече от ясно и важи за 

всеки вид ключ – бил той от колата, апар-

тамента или офиса. Подобни изявления, раз-

бира се, са удобно “измиване на ръцете” и не 

решават проблема, ако нещо от този род 

все пак се случи. Имен но затова предложихме 

на вашето внимание няколко полезни (според 

не поддържа работа с Windows 7, Office 2010 

и продуктите на Adobe, като възможност-

ите за записване на отчетите са ограниче-

ни до файлове с формати TXT и CSV, но все 

пак е за без пари. 

KeysRecover

разработчик: Keys Recover (http://www.

keysrecover.com/)

размер на инсталацион ния файл: 156 КВ

статус: shareware

Въпреки приликата в наименованията с 

описания по-горе инструмент (която е на-

пълно случайна), програмата KeysRecover от-

стъпва значително на Recover Keys както 

по качество на анализа на системния регис-

тър, така и по броя на достъпните функ-

ции и поддържаните софтуерни продукти 

(около 850). 

Споменаваме я тук обаче не само за пълно-

та на изложението, а и защото тя има един 

много приятен за потребителите “бъг” и, 

както се оказва, интересно достойнство – 

нерегистрираната безплатна версия на про-

грамата все пак показва някои от серийни-

те номера изцяло, въпреки че в същото вре-

ме информира потребителя, че продукто-

вият ключ е скрит в демото. 

Recover Keys иначе работи добре и към 

стандартната полезна информация добавя 

също дан ни за точната версия на открития 

Софтуер
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А
ко притежавате лаптоп, значи имате 

на разположение компютър навсякъде, 

където се намирате. Използването на 

лаптоп по принцип означава също, че вина-

ги имате връзка с Мрежата и че работата 

и развлеченията са ви под ръка. Независимо 

от това, използването на лаптоп също така 

може да означава, че имате и големи пробле-

ми, най-вече свързани със сигурност та. От 

наскоро появилия се хакерски достъпен и на-

пълно безплатен инструмент Firesheep на-

пример става пределно ясно, че всеки път, 

когато се свързвате към Wi-Fi точка за дос-

тъп, вие сте в опасност да ви бъде открад-

ната самоличност та. Все пак не бързайте да 

се притеснявате, защото следващите осем 

инструмента, които може да си свалите сво-

бодно, ще ви помогнат да извлечете макси-

мума от своя лаптоп, като същевремен но 

вашите дан ни ще са защитени.

Останете защитени
Когато се свързвате през публична Wi-Fi 

точка за достъп, например в някое кафене, 

може да бъдете хакнати също доста лесно. 

Безплатната добавка Firesheep за браузъра 

Firefox, за която вече споменахме, е изключи-

телно лесна за употреба. С нея почти всеки 

може да прихване вашата лична информация и 

след това да се логне вместо вас с нея в мно-

го сайтове, да речем Facebook, Flickr и Twitter.

Но можете (и трябва!) да се защитите. 

Безплатната добавка BlackSheep Firefox може 

да помогне за това, но ненапълно, защото 

работи единствено под браузъра Firefox и 

само ви предупреждава, че ще бъдете хак-

нати, вместо да вземе някакви мерки това 

да не се случи. Освен това, докато пробва-

хме този инструмент, имахме известен про-

блем и с инсталирането на BlackSheep Firefox. 

По-добрият начин е да се използва VPN връз-

ка, при която се криптира комуникацията с 

точката за достъп, така че хакерите да ня-

мат контакт с нея. 

Ако не искате да харчите пари, опитай-

те с VPN програмата Hotspot Shield. Стар-

тирайте приложението и ще се отвори про-

зорец, който ви казва, че то работи. Кога-

то сърфирате в уебпространството с акти-

виран Hotspot Shield, вие сте защитени чрез 

сигурния протокол HTTPS. Съпътстващите 

реклами към програмата са в неин собст-

вен прозорец и той се появява най-отгоре, 

на прозореца на браузъра над посещаваната 

от вас уебстраница. Когато го инсталира-

те, не забравяйте да махнете отметките 

от опциите, които позволяват на програма-

та да прави промени – например промени-

те за търсачката по подразбиране. 

Потребителите на Firefox имат и друга 

безплатна опция за защита: HTTPS Everywhere. 

Тази безплатна добавка шифрова по-голяма-

та част от уебкомуникацията, когато из-

ползвате браузъра Firefox. Тя не може обаче 

да шифрова цялото съдържание на страни-

ците, които съдържат материали от дру-

ги сайтове. Добавката все пак ще ви уведо-

ми кога имате пълно шифроване на комуни-

кацията и кога – частично.

Полезни помощни програми, 
които облекчават вашия 
лаптоп

Тормозят ви хакери? 
Трудно осъществявате Wi-Fi връзка?
Постоян но се тревожите, че батерията ви ще се изтощи?
Следните помощни инструменти ще сложат край на притесненията 
ви и отново ще се радвате безгрижно на своя лаптоп

Софтуер
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С инвестиция на малко пари имате въз-

можност да се откажете от рекламите и 

да получите пълно криптиране. Малката по-

мощна програма Anonymizer Universal е дос-

та солиден за парите си VPN инструмент. 

Веднъж инсталиран, употребата му е много 

лесна – трябва само да щракнете върху един 

бутон. От този момент нататък продъл-

жавате да използвате Интернет така, как-

то сте го правили досега, но вашите кому-

никации вече са сигурни и защитени. Основ-

ният недостатък на тази програма е нейна-

та цена  – $80 за абонамент за една година.

Ако не ви се дават толкова пари, има и 

нескъпи решения, като много добро попаде-

ние за сумата си е AlwaysVPN, което се пла-

ща на трафик. По този начин, ако използвате 

рядко VPN, можете да спестите доста пари. 

За $8,5 получавате 5GB трафик, а за $47 – съ-

ответно 80GB. За да ползвате AlwaysVPN, 

ще трябва да инсталирате собствена вер-

сия на Always VPN на безплатния софтуер 

OpenVPN. След като направите това, с ед-

но-две щраквания може да се свържете и да 

сте защитени. 

Вземете повече от Wi-Fi

Windows включва само един много бази-

сен инструмент за намиране и свързване на 

Wi-Fi точка за достъп. По-добър вариант е 

програмата Xirrus Wi-Fi Inspector, която по-

казва всички близки до вас точки за достъп, 

използвайки радар като дисплей. С този ин-

струмент получавате подробна информация 

за всеки важен параметър, включително за 

силата на сигнала, типа на мрежата (напри-

мер 802.11n), производителя на рутера, кана-

ла, на който предава, и дали това е точка 

за достъп, или „ad hoc” мрежа. Дори има ин-

формация физически колко далеч се намира-

те от мрежата. 

Програмата 

Connectify също 

е много полез-

на за собстве-

ниците на лап-

топи. Чрез този 

и н с т р у м е н т 

може да включи-

те своя ноут-

бук в собствена 

точка за достъп, 

което позволя-

ва на останали-

те потребите-

ли да споделят 

вашата Интер-

нет връзка. Ако 

групата ви е на 

място с наличие 

само на Ethernet 

връзка към Ин-

тернет, незабавно може 

да добавите към нея и ва-

шите колеги или прияте-

ли с Wi-Fi връзка. 

Даже и да имате дос-

тъп към платена връзка 

само за един лаптоп, пак 

може да я споделите с все-

ки един от групата, така 

че и той да се възползва. 

Други полезни 
инструменти

Много практичен инструмент за прите-

жателите на лаптопи е и BatteryBar, който 

показва в лентата със задачи колко точно за-

ряд на батерията имате, така че да не оста-

нете без захранване по време на някой важен 

ангажимент. Програмата дава дан ни не само 

колко заряд ви остава, но и информира 

за подробности, като общия капаци-

тет на батерията, степента на раз-

реждане, издържливост та на батерия-

та, както и каква част от пълния є ка-

пацитет е зареден по време на заряд.

Ако имате и други компютри ос-

вен лаптопа си и искате да го държи-

те синхронизиран, то SugarSync е мно-

го добър инструмент в това отноше-

ние. Той автоматично синхронизира 

файловете и папките на множество 

машини, така че последните ви про-

мени винаги да са под ръка. Програма-

та прави и двойни копия по подобие 

на бекъп софтуерите, защото запазва 

файловете и папките в онлайн базиранo мяс-

то (Cloud based) за съхранение. Без пари по-

лучавате 5GB безплатно пространство. Ако 

искате да имате повече, ще трябва да пла-

тите $50 за 30GB на година. 

Софтуер
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Изборът на монитор се оказва доста сложна и в много слу-

чаи непосилна задача за потребителя, особено когато не 

е наясно с какви критерии трябва да се съобразява. Обик-

новено на преден план излиза стран ният критерий „хубав“, кой-

то обаче трудно би могъл да се дефинира, защото е много разте-

гливо понятие, в което всеки влага някакво собствено разбиране. 

Общо взето, на практика изборът на монитор се прави или по 

външен вид, или по цена, или по някоя шумно рекламирана харак-

теристика. Много често това е най-лесният начин човек да ско-

чи с двата крака в заложения PR капан на така щедро рекламира-

ните възможности. Имен но затова е добре предварително да се 

знае какво точно искаме и какво ни е необходимо. 

Целта на настоящия ни тест е да помогнем на потребители-

те в избора на 22/24-инчов модел монитор. В него няма да намери-

те скъпи професионални модели, които традицион но си имат една 

малка, но постоян на аудитория. Тук ще ви запознаем с някои от 

Трудният избор: 
Тест на 22-24-инчови Full HD 
монитори от масов клас
Денислав Славчев

Производител Acer ASUS DELL Philips Philips LG NEC

Модел S222HQL MS228H U2311H 234CL2 239CL2 Flatron M2290V MultiSync EA232WMi

Диагонал на екрана, инчове 21,5 21,5 23 23 23 21,5 23

Разделителна способност, точки 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Максимална яркост, cd/m² 250 250 300 250 250 250 250

Контраст (динамичен) (12000000:1) (10000000 :1) 1000:1 (10000:1) (20000000:1) (20000000 :1) (10000000:1) 1000:1 (25000 :1)

Ъгли на видимост (хор./верт.), grad 170/160 170/160 178/178 170/160 170/160 170/160 178/178

Време за реакция (GtG), mS 2 2 8 5 5 2 14

Тип на матрицата TN ТN e-IPS TN TN TN e-IPS

Подсветка на матрицата LED LED LED LED LED LED LED

Видеоинтерфейси 1xVGA 1xDVI 
1xDVI, 1xVGA, 
1xHDMI 

1xDVI, 1xDP, 
4xUSB

1xDVI, 1xHDMI 1xDVI, 1xVGA 
1xDVI, 1xVGA, 
1xHDMI 

1xVGA, 1xDVI, 1xDP, 
4xUSB

Вградени говорители не не не не не не 2х1W
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така наречените масови и евтини модели, предназначени за обик-

новения потребител. Както сигурно сте забелязали, тенденцията 

е вече масово да се преминава на новия формат 16:9 за монитори-

те. До края на 2012 г. той трябва да измести почти напълно пред-

лаганите на пазара 16:10 модели по подобие на 4:3 формата, кой-

то вече липсва. При лаптопите този стандарт отдавна се е нало-

жил, но при настолните компютърни дисплеи процесът протича 

малко по-бавно. Всичко това се налага от факта, че освен за рабо-

та, компютрите масово се използват и за забавление, и в частност 

за възпроизвеждане на HD съдържание, където имен но форматът 

16:9 е стандарт. А понеже размер от 22” на съвременен компютъ-

рен дисплей се смята за стандартен, то в този преглед ще набле-

гнем на Full HD (1080p) разделителна способност – 1920x1080 точки. 

Технологии при дисплеите
Всички знаем каква екзотика бяха преди 10 години TFT-LCD дис-

плеите и колко скъпо струваха. През цялото това време техно-

логиите се развиха доста и в момента ценовите нива на TFT-LCD 

дисплеите са значително под стойностите на CRT мониторите, 

когато последните бяха в края на жизнения си цикъл. Вече ясно се 

очерта и разделението на технологиите за различните кръгове 

потребители, а имен но – качествените и скъпи матрици, като 

IPS, MVA, PVA, остават запазена територия на професионалните 

монитори. Там са изключително важни правилното и пълно цве-

тово предаване на sRGB пространството и широките ъгли на ви-

димост, при които се запазва качеството на изображението. За 

масовия клас останаха евтините TN (Twisted nematic) матрици, 

които са значително по-евтини, обаче и по-некачествени, но пък 

имен но те позволиха драстичното намаляване на цената.

Основните предимства на TN матриците са ниска цена и мал-

ко време за реакция. Второто позволява без проблем да се възпро-

извеждат динамични сцени или компютърни игри с голяма дина-

мика, каквито са например сцените при „шутърите“. Предпола-

гам, че мнозина са виждали на стари TFT монитори с голямо вре-

ме на реакция неприятния ефект от замазване на изображение-

то в резултат на бързи движения. При съвремен ните TN матри-

ци този проблем е решен, като в момента масово се предлагат 

модели с 2 ms време за реакция, което е предостатъчно. Разбира 

се, един от основните странични ефекти при намаляването вре-

мето за реакция на матрицата беше и намаляването на ъглите 

на видимост. Самата TN технология има като основен недоста-

тък не особено големите ъгли на видимост и постепен ното на-

маляване на времето на реакция водеше до още по-голямо влоша-

ване на този параметър. От друга страна, TN матрицата използ-

ва 6-битово предаване на отделните цветове, което обуславя и 

по-малкия цветови обхват. Имен но заради тези свои недостатъ-

ци тя е неприложима за професионална употреба и графичните 

дизайнери използват матрици с други технологии.

Разработчиците обаче положиха много усилия за подобряване 

на изображението при TN технологията. Първата стъпка беше в 

емулация на липсващите цветови нюанси за разширяване на цве-

товия обхват при възпроизвежданите цветове. Реализацията е 

много елементарна – когато има цвят, който не е наличен, се въз-

произвеждат последователно два съседни, като по този начин 

човешкото око възприема междин ния. Разбира се, като при всяка 

една теория на практика нещата не са идеални и тази техника 

не може да компенсира абсолютно напълно липсата на цветове, 

но пък значително разширява стандартното изображение. Друга-

та стъпка беше увеличаването на ъглите на видимост. Бяха по-

стигнати удивителни резултати в хоризонтално направление, но 

за жалост във вертикално нещата си останаха почти непромене-

ни. Колкото и да са усъвършенствани TN матриците, те значи-

телно отстъпват като качество на изображението на другите 

типове, но единственият им плюс (ниската цена) е достатъчен 

да ги направи толкова масово разпространени.

Преди две години LG пусна на пазара една нова разновидност 

CIE диаграма на TN матрица

CIE диаграма на e-IPS матрица

е-IPS матрицата не е достатъчно условие за по-пълно покритие 

на sRGB цветовото пространство и конкретната CIE диаграма на 

монитора NEC EA232WMi е доказателство за това
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на IPS матрицата – е-IPS (която не трябва да се бърка с позната-

та E-IPS), чиято цел е да се противопостави на TN технологията, 

като предложи значително по-големи ъгли на видимост и по-добро 

цветово възпроизвеждане, по-добро време на реакция от IPS, но 

на конкурентна цена. Всъщност е-IPS матрицата е нещо като оря-

зян вариант на IPS технологията. Никъде няма еднозначно мнение 

какво точно е това „е“, но някои по-запознати източници твър-

дят, че то означава economic IPS, което добре пасва и на поста-

вените цели. В крайна сметка е-IPS наистина предлага подобре-

ни ъгли на видимост и в някои реализации по-пълно цветово въз-

произвеждане спрямо TN технологията, при това на доста близка 

цена, което е крачка напред в развитието на масовите дисплеи.

Накратко и за LED подсветката
Напоследък много се шуми около така наречената LED подсве-

тка, която масово се рекламира от производителите и в момен-

та се налага на пазара при TFT-LCD мониторите. В PR материали-

те ще прочетете как подобрява изображението, как картината 

става много контрастна и как драстично намалява консумация-

та на електроенергия, а освен това с нея могат да се правят ул-

тратънки дисплеи. Къде е истината обаче? Ако има нещо вярно, 

то това са двете най-последни твърдения. Всъщност „митове-

те“ за огромно подобрение на изображението идват от големи-

те LCD телевизори и топкласа професионални дисплеи, където се 

използва задна подсветка (тоест панелът с LED диодите е зад LCD 

екрана) на сегменти. Те имат възможност динамично да се упра-

вляват и даже в някои случаи да се изключват (например при из-

образяване на черно). А и тя обикновено е реализирана с RGB ди-

оди, които позволяват много точно регулиране и коригиране на 

цветовата температура. При масовите дисплеи с TN матрица 

обикновено се използва странична подсветка, която досега се ба-

зираше на катодни лампи. При моделите с LED подсветка катод-

ните лампи са заменени от ленти със запоени един до друг ярки, 

бели свeтодиоди (WLED или White LED). Тъй като това са множе-

ство точкови източници на светлина, е необходимо и поставя-

нето на филтър за получаване на добра дифузия на светлината. 

Най-често реализацията на тази идея става, като пред диодите 

се постави набразден световод. За да се получи равномерно ос-

ветяване по цялата дължина, е необходим и специален подбор на 

светодиодите по електрически и оптични характеристики, кое-

то оскъпява тази подсветка. Предимствата на тази реализация 

на LED подсветката всъщност са само две – намалената консума-

ция на електроенергия, което, както всички знаят, е много акту-

ално в целия свят и че чрез светодиодната подсветка (LED) мо-

гат да се произвеждат дисплеи с дебелина под 10 мм. 

Как тествахме
За провеждането на настоящите тестове сравнението между 

отделните монитори направихме с помощ та на „безпристрастно 

око“ – колориметър „i1 Display 2” и софтуер HCFR Colorimeter. Това 

се наложи заради наличието на монитори с различен тип матри-

ца, за които беше добре да се видят какви са разликите. Измер-

ванията първо бяха на стандартните настройки, с които прис-

тигаха мониторите, като в зависимост от това, дали се пред-

лагаха в диска с драйвърите, инсталирахме и профилите им. След 

това калибрирахме мониторите със софтуера Eye-One Match 3 на 

X-Rire и отново правихме измерване, за да видим какво е откло-

нението. За жалост обаче се оказа, че всички монитори, които 

тествахме, нямаха никаква предварителна фабрична настройка 

и резултатите преди и след калибриране бяха огромни. 

Дизайн: ★★★★★★★☆☆☆
Функционалност: ★★★★★☆☆☆☆☆ 

Представяне: ★★★★★★☆☆☆☆
Цена: ★★★★★★★★★★
Рейтинг: ★★★★★★★☆☆☆
Предоставен за тестове от: Solytron

Ориентировъчна цена (с ДДС): 290 лв.

Гаранционен срок: 24 мес.

ACER S222HQL 
Този модел на Acer е сравнително нов – 

официално беше анонсиран през есента на 

миналата година. Той е в типичния за момен-

та и много модерен „тънък“ дизайн, като 

дебелината на екрана е едва 12,9 мм. Той е 

и от най-малките участници в нашия тест 

с размера си от 22“ (21,5“). Матрицата е 

TN с LED подсветка и време за реакция от 2 

ms. Тук обаче конструкторите му са подхо-

дили по-далновидно, отколкото е при някои 

други марки „слим“ модели. Управлението и 

входно/изходните портове се намират на 

гърба на самия дисплей в долната част, къ-

дето и самият екран е удебелен. При този 

тип решение предимствата са доста пове-

че, отколкото недостатъците. Реално мо-

ниторът е снабден пак с евтина пластма-

сова стойка, без каквито и да е екстри, но 

значително по-стабилна. Също така удебе-

ляването в долната част на дисплея подсил-

ва конструкцията на екрана и матрицата 

не се деформира при опит за регулиране на 

наклона – нещо, което не може да се каже 

за модела на LG или пък особено за Philips. 

И тук дизайнът е с черен финиш и гланцов 

блясък – „черно пиано“. Бутоните 

за управление на монитора са раз-

положени от дясната страна от-

долу на рамката на дисплея. Те са 

най-обикновени механични бутони. 

Менюто е значително опростено, 

като и тук, както при всички ос-

танали модели, са налични няколко 

фиксирани заводски настройки. На-

вигацията обаче не е от най-удоб-

ните предвид разположението на 

бутоните. Качеството на картината е по-

средствено, но съвсем типично за TN матри-

ца. Фабричните настройки на изображени-

ето са доста далеч от идеалните, но след 

калибриране са задоволителни (или добри за 

TN матрица). Черното е на задоволително 

ниво, така че не дразни при гледане на фил-

ми. ACER S222HQL разполага с аналогов D-

SUB вход и два цифрови – DVI и HDMI, така 

че относно интерфейси няма да изпитате 

недостиг. Мониторът е представител на 

бюджетния клас и с добрата си цена е при-

мамливо решение в масовия сегмент за по-

требители с ограничени средства. 
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DELL U2311H
Колкото и стран но да прозвучи, но DELL 

U2311H може да се определи единствено 

като „бюджетен монитор от висок клас“. 

Популярност та на DELL при мониторите е 

доста висока, тъй като имат много добри 

попадения за парите, за които се предлагат. 

В това отношение изглежда, че U2311H е 

новият хит. Мониторът е снабден с 23-ин-

чова e-IPS матрица, която предлага отлич-

ни характеристики и като качество на из-

ображението значително превъзхожда TN 

базираните модели. Дизайнът на монито-

ра е много изчистен и в типичния за DELL 

стил. Мониторът изобщо не следва модна-

та слим линия. Стойката му се захваща към 

екрана безвинтово и е много лесна и удобна 

за монтаж и демонтаж. Независимо че це-

ната на монитора е много ниска, имаме из-

ключително стабилна метална стойка, коя-

то е пълнофукционална и по подобие на най-

високия клас монитори позволява регулира-

не на ъгъла на наклон на екрана, хоризонтал-

ните ъгли на завъртане, pivot функция, как-

то и регулиране на височината на дисплея. 

Стабилност та на монитора, когато се по-

стави на бюро, няма нищо общо с остана-

лите тествани модели с TN матрици, тъй 

като при него е налице висока стабилност 

и единствено моделът на NEC може да му 

съперничи. Захранването е вградено в самия 

монитор, а входно/изходните портове са 

разположени на задната страна на екрана. 

DELL U2311H разполага с аналогов D-SUB вход, 

TN матрици, нямаше никакви визуални дефе-

кти при възпроизвеждането на динамични 

сцени с Blue-ray дискове, както и при игри. 

Даже напротив – изживяването е по-пълно 

благодарение на по-богатите цветове. И 

всичко това не би имало смисъл, ако цената 

на този монитор беше и подобаващо соле-

на, но точно тук е и черешката на торта-

та, защото моделът е на цена 1/3 от тази 

на професионален монитор – около тази на 

редица модели с TN матрица, които обаче 

се явяват доста по-нисък клас. 

Дизайн: ★★★★★★★★☆☆
Функционалност: ★★★★★★★★★☆ 

Представяне: ★★★★★★★★★☆
Цена: ★★★★★★★★★☆
Рейтинг: ★★★★★★★★★☆
Предоставен за тестове от: PLESIO

Ориентировъчна цена (с ДДС): 499 лв.

Гаранционен срок: 36 мес.

както и с цифрови DVI и DisplayPort. Липсва 

HDMI, но това не проблем, тъй като голя-

ма част от графичните карти пристигат 

в комплекта с преходници HDMI-DVI.Налице 

са и USB портове, както и аудиоизход за слу-

шалки. Управлението е чрез механични бу-

тони, намиращи се в долната дясна част на 

рамката. Менюто е доста подробно, инту-

итивно и с наличните бутони на контрол-

ния панел боравенето с него е много лесно 

и удобно. Единствените забележки са, че бу-

тоните са малко твърди и изискват по-го-

лям натиск и че липсва поддръжка на други 

екран ни формати освен 16:9 и 4:3. Качест-

вото на изображение не подлежи на комен-

тар, тъй като мониторът има много ши-

роки ъгли на видимост, при които запазва 

качеството на цветовете, а и самите цве-

тове са много по-живи и богати. Освен това 

градиентите на сивото са много по-плавни 

и се запазва в доста широк диапазон цвето-

вата температура на бялото, а флуктуаци-

ите на гама от референтната стойност са 

много малки. Независимо че моделът на NEC 

е с подобен тип матрица, DELL U2311H пред-

лага най-голямо покриване на sRGB цвето-

вото пространство. Яркост та и черният 

цвят при този монитор са отлични и това 

в комбинация с включен динамичен контраст 

(DCR) дава отлични резултати при възпро-

извеждане на филми и игри. Независимо че 

времето на реакция на DELL U2311H (8 ms) 

е доста по-високо от представителите с 

www.pcworld.bg

BIC код за УниКредит 
Булбанк: UNCRBGSF
Разплащателна сметка: 
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Дизайн: ★★★★★★★★☆☆
Функционалност: ★★★★★☆☆☆☆☆ 

Представяне: ★★★★★★☆☆☆☆
Цена: ★★★★★★☆☆☆☆
Рейтинг: ★★★★★★☆☆☆☆
Philips Brilliance 239CL2SB:

Предоставен за тестове от: Tech Vision

Ориентировъчна цена (с ДДС): 389 лв.

Гаранционен срок: 36 мес.

Philips Brilliance 234CL2SB:

Предоставен за тестове от: Solytron

Ориентировъчна цена (с ДДС): 369 лв.

Гаранционен срок: 36 мес.

При 239CL2SB дебелината на екрана е 

едва 12.9 мм и всички входове, както и сен-

зорните бутони за управление, са вграде-

ни в стойката. Може би заради еднакви-

те захранващи адаптери, както и заради 

очебийната прилика на самия екран. Разби-

ра се, разлики в дизайна има и те са в дос-

та добре изглеждащия на пръв поглед мо-

нитор. Целият е с финиш тип „черно пи-

ано“ и доста добре изглеждаща основа на 

стойката, където също се намират сен-

зорните бутони за управление.  Но при по-

внимателен поглед и тук се забелязва съ-

щата мека пластмаса, която е причина и 

този монитор да е нестабилен. Монито-

рът е снабден с 23-инчова TN матрица с 

LED подсветка, което позволява пости-

гането на доста високи нива на яркост и 

динамичен  контраст. Това на хартия би 

трябвало да подобри малко възпроизвежда-

нето на черния цвят, но на практика не е 

задължително. Все пак при Philips по този 

показател нещата са приемливи (може би 

се дължи на фирмената технология Smart 

Contrast) и мониторът показа близки до 

средните резултати в това отноше-

ние. Времето за реакция е редуцирано до 

2ms чрез Smart Response функцията и при 

бързи преходи не се наблюдаваха никакви 

странични ефекти. Цветовото предава-

не при стандартните фабрични настрой-

ки е с доста голямо отклонение. След ка-

либриране нещата се подобряват значи-

телно, но въпреки това постигнатите 

резултати бяха по-скоро задоволителни. 

Менюто на Philips Brilliance 239/234 CL2SB 

е добре направено, като бързо се свиква 

с него. Навигацията чрез сензорните бу-

тони е сравнително лесна. Важно е да се 

знае, че единствената отличителна чер-

та на двата представени модела Philips 

Brilliance е в наличието  на HDMI порт и 

липсата на DVI при 234CL2 модела и обра-

тното – наличието на 

DVI но липсата на HDMI 

порт при 239CL2 модела. 

Безспорно Philips Brilliance 

239CL2SB / 234CL2SB е за-

мислен като нискобюдже-

тен монитор и именно 

затова доста от недос-

татъците му могат да 

се пренебрегнат, но за 

жалост цената му не от-

говаря съвсем на способ-

ностите, които показа. 

Philips Brilliance 239CL2SB / 234CL2SB 

ASUS MS228М
Този 22-инчов монитор от ASUS също е 

от категорията на ултратънките дисплеи. 

С дебелината си от 16,5 мм той се нарежда 

в списъка на тънките монитори в нашия об-

зор. Дисплеят е с нестандартен дизайн, по-

добен на  AOC F22+. Долната хоризонтална 

част на рамката на екрана е значително по-

широка с цел получаване на необходимата ви-

сочина, защото се използва за основа на мо-

нитора (подобно на рамка за снимки, поста-

вена на бюро) и за да не падне, отзад като 

подпора служи една цилиндрична пластмасо-

ва гривна. Въпросната гривна не е фиксира-

на неподвижно към корпуса и позволява регу-

лиране на вертикалния ъгъл (наклона на екра-

на) на монитора. Наистина доста оригина-

лен подход, но при конкретната реализация 

е невъзможно мониторът да застане напъл-

но вертикално. Стабилност та е значително 

подобрена, но конкретната реализация от-

стъпва като стабилност и функционалност 

на решението, което сме виждали при AOC 

22+. Корпусът на монитора е от черна глан-

цова пластмаса, или както е модерно да се на-

рича „черно пиано”. На гърба има предвиден 

отвор за заключващ механизъм. Контролният 

панел е разположен в дясната част на долна-

та хоризонтална рамка 

на екрана. Бутоните са 

сензорни, чувствителни 

на допир. Все пак тряб-

ва да се внимава и да 

не си доближавате пръ-

стите твърде много, за-

щото реагират даже и 

при липса на допир. За-

хранването е изнесено 

в отделен адаптер и 

така спомага за намаляване на дебелината 

и теглото на дисплея. Мониторът разпола-

га с аналогов D-SUB и цифров HDMI входове, 

както и с аудиоизход. За съжаление липсва 

стандартният DVI интерфейс. Матрицата 

на дисплея е 21,5-инчова, с време за реакция 

от 2ms. Менюто на монитора предлага дос-

татъчно настройки, като тук също има ня-

колко предварително дефинирани фабрични 

стойности. Качеството на изображение със 

стандартните фабрични настройки е доста 

зле, но след калибриране нещата се подобря-

ват донякъде. Като цяло ASUS MS228H e мо-

нитор със стилна визия, но с изображение, 

от което има да се желае още твърде мно-

го, и с доста висока цена за възможностите.

Дизайн: ★★★★★★★★☆☆
Функционалност: ★★★★★☆☆☆☆☆ 

Представяне: ★★★★★☆☆☆☆☆
Цена: ★★★★★★☆☆☆☆
Рейтинг: ★★★★★★☆☆☆☆
Предоставен за тестове от: Asus

Ориентировъчна цена (с ДДС): 402 лв.

Гаранционен срок: 36 мес.
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LG Е2290V-SN 
Моделът доста нашумя напоследък, осо-

бено след като беше награден на CES 2011 в 

категорията „Иновация“. Още от пръв по-

глед се забелязва футуристичният му дизайн, 

който предполага и неговата бутикува стой-

ност. LG Е2290V в момента е и най-тънкият 

РС дисплей в света. Независимо че в PR мате-

риалите на компанията гордо се сочи 7,2 мм 

дебелина, реалната, която измерихме с шуб-

лер, в горната част на екрана беше 8,4 мм. 

Независимо от това и така устройството 

си остава най-тънкият монитор. Тук също 

по подобие на Philips и AOC е използвана кон-

цепцията цялото управление, както и вход-

но/изходните портове, да са разположени на 

самата стойка на монитора. Стойката е па-

ралелепипед със сребрист цвят и прозрачен 

плексиглас, а шийката, която държи самия ек-

ран, е метална, никелирана. Няма спор, че от 

LG са наблегнали на уникалната визия. Пости-

гането на такъв тънък размер не е толкова 

лесна задача от якостна гледна точка, моде-

ла на  Philips са нагледен пример в това отно-

шение. Инженерите на LG изглежда са отчели 

това и са конструирали корпуса на дисплея из-

цяло метален, като по този начин той значи-

телно е подсилен. Задната страна е никели-

рана по подбие на iPhone/Ipod продуктите, 

а рамката на дисплея от лицевата страна е 

валцован алуминий. Самата шийка на стой-

ката е закрепена за екрана доста по-стабил-

но, но въпреки това не осигурява стабилност-

та на модела на Acer, но пък превъзхожда ев-

тините пластмасови решения на Philips. Мо-

ниторът не разполага и с „футуристичния“ 

DispayPort, но това е обяснимо, защото той 

засега се ползва само в CAD/CAM класа мони-

тори,. Независимо от това, разполагате с 

аналогов D-SUB вход и цифровите DVI и HDMI 

входове. Освен тях е наличен и стандартни-

ят изход за слушалки. И при този монитор 

захранването е реализирано с външен адап-

тер. Не само визията, но и изображението 

на LG Е2290V е добро. Независимо че монито-

рът е с TN матрица, тя осигурява добра кар-

тина, като след калибриране този модел по-

каза най-добрите резултати измежду всич-

ки TN базирани продукти в теста. Разбира 

се, фабричните настройки, с които присти-

га мониторът, са много далеч от оптимал-

ните. Менюто на Е2290V е удобно и интуи-

тивно. В комбинация с управляващите буто-

ни се работи лесно и приятно с него. Ако во-

дещото при избора ви на монитор е визия-

та, то несъмнено LG Е2290V е правилният из-

бор, но ако търсите качество на изображе-

нието, за тази цена (или даже по-ниска) има 

и по-добри предложения. 

Дизайн: ★★★★★★★★★☆
Функционалност: ★★★★★☆☆☆☆☆ 

Представяне: ★★★★★★★☆☆☆
Цена: ★★★★★☆☆☆☆☆
Рейтинг: ★★★★★★☆☆☆☆
Предоставен за тестове от: 

Most Computers

Ориентировъчна цена (с ДДС): 604 лв.

Гаранционен срок: 36 мес.

NEC EA232WMi 
Снабден с матрица e-IPS, която определи 

и доброто му представяне. NEC MultiSync на 

EA232WMi е 23-инчов монитор с 14 ms вре-

ме за реакция на матрицата. Реално той е 

същият като популярния EA231WMi, но с до-

бавена LED подсветка. Конструкторите му 

са наблегнали на стандартен изглед на про-

фесионален монитор, със строг изчистен ди-

зайн. Корпусът му е пластмасов, с черен ма-

тов финиш. Стойката е много стабилна и с 

всички функции, като регулиране на височи-

ната, вертикалния наклон и хоризонтални-

те ъгли, също така и завъртане на дисплея 

на 90О тип „картина“ (pivot). Стабилност та 

и качеството на изработка са несравними с 

тези на който и да е TN базиран събрат. За-

хранващият блок е вграден в самия монитор, 

така че към него се включва директно мрежо-

вият захранващ кабел. Мониторът разполага 

и с 2х1W вградени високоговорители, но те 

просто са, колкото да има нещо, отколкото 

да осигуряват някакво качествено възпроиз-

веждане. Разбира се, наличен и аудиоизход за 

слушалки. Видеопортовете са аналогов D-SUB 

и цифровите DVI и DisplayPort. HDMI липсва, 

но при наличие на последния той е напълно 

безсмислен. Също така EA232WMi разполага 

и с USB хъб с четири порта. Екран ното меню 

на монитора е типичното за моделите на 

NEC от полупрофесионалната и професионал-

ната им серии, като предлага множество на-

стройки. Бутоните за управление са разпо-

ложени в долната дясна част на рамката. Бу-

тонът за навигация в менюто е много удо-

бен, тип джойстик, благодарение на кое-

то работата с екран ното меню е много 

приятна и удобна. До панела с бутоните 

е разположен и фотодатчик, отчитащ 

осветеност та на околната среда и използ-

ван за автоматично регулиране на яркост-

та и контраста. Заради LED подсветката 

консумацията на електроенергия е намалена. 

Това заедно със специалните енергоспестява-

щи технологии позволява постигане на кон-

сумация от <1W в енергоспестяващ режим. 

Даже в екран ното меню има вграден калкула-

тор, с който може да изчислите какво спес-

тявате като пари. Качеството на изображе-

ние на EA232WMi е много добро, като благо-

дарение на използваната матрица позволява 

много големи ъгли на видимост, както и въз-

произвеждане на по-живи цветове. Времето 

за реакция му е малко високо, затова моде-

лът не е най-удачният монитор за гейминг, 

но той е и по-скоро бизнес ориентиран. Ни-

вото на бялото, както и промяната на гама 

при различните нива на сиво, са в приемли-

ви граници, макар и не най-добрите, които 

сме виждали от марката, но все пак моде-

лът е на половината цена на професио-

нален монитор. Но при наличие на DELL 

U2311H, който се предлага за значител-

но по-малко пари, а се представя по-до-

бре от него, и тази цена не звучи особе-

но примамливо. 

Дизайн: ★★★★★★★☆☆☆
Функционалност: ★★★★★★★★☆ 

Представяне: ★★★★★★★★☆☆
Цена: ★★★★☆☆☆☆☆☆
Рейтинг: ★★★★★★★☆☆☆
Предоставен за тестове от: Tech Vision

Ориентировъчна цена (с ДДС): 759 лв.

Гаранционен срок: 36 мес.
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Дойде време и за традицион ните ни 

групови тестове на графични кар-

ти. И докато в последните им две 

издания се бяхме съсредоточили върху сред-

ния клас продукти заради скуката на пазара, 

сега вече се появихме на най-новите поколе-

ния видеокарти от високия клас на двата 

водещи производителя – ATI и NVIDIA. Ча-

кането не беше напразно, защото новото 

поколение показва подобаващо подобрение 

спрямо предходното. 

Новостите в съвремен ния 
висок клас VGA продукти

NVIDIA още преди година пусна своя нов 

чип Fermi (GF100), но имаше доста техноло-

гични проблеми с него и това обуслови от-

лагането му. Основните проблеми се дължа-

ха на високите утечки и от там на много 

голямата му консумация на електроенергия, 

което в крайна сметка не позволи на “зеле-

ните” да реализират пълнофункционалната 

му версия в графичната карта GTX480. На-

ложи се съкращаване на потоковите про-

цесори с цел вписването му в рамките до 

300 W TDP. Трябваше малко повече от поло-

вин година, докато се изгладят всички тех-

нологични проблеми, и да видим истинския 

блясък на новата архитектура Fermi. Така 

се появи последната GTX 500 серия графич-

ни карти на NVIDIA, базирани на новата ре-

визия GF110 на графичния процесор (GPU). 

Архитектурни изменени в тази нова реа-

лизация няма, като основните подобрения 

са насочени главно към нови и доста ефек-

тивни методи за управление на консумаци-

ята на електроенергия. Това позволи щат-

ните тактови честоти на GPU да бъдат 

увеличени, както и използването на пълния 

набор от функционални блокове, предвиде-

ни в новата архитектура. В резултат има-

ме една много мощна серия графични кар-

ти със сериозни изчислителни възможнос-

ти при доста по-поносими нива на консу-

мация на електроенергия и респективно – 

на отделяната топлина.

От AMD също не седяха със скръстени 

ръце и разработваха своето ново графич-

но поколение от шеста серия, базирано на 

графичния процесор Cayman, което тряб-

ваше да замени успешната HD 5800 линия. 

Целите на новата серия Radeon HD 6900 

бяха да се направи по-високопроизводител-

на архитектура с подобрени енергоефек-

тивност и контрол, както и с подобрено 

качество на изображението спрямо пре-

дходното поколение от серията Radeon 

HD 5800. При Cayman вече е налична нова-

та VLIW4 архитектура на GPU, като ос-

новните подобрения касаят най-вече до-

сегашните слаби места на Cypress – напри-

мер тежките изчисления при високи нива 

на теселация. Направени са хардуерни оп-

тимизации при използване на Stream тех-

нологията (използването на GPU за общи 

изчислителни задачи по подбие на CUDA). 

Подобренията, касаещи изображението, 

най-вече са в режимите за заглаждане (AA), 

като и тук е наличен по-рано представе-

ният в серията HD 6800 режим MLAA. Съв-

сем нов е обаче режимът EQAA (Enhanced 

Quality Anti Aliasing), чиято идея е съща-

та  – да подобри качеството на изобра-

жението чрез изглаждане, но с минимален 

спад на производителност та и с по-мал-

ко количество използвана графична памет. 

За оптимизиране на контрола и управле-

нието на енергопотреблението е налична 

новата технология AMD PowerTune. Целта 

є е да следи и поддържа консумацията на 

електроенергия в обявеното от произво-

дителя TDP по време на игра, така че ви-

деокартата да не започне да отделя пре-

калено голямо количество топлина и да 

не стане прекалено шумна. Тоест техно-

логията е доста подобна на тази, която 

и NVIDIA представи в GTX 500 серията си. 

Геймърски вълнения
Тест на графични 
ускорители от висок клас 
Денислав Славчев

Графична карта Radeon HD 6970 Radeon HD 6950 GeForce GTX570 GeForce GTX580

Производител AMD AMD NVIDIA NVIDIA

GPU Cayman XT Cayman Pro GF110 Fermi GF110 Fermi

Технология 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm

TDP 190 W 140 W 219 W 243 W

Захранващи конектори PEG 6-pin + 8-pin 6-pin + 6-pin 6-pin + 6-pin 6-pin + 8-pin

Стрийм процесори 1536 1408 480 512

ROPs 32 32 40 48

Честота на GPU 880 MHz 800 MHz 732 MHz 772 MHz

Памет 2048 MB GDDR5 1024/2048 MB GDDR5 1280 MB GDDR5 1536 MB GDDR5

Ширина на шината на памет та 256 bit 256 bit 320 bit 384 bit

Честота на памет та 1375 MHz 1250 MHz 950 MHz 1002 MHz
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 Обобщение
Изглежда изненадите ни съпътстват в 

това поколение графични карти. Най-нео-

чаквано (поне за мен) картата на Palit, ба-

зирана на графичния процесор GeForce GTX 

570, се представи отлично, като се проти-

вопостави успешно на едночиповия флагман 

на АТI базираните графични карти. Всъщ-

ност множеството нейни тестове дати-

рат от пазарния є дебют, а от тогава до-

сега се появиха няколко нови ревизии на 

ForceWare драйвърите, които бяха доста 

оптимизирани. Проблемът на графичните 

карти на AMD е в драйвърите. Към момен-

та има нова много ран на версия на Catalyst 

11.4 драйвърите, която би трябвало да по-

добри значително производителност та – 

според AMD в диапазона от 10 до 60%. 

Този драйвър не е коректно да бъде вклю-

чен като тестов за ревюто, защото е ран-

на ревизия и не е официален. След направе-

ния експеримент с него беше констатиран 

прираст в производителност та в различ-

ните игри в рамките на 2 до 7%. Незави-

симо от всичко, най-заслужаващата си ви-

деокарта измежду тестваните си остава 

Sapphire HD 6950 2GB. Другата също много 

атрактивна карта е Palit GeForce GTX 570 

заради по-ниската си цена. Разбира се, ако 

средствата са ограничени, тогава доста 

добро решение е и Radeon HD 6950 1GB, 

който предлага практически същата про-

изводителност с аналогичния модел с 2GB 

памет. По-голямото количество памет би 

помогнало за по-добро представяне на по-

високи резолюции, но на тях вече е труд-

но да се постигне достатъчно комфортен 

за игра брой кадри в секунда (FPS). Така че 

предимствата отиват по-скоро в теоре-

тичната сфера. В крайна сметка се вижда, 

че графичните решения и на NVIDIA, и на 

AMD предлагат много близка производи-

телност, както и цена, така че изборът 

спокойно може да се направи на база лични 

предпочитания на марка. 

Независимо от безспорно добрите стра-

ни на тези технологии, за ентусиастите на 

пръв поглед те водят след себе си и един 

недостатък, защото ограничават овър-

клока. Но за всяко нещо си има и решение. 

От AMD винаги са били доста толерантни 

към овърклокърите и ентусиастите и чес-

то ги радват с някои "екстри". И при тази 

серия те не са забравени, като за пръв път 

при графична карта по подобие на топмо-

делите дън ни платки имаме наличен двоен 

BIOS. Тази екстра е доста полезна за овър-

клокъри и РС ентусиасти, защото може да 

им спести много главоболия. Реализация-

та е чрез микропревключвател, разполо-

жен в непосредствена близост до Crossfire 

терминала. Той е с две позиции, като в по-

зиция 1 функционира главният BIOS на гра-

фичната карта, който може и да бъде об-

новяван. В положение 2 е резервният BIOS, 

който не можете да обновявате. Използва 

се, след като сте правили някои интервен-

ции по основния BIOS и след префлашване-

то му видеокартата не иска да “запали”. 

За момента едночиповите представите-

ли на Radeon HD 6900 серията са моделите 

Radeon HD 6950, снабдени с 1GB или 2GB па-

мет, и HD 6970, който разполага само с 2GB 

памет. Разликата в двата модела, освен в 

тактовите честоти на GPU и памет та, 

е и в броя на потоковите процесори, като 

HD 6950 използва графичния чип Cayman Pro, 

а HD 6970 – съответно Cayman XT. По-наход-

чивите потребители са забелязали наби-

ващата се прилика между Radeon HD 6850 

2GB и HD 6970, които всъщност са базира-

ни почти на идентичен хардуер (разлики-

те са в захранващите PEG куплунги). И точ-

но тук идва "черешката на тортата", за-

щото се оказва, че само с малки познания и 

префлашване на един BIOS графичната кар-

та Radeon HD 6950 2GB се трансформира в 

Radeon HD 6970. Разбира се, това важи само 

и единствено за референтния дизайн и за 

модела с 2GB памет. 

Като цяло новото графично поколение 

е доста мускулесто и доставя голямо удо-

волствие при игра със съвремен ните гейм 

заглавия. За този преглед имахме желание 

да съберем по-голям брой графични карти 

от различни производители, представени 

на нашия пазар, но нямахме особен избор 

при поддържаните тук наличности. Не ус-

пяхме да намерим дори GTX 580, затова и 

единствената NVIDIA базирана карта в те-

ста е GTX 570. Независимо от това, като 

се има предвид, че все още масово в този 

клас са разпространени главно референт-

ните решения, то и тези няколко модела 

ще дадат сравнително точна представа за 

качествата. Разбира се, липсват някои фа-

брично овърклокнати модели, които биха 

били доста интересни за потребителите, 

нежелаещи да се занимават с овърклок. На-

дяваме се, че в следващия преглед ще успе-

ем да представим и тях.

Как тествахме и оценявахме
За изследване на графичната производи-

телност на тези видеокарти използвахме 

няколко модерни и популярни игри, както и 

два синтетични бенчмарка. Тестваната ре-

золюция беше избрана от наложилата се на-

последък с Full HD (1920x1080), която е ти-

пична за голямата част от 22-24" монито-

ри. Използвахме максималните настройки 

за качество, където беше възможно, но все 

пак такива, при които полученият брой ка-

дри да позволява нормален гейм плей. 

Тестова система

CPU – Intel Core i7-920@4.2GHz

MB – Sapphire X58

RAM 6GB (3x2GB) OCZ Blade DDR3-2000CL7

HDD – SSD 128GB A-Data S596 Turbo

PSU – A-Data 1200W

Софтуер

Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit SP1

AMD Catalyst 11.2

NVIDIA ForceWare 266.58 WHQL 

ASUS 
6970 OC Edition

Palit GeForce 
GTX570

Sapphire Radeon 
HD 6970

Spphire Radeon 
HD 6950/2GB

Spphire Radeon 
HD 6950/1GB

3DMark11, [точки] 5479 5213 5308 4912 4908

Ungine Heaven 2.1, [fps] 52,6 54,1 50,7 47,7 46,9

Alien Vs Predator 2, [fps] 63,6 60,7 60,7 56,1 56,1

Crysis Warhead, [fps] 46,9 45,6 45,7 41,9 41,9

 Colin McRae: DiRT2, [fps] 92,1 118,8 90,3 85,5 83,9

Tom Clancy‘s: H.A.W.X. 2, [fps] 143 200 141 132 132

Just Cause 2, [fps] 65,3 74,8 61,9 59,6 59,6

Lost Planet 2, [fps] 52,7 68,9 50,2 47,7 47,7

Metro 2033, [fps] 29,67 35,33 29 28,33 28,33
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Тест

Sаpphire Radeon HD 6950/2GB

Това предложение от 

Sapphire е базирано на рефе-

рентния дизайн на Radeon HD 

6950 2GB, като единствена-

та разлика е само в оформ-

лението є. Този модел е и 

най-изгодният за момента 

за ентусиастите, защото реално 

с едно префлашване на BIOS се получава HD 6970. Това е възмож-

но поради факта, че и двата модела са с еднакъв хардуер с из-

ключение на това, че вместо 8-pin PEG захранващ куплунг е по-

ставен 6-pin. Това не представлява проблем, защото се знае, че 

тези два допълнителни контакта не са захранващи. Видеокар-

тата беше най-тихата в тестовете ни, като и при максимал-

но натоварване почти незабележимо си увеличи оборотите на 

охлаждащия вентилатор, но реално не доведе до никакво засил-

ване на шума. Sаpphire Radeon HD 6950 се поддържа от фирмения 

софтуерен овърклок инструмент Sapphire TriXX, който ви поз-

волява да я овърклоквате. Видеопортовете са стандартните 

за референтния модел  – 2xDVI, 1xHDMI и 2xminiDP. В комплекта 

получавате всякакъв вид преходници, включително и DP кабел. 

ASUS ЕА6970 OC Edition 

Независимо че конкретна-

та графична карта по нищо 

не се отличава (с изключение 

на фирмените стикери) от 

референтната AMD Radeon 

HD 6970, тя е с леко завишена 

тактова честота на GPU – 

890 MHz. Този фабричен овър-

клок се отразява положително на производителност та и тя на-

истина е малко по-висока, отколкото на референтния модел. 

Цената също е малко по-висока спрямо останалите конкурент-

ни модели, но освен фабричния овърклок, тя има и по-голяма га-

ранция. Разбира се, за ентусиастите тази графична карта дава 

доста повече, защото позволява и увеличаване на работните 

напрежения чрез фирмения инструмент ASUS SmartDoctor. При 

работа нивото на шума е много ниско и даже при продължител-

но натоварване не се увеличава осезателно. Графичната карта 

ЕА6970 OC Edition разполага със стандартните изходи за този 

модел – 2xDVI, 1xHDMI и 2xminiDP. В комплекта на видеокарта-

та, освен със самата нея, разполагате само с диск с драйвъри, 

PEG преходен кабел и гъвкава Crossfire връзка. 

Sаpphire Radeon HD 6950/1GB 

Този модел е с нереферен-

тен дизайн с редуцирана се-

бестойност, при който е на-

мален размерът на памет-

та на 1GB спрямо стандарт-

ния. Също така е промене-

но охлаждането и е намален 

размерът на PCB (печатната 

платка). Всичко това е дове-

ло да значително по-ниска цена, което обаче не се е отразило 

на производителност та на картата в стандартните режими 

спрямо по-големия модел. Промените най-вече засягат регула-

тора на напрежение, който тук е аналогов, но независимо от 

това, картата предлага и доста приятно ниво на овърклок, 

така че е интересна за по-бюджетните овърклокъри, които не 

гонят максимални резултати. Също така тя се поддържа и от 

фирмения софтуерен инструмент за овърклок – Sapphire TriXX. 

Видеоизходите са стандартните за модела (2xDVI, 1xHDMI и 

2xminiDP), както и захранващите PEG букси. Окомплектовката 

на картата е същата, като на по-големия модел и в нея също 

e наличен DP кабел.

Palit GeForce GTX570

Единственият предста-

вител в теста,  базиран 

на графичния процесор на 

NVIDIA (GTX 570), се пред-

стави повече от отлично. 

Картата е с референтен 

дизайн на GeForce GTX 570, 

като единствената разлика е в стикерите с логото на ком-

панията. Качеството на продукта е перфектно, предвид че 

самата видеокарта е само брендирана, а не реално произ-

ведена от Palit. Това е и най-евтиният вариант за момен-

та на този модел графичен ускорител. Видеокартата ра-

боти много тихо, като даже и при натоварване не се усе-

ща повишаване на шума. Овърклок способностите є също 

са отлични, но за целта е необходимо да се изключи дина-

мичното управление на мощност та, и по-конкретно огра-

ничителят за определеното TDP. Видеокартата разпола-

га със стандартните видеоизходи за този графичен про-

цесор – 2xDVI и 1xHDMI. В комплекта, освен самата виде-

окарта и диска с драйвъри, ще откриете единствено пре-

ходници DVI-HDMI и VGA-DVI. 

 

Предоставен от: MOST Computers

Цена (с ДДС): 690 лв.

Гаранция: 36 мес.

Предоставен от: MOST Computers

Цена (с ДДС): 654 лв.

Гаранция: 24 мес.

Предоставен от: PLESIO

Цена (с ДДС): 609 лв.

Гаранция: 24 мес.

Предоставен от: MOST Computers

Цена (с ДДС): 491 лв.

Гаранция: 24 мес.
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      ледвайки мисията си да доведе бъдещето на управлението на 
захранването до РС потребителите още днес, ASUS  интегрира 
своята революционна и прецизна  DIGI+ VRM технология в 
широк набор от своите дънни платки.

С

Интелигентен дизайн на захранването 
директно на платката  
DЦифровият дизайн на захранването на ASUS отдавна 
присъства в сървърните модели дъна, но следвайки 
препоръките на ентусиастите, получени както от медиите, 
така и от потребителите, компанията въведе този нов 
стандарт в много по-широк набор дънни платки, 
предназначени за масовия пазар. Тази инициатива 
продължава дългогодишната новаторска и лидерска 
позиция на ASUS на пазара, като в случая представя 
дизайн, който изцяло обновява управлението на РС 
захранването.   Включвайки цифрови хардуерни 
технологии и прецизен контрол, DIGI+ VRM решението 
установява нов стандарт, който представлява огромен 
напредък в сравнение със съществуващите аналогови 
захранващи решения.

Решението DIGI+ VRM е новаторска водеща технология, 
която използва Intel VRD 12 архитектурата и я 
усъвършенства, издигайки я далеч отвъд границите на 
аналоговия дизайн.  Технологията включва нов 
програмируем микрочип с цифрова архитектура, която 
елиминира необходимостта от конвертиране на 
захранващото напрежение и, съответно, свързаната с него 
латентност, което води до подобрена ефективност, 
по-бърза реакция и значително увеличена системна 
производителност. 
 
На масовите дънни платки на ASUS решението DIGI+ VRM 
работи в тандем и с фирмената  технология Dual Intelligent 
Processors. Тя беше представена в началото на 2010 г., 
въвеждайки за първи път използването на специална 
двойка процесори да дънната платка. Първият от тях е 
т.нар.  EPU (Energy Processing Unit),  който управлява 
енергийната консумация, а вторият  - TPU (TurboV 
Processing Unit), осигурява вградена машина за овърклок, 
оптимизираща и улесняваща повишаването на общата 
системна производителност.

 

Двойно по-голяма прецизност 
от аналоговите решения
WПредимствата на DIGI+ VRM конструкцията проличават 
веднага при сравнение с аналоговите системи. Преди 
всичко новата технология осигурява значително 
по-голяма гъвкавост и по-кратко време за реакция, така че 
настройките на напрежението са много по-прецизни и 
безопасни за прилагане. И въпреки че аналоговото 
управление на захранването се развива от години, то все 
още страда от ограничения по отношение на фините 
настройки, което води до по-малка толерантност при 
промените, свързани с големи увеличения на стойностите.

По-високата стабилност на  DIGI+ VRM, от друга страна, 
носи и по-голям потенциал за овърклок. Възможността за 
ръчна настройка на захранващите фази увеличава 
гъвкавостта на цялата система и, както показва опитът на 
ASUS,  комбинацията от Dual Intelligent Processors 2 и DIGI+ 
VRM осигурява двойно по-голяма прецизност при 
задаването на стойности на захранващите напрежения в 
сравнение с традиционните аналогови конструкции. Това 
дава възможност на РС системата да достигне пълния си 
потенциал и улеснява потребителите при ефективното му 
оползотворяване посредством разнообразни, но лесни за 
прилагане BIOS настройки или направо от ексклузивния 
специален потребителски интерфейс. 

В допълнение към удвоената прецизност DIGI+ VRM 
свежда до минимум електрическите загуби и оптимизира в 
най-голяма степен ефективността на захранването. 
Специално разработеният цифров контролер на 
решението улеснява прехода между различните нива на 
производителност и намалява експоненциално 
латентността, така че потребителите наистина печелят от 
тази значително подобрена архитектура за управление на 
захранването. 

По-ниски излъчвания и температури 
WС цифровата  DIGI+ VRM архитектура честотите се 
променят динамично в целия спектър на  VRM, което 
позволява електромагнитните смущения, генерирани от 
дънната платка, да бъдат намалени наполовина, така че 
различните части на системата не си пречат една на друга.  
Заедно с намаляването в реално време на шума в 
захранването на CPU ядрата, това увеличава значително 
стабилността на системата благодарение на по-малките 

интерференции между различните компоненти, 
осигурявайки значително по-безопасна и 

здравословна изчислителна среда 
за потребителите. 

В комбинация с използваните специално термично 
настроени материали на дънните платки на ASUS  
ефективният захранващ дизайн на DIGI+ VRM технологията 
балансира ефективно натоварването на захранващите 
фази, като отчита VRM температурите и осигурява 
по-дълъг живот на компонентите, по-добро охлаждане и 
по-добра системна стабилност.. 

Ексклузивни технологии в ASUS P8P67 
дънните платки 
Dual Intelligent Processors 2 и DIGI+ VRM технологиите са 
интегрирани в някои избрани модели от линията дъна 
ASUS P8P67. Освен до изцяло обновения цифров стандарт 
за управление на захранването,  P8P67 дънните платки 
дават на потребителите достъп и до приятелски настроен 
дизайн, включващ и ексклузивното решение BT GO! за 
Bluetooth управление, EFI BIOS (EZ Mode) с навигация 
посредством мишка и all-in-one пакета от приложения AI 
Suite II.

Взето заедно, всичко това е огромна крачка в правилната 
посока за всички РС потребители, които търсят лесно 
достъпна безкомпромисна производителност. 
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Ексклузивният потребителски интерфейс на ASUS 
позволява фино нагаждане на системната производителност  
посредством разнообразни настройки

р
WС цифровата  DIGI+ VRM архитекту
променят динамично в целия спектър 
позволява електромагнитните смущения
дънната платка, да бъдат намалени нап
различните части на системата не си преч
Заедно с намаляването в реално вре
захранването на CPU ядрата, това увели
стабилността на системата благодарени

интерференции между различни
осигурявайки значително 

здравословна изч
за потребителит

DIGI+ VRM цифровият дизайн на захранването 
бележи огромна промяна след аналоговата технология 
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През последните няколко месеца сред 

електрон ната търговия в България 

се надига нов отрасъл, чийто по-

тенциал е с колосални размери, а механи-

змът, по който работи, най-общо може да 

бъде описан с думата "гениален". Става въ-

прос за сайтовете за групово/колективно 

пазаруване. На Запад този бизнес вече се е 

доказал като изключително надежден и за 

търговците, и за посредниците (сайтове-

те), и за потребителите. Последните по-

лучават някои наистина страхотни нама-

ления до 90 процента на разообразни стоки 

и услуги. Но тъй като в България бизнесът 

с колективното пазаруване тепърва започ-

ва да набира популярност, ние от PC World 

решихме да ви запознаем с всичко необхо-

димо, което трябва да знаете. 

Какво представляват 
сайтовете за колективно 
пазаруване?

В основата на колективното пазаруване 

са големите отстъпки от реалната цена на 

стоки и услуги и уникалното взаимодейст-

вие между търговец, посредник (сайт) и по-

требител (клиент). Нарича се "колектив-

Офертите
В сайтовете за колективно пазаруване 

офертите са с голямо разнообразие, но бли-

зо половината от всички сделки са свързани 

с козметични процедури и терапии. Това не 

е никак случайно, тъй като целевата аудито-

рия на този вид пазаруване са имен но жени-

те в активна възраст, които са склон ни към 

светкавични реакции при забелязване на апе-

титна оферта. Освен всичко, свързано с коз-

метиката, сред офертите ще намерите на-

маления за ресторанти и заведения за бързо 

хранене; екскурзии и почивки в България и в 

чужбина – със самолет, автобус, круиз, влак; 

билети за концерти, театър, кино; карти с 

намаления за ски, игрални зали и спортни клу-

бове; основно и комплексно почистване на 

леки и тежки превозни средства; почиства-

не на дома и офиса; шофьорски курсове; за-

нимания в детски центрове; организиране 

на сватби и партита и пр. Все по-търсени 

стават и предметните оферти. Ако сте го-

тови с избора си, стигаме до...

Ваучери и начин на плащане
За да можете да извършите покупка от 

сайт за колективно пазаруване, трябва пър-

Новата мода 
на сайтовете 
за колективно 
пазаруване
Владимир Георгиев

но", защото повечето оферти стават ак-

тивни при събирането на определен (от 

търговеца) брой купувачи. Ако не се събе-

рат достатъчно клиенти, сделката отпа-

да. Никой не плаща нищо, а потребителите 

са в очакване на следващата промоционал-

на оферта. Фундаменталното в случая са 

самите намаления, които започват от 50 

процента и достигат до 90 процента. По-

добна отстъпка става възможна не заради 

преоценена стока, втора употреба вещи, 

уреди с транспортен дефект или други по-

добни казуси, а защото търговците прода-

ват големи количества, същевремен но по-

лучавайки безплатна реклама. 

Всекидневно сайтовете за колектив-

но пазаруване се свързват с търговците в 

различни градове на страната (обикновено 

става въпрос за София, Варна, Бургас, Плов-

див, Плевен, Русе, Стара Загора, Велико Тър-

ново, Шумен, Хасково, Търговище, Благоев-

град и др.) и се разбират за една или повече 

оферти, които да предложат на потреби-

телите. Обикновено офертите са със срок 

на валидност от 12 до 120 часа, като пове-

чето от тях стават активни при достига-

нето на определен брой клиенти.
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во да сте си направили регистрация (обик-

новено опира до въвеждането на две име-

на и електрон на поща). Когато си хареса-

те дадена оферта, заплащането се осъ-

ществява чрез кредитна/дебитна карта, 

по банков път, чрез банкомат, с електрон на 

сметка или дори в брой (чрез EasyPay). В слу-

чая е важно да отбележим, че цената, коя-

то е поставена на дадена оферта, е това, 

което плащате, т.е. няма да ви бъдат на-

числени данъци или някакви допълнителни 

такси освен тези, които изисква банката 

ви за електрон ни разплащания. Ако в край-

на сметка офертата отпадне при липса на 

достатъчно купувачи (много рядко среща-

но явление), заплатената сума ще ви бъде 

върната в рамките на една работна седми-

ца, и то отново без допълнителни такси.

Когато направите успешно плащане, 

вие получавате електронен ваучер с уни-

кален код. Ваучерите са документите, кои-

то трябва да разпечатате, за да предста-

вите на съответния търговец. Това е клю-

чов компонент от механизма за колектив-

но пазаруване, тъй като няма да ви се на-

лага физически да ходите до мястото, от 

което да вземете ваучера, за да го ползва-

те. Ваучерът може да бъде принтиран, но 

можете да се явите и единствено с уни-

калния си код.

Каква е гаранцията, че 
ще получите това, което 
платите?

Бизнес моделът на колективното паза-

руване е със силно изразен социален компо-

нент, който играе ролята на регулативен 

орган, гарантиращ, че ще получите това, 

което плащате. Всеки сайт предлага някак-

ва публична форма на общуване – комента-

ри към сделките и фирмите, форуми, чат 

канали и т.н., чрез която можете, освен да 

получавате допълнителна информация за 

предлаганата стока/услуга, но и да се за-

познавате с мнението на другите потре-

бители. В допълнение като част от сдел-

ката между сайта и търговеца последни-

ят е задължен да предоставя навремен ни 

публични отговори на различните потре-

бителски въпроси. 

Повечето сайтове за колективно пазару-

ване също така са с интеграция към Skype, 

Facebook и Twitter.

Ползите за търговците и за 
сайтовете

Неслучайно тази методология за 

електрон на търговия е толкова популяр-

на и сред потребителите, и сред търго-

вците, и сред самите сайтове посредни-

ци, които предлагат офертите. Търгове-

цът се съгласява да продава по-евтино кон-

кретни услуга или продукт в името на без-

платната реклама, която достига буквал-

но до десетки хиляди потребители всеки 

ден. А всички те са потенциални клиенти. 

Още по-хубавото за търговеца е, че не се 

плаща нищо предварително. Всъщност е 

точно обратното  – търговецът получа-

ва парите от сделката още преди новите 

клиенти да са дошли, тъй като ваучерите 

трябва да се заплатят от клиентите до 

2 дни от поръчката им. Методологията е 

изключително удобна, защото валидност-

та на ваучерите се определя от самия тър-

говец, като повечето изрично спомена-

ват, че е необходима предварителна ре-

зервация (за ползване на съответните ус-

луга или продукт) в определен период или 

на точна дата. По този начин търговецът 

се застрахова от внезапен наплив на клиен-

тела, която е възможно да не може да об-

служи наведнъж. Реално единственото из-

искване към търговците е да изпълнят ус-

ловията, посочени в офертата, а процен-

тът печалба (обикновено е около 10), кой-

то отива при съответния сайт за колек-

тивно пазаруване, се взема преди превода 

на парите към търговеца (прави се до ня-

колко дни след приключване на офертата).

Български сайтове за 
колективно пазаруване

Вече съществуват десетки индивидуал-

ни български сайтове за колективно пазару-

ване (вж. едноимен ното каре), но има и та-

кива, които обединяват всички оферти от 

всички сайтове, предоставящи ги на потре-

бителите в удобни списъци с кратки опи-

сания. Такива сайтове са www.gruponi.com, 

www.vsichkioferti.bg, www.moitesdelki.bg и 

www.eha.bg. Още по-хубавото е, че дълги-

те списъци могат да бъдат сортирани по 

размер на намаление, град, в който се пред-

лагат, вида на предлаганата услуга и т.н. 

На какво трябва да обръщате 
внимание, когато пазарувате 
колективно?

- Офертите за екскурзии и почивки са 

изключително апетитни, като много от 

тях са свързани с чуждестран ни пътувания, 

но е редно да обърнете внимание на някои 

неща – например за колко човека важи офер-

тата/нощувката. Какви са условията, ако 

е за двама, но желаете да заминете три-

ма, да речем? Какво влиза в цената и как-

во не? Ако пътувате със самолет, дали са 

включени летищни такси, застраховки, ба-

гаж? Ако пътувате за пръв път в чужби-

на, обърнете внимание на изискванията за 

преминаване на границата, включително за 

лица под 18 години? Не на последно място 

може би бихте желали да посетите сайта 

на фирмата, която предлага офертата, и 

да се запознаете с лицензите на туропера-

тора, тъй като сайтовете за колектив-

но пазаруване не гарантират за наличие-

то на такива.

- Четете много внимателно какво 

включва и какво не включва офертата. Ня-

кои от сделките предлагат бонуси, но при 

определени условия – не ги пропускайте!

- Ако се интересувате от ваучери за 

ресторант, погледнете до колко ваучера 

могат да се използват на маса (ако сте го-

ляма компания) и какво точно е включено 

в менюто.

- Офертите, свързани с козметика, са 

едни от най-популярните сред български-

Индивидуални български сайтове 
за колективно пазаруване

http://www.888.bg

http://www.grabo.bg

http://www.imasdelka.com

http://www.promomax.bg 

http://www.vipoferta.bg

http://www.sdelkite.bg 

http://www.napolovina.com

http://www.superdeal.bg 

http://www.dalavera.bg 

http://www.deals.bg 

http://www.promozona.bg

http://www.goldendeals.bg 

http://www.spesti.info

http://www.eftinlux.com

http://bg.kolektiva.net

http://www.zadrujno.bg
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те сайтове за колективно пазаруване, но някои не са с доста-

тъчно добро описание на процедурите. Не се колебайте да пи-

тате във форума или чат канала на съответния сайт, обикно-

вено отговорите идват бързо.

Най-често задаваните въпроси и техните 
отговори 

- Какво се случва, ако нямате пари в картата/банковата 

сметка, а сте завили, че желаете да купите офертата? В зави-

симост от избора ви на плащане заявките се обработват от 

24 до 48 часа, т.е. за това време трябва да сте платили, в про-

тивен случай заявката ви се смята за невалидна.

- Задължително ли е принтирането на ваучера? Не. Най-ва-

жното всъщност е неговият уникален номер, но за всеки случай 

можете да си запишете името на търговеца, валидност та на 

ваучера и неговите контакти.

- Възможно ли е подаряване на ваучер? Да. В сайтовете за ко-

лективно пазаруване има много страхотни идеи и някои веро-

ятно ще допаднат на близките и познатите ви. Не пропускай-

те обаче да ги запознаете с това, как се ползват ваучерите.

- Какво се случва, ако не използвате цялата стойност на ва-

учера? Остатъкът не се запазва. Всички ваучери са за едно-

кратно ползване, освен ако търговецът не е посочил нещо до-

пълнително.

- Как се прави абонамент за получаване на офертите от кон-

кретен сайт? За да се възползвате от възможностите на сай-

товете за колективно пазаруване, се изисква регистрация, при 

която можете да споменете дали желаете да получавате на 

електрон ната си поща всекидневни известия за новите офер-

ти. След регистрация тази опция също е възможна, но трябва 

да се отбележи в профила ви на съответната страница. 

- Какво се случва, щом изтече валидност та на ваучер? Ако в 

определения от търговеца срок не сте използвали ваучера, той 

губи валидност та си, а вие – платената сума. Хубавото в слу-

чая е, че обикновено ваучерите са с валидност от няколко ме-

сеца до цяла година. 

- Възможно ли е използването на ваучер за друга услуга, която 

се предлага от същата фирма? Не. Ваучерите са за конкретни 

оферти с конкретни намаления. 
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Чуждестран ни сайтове за 
колективно пазаруване

Най-популярният сайт за колективно пазаруване в света 

е Groupon, който в края на миналата година беше купен от 

Google за 6 млрд. долара. Groupon е основан през 2008 година, 

но социалната му интеграция и една конкретна идея го пре-

връщат в един от най-посещаваните сайтове въобще. По-

требителите са насърчавани да рекламират офертите чрез 

социалните мрежи и ако техен приятел купи ваучер в рам-

ките на 72 часа, първите получават 10 долара в личната си 

Groupon сметка.

Други популярни чуждестран ни сайтове са:

http://www.buywithme.com

http://www.socialbuy.com

http://www.crowdsavings.com

http://www.pricebunch.com

http://www.dailydealster.com

МИКРОБНИЯТ ФАКТОР -  
НОВАТА ЗДРАВНА РЕВОЛЮЦИЯ
от aвтора на ЕНЗИМНИЯТ ФАКТОР -
д-р ХИРОМИ ШИНИЯ 

Използвайте ензимите и микробите в 
тялото си, за да запазите здравето си    

Време е да започнем да насочваме дискусиите за здравеопаз-
ването към здравето, вместо към болестта. Как можем да 
се наслаждаваме на жизненост през целия си живот?
Тази книга е рецепта за точно такъв вечно млад живот. На ос-
новата на най-съвременните (и някои от най-древните) знания 
за нашите тела и как те функционират, аз предлагам нещо, 
което наричам „Шиния Биозим“ – нов начин на хранене и живот, 
който може да ви направи здрави и да ви запази здрави, като 
намали до минимум фармацевтичните и хирургичните намеси.

Цена 10 лв.

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
 

 www.ciela.bg 



В 
предната статия за прехвърляне 

на сайта ви на виртуален сървър 

дадох основни насоки за оптимал-

но използване на ресурсите. В тази ста-

тия ще дам някои препоръки, които ще 

помогнат на вашия сървър да работи по-

стабилно, да се справя по-добре с пикови 

натоварвания и да използва максимално 

предоставените ресурси.

Първо ще разгледам кои са някои от 

основните източници на натоварване 

при работа на един нормален динами-

чен сайт:

• Преди всичко това са самите скрип-

тове, които генерират страниците на 

сайта. Обикновено са скриптове, напи-

сани на Php. Макар че има много други 

скриптови езици за създаване на уебсай-

тове, php се наложи като един от най-

разпространените както за малки, така 

и за големи проекти;

• На второ място е базата дан ни. В 

случая аз имам предвид MySQL. Една не-

правилно конфигурирана база от дан ни 

може сериозно да натовари вашия сър-

вър и да създаде много проблеми в ра-

ботата му;

• На трето място – самият уебсър-

вър. Най-често това е Apache, който е 

най-разпространеният уебсървър в Ин-

тернет. Самият той не създава много 

голямо натоварване, но правилните му 

настройки могат да доведат до по-бър-

зо зареждане на вашата уебстраница.

За оптимизация на php скриптове 

има написани доста неща. Ако потърси-

те в Google, ще намерите много повече 

информация, отколкото може реално да 

прочетете. Аз ще се опитам да ви дам 

някои практически препоръки:

• Естествено, най-важното е скрипто-

вете да бъдат максимално прости осо-

бено ако очаквате сайтът ви да е много 

посещаван. Имайте предвид, че някои го-

тови CMS системи използват доста про-

цесорни ресурси. Това, разбира се, е така, 

защото предлагат много голяма функ-

ционалност, която невинаги ви е нужна;

• По възможност кеширайте рядко 

променящата се информация – например 

ако имате сайт за новини, една вече пуб-

ликувана информация не се променя. Това 

означава, че вие можете да създадете 

статично копие на страницата, което 

да бъде обработвано директно от уе-

бсървъра, без да се налага много по-ре-

сурсоемката обработка от php скрипт;

• Използвайте възможно най-малко за-

явки към базата от дан ни. Тази препоръ-

ка е важна, защото понякога се допуска 

грешката да се извиква една и съща SQL 

заявка десетки или дори стотици пъти;

• Винаги тествайте скриптовете си 

за натоварване. Доста често, докато 

тествате работата на сайта си само 

на вашия компютър, не можете да пре-

цените доколко скриптовете ви са оп-

тимално написани;

• Ако все пак скриптовете ви са слож-

ни и комплексни, използвайте php опти-

мизатор на кода. Такива например са Zend 

Optimiser и eAccelerator. Това се библиоте-

ки, които оптимизират, ускоряват и ке-

шират вашите скриптове в компилирано 

състояние. По този начин те намаляват 

или дори елиминират нуждата от обра-

ботка на кода на вашия сайт при всяко 

разглеждане на страниците.

Темата за оптимизация на MySQL бази 

от дан ни също е много обширна. Същест-

вуват и много други параметри max_user_

connections, key_buffer_size, sort_buffer_size, 

table_cache, join_buffer_size, tmp_table_size, 

които оказват влияние върху скорост та 

и правилния начин за обработка на заяв-

ките. Препоръчвам във всеки случай да се 

консултирате с администратор на бази 

дан ни (DBA), който да ви даде насоки за 

правилната конфигурация на вашата база 

от дан ни, или да прочете по-подробно до-

кументацията на MySQL.

Оптимизация на уебсървъра Apache 

също е доста обширна тема. Основните 

параметри, които задължително трябва 

да настроите в конфигурацията на уеб-

сървъра, са:

• MaxClients – показва максималния брой 

конкурентни процеси на уебсървъра, които 

могат да обработват запитвания. Всяко 

следващо конкурентно запитване ще бъде 

поставено в опашка и ще бъде обработе-

но, когато има свободен процес. Този па-

раметър е важен, защото определя мак-

сималния брой конкурентни посетители 

на вашия сайт, а също така до голяма сте-

пен и максималната използвана от уебсър-

въра памет. Тъй като на виртуалния сър-

вър памет та е ограничен ресурс, трябва 

много да се внимава да не се зададе твър-

де висока стойност, защото по този на-

чин може да се блокира целият VPS. Грубо 

изчисление за размера на този параметър 

може да се направи, като се определи мак-

сималната памет, която искаме да заделим 

за уебсървъра, и я разделим на памет та, не-

обходима за генериране на една уебстра-

ница. Максималната памет, необходима 

за генериране на уебстраницата, по прин-

цип се определя от php конфигурацион ния 

параметър memory_limit;

• MaxRequestsPerChild – определя колко 

запитвания ще обслужи един процес на уе-

бсървъра, преди да бъде „рестартиран“. 

По принцип е добре за този параметър 

да се зададе по-висока стойност (напри-

мер между 2000 и 5000), но ако се притес-

нявате от изтичане на памет, можете 

да го зададете и на доста ниска (напри-

мер между 100 и 500);

• KeepAlive – добре е да е включен (On). 

В някои случаи, особено при по-ограниче-

ни ресурси, сървърът работи по-стабил-

но, ако KeepAlive е изключен (Off). Пре-

поръчвам да се експериментира заедно 

с параметрите MaxKeepAliveRequests и 

KeepAliveTimeout.

Както вероятно се убедихте, на-

стройката на вашия сървър може да е 

трудна задача. Надявам се да съм ви по-

могнал да конфигурирате един стабилен 

и функционален виртуален сървър.

съветва:

Прехвърляне на сайт 
на виртуален сървър – 
част 2

www.superhosting.bg
sales@superhosting.bg

Любомир Русанов, 
управител на СуперХостинг.БГ
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В 
наши дни всеки може да бъде киноре-

жисьор – с толкова много достъпни 

устройства, като мобилни телефо-

ни, джобни видеокамери, цифрови фотоа-

парати и уебкамери, създаването на видео 

е по-лесно от всякога. Наистина да се нау-

чиш да снимаш качествено видео само по 

себе си не е лесна работа, а нещата ста-

ват още по-сложни в момента, когато ис-

кате да споделите заснетото с останала-

та част от света – било като го качите 

в YouTube, запишете го на DVD или пък го 

направите достъпно за сваляне от Мрежа-

та на мобилни устройства като смарт-

фоните. 

Сложност та при тази задача произлиза 

имен но от наличието на множество раз-

лични медии, кодеци и формати, които се 

използват при създаването и споделянето 

на видео. А ако искате да направите въз-

можно най-добро впечатление, ще трябва 

да сте запознати поне с основните теми 

в тази област. Точно това ще бъде наша 

риант на “compressor-decompressor”, т.е. 

програма за компресиране и декомпресира-

не на дан ни. Имен но това е и задачата, коя-

то се изпълнява от кодеците – обработ-

ват мултимедийната информация, като 

или я компресират (за транспорт и съх-

ранение), или я декомпресират (за гледа-

не или допълнително редактиране и пре-

форматиране). 

Цялото това компресиране и декомпре-

сиране се налага, защото т.нар. “сурово” ау-

дио- и видеосъдържание изискват огромно 

пространство за съхранение. Например не-

компресирано едночасово видео във висо-

ка резолюция 1080i, заснето при 60 кадъра 

в секунда, е с размери… 410 гигабайта. В съ-

щото време един стандартен аудиоалбум 

с продължителност 74 минути заема около 

680 MB в компресиран вид (или даже 70 до 

около 150 МВ в MP3 формат). Но едно не-

компресирано качествено 8-канално аудио 

с 24-битова резолюция и с 1 час продължи-

телност изисква малко над 7 GB простран-

ство. Ясно е, че това е доста много, осо-

бено ако ще трябва да се разпространява 

през Интернет – за целта ще трябва дос-

главна цел върху следващите страници. Ще 

започнем с т.нар. “контейнерни” форма-

ти и ще продължим към кодеците и основ-

ните начини за споделяне, преминавайки 

също през необходимите за изпълнението 

на задачата софтуерни 

инструменти. И така… 

Каква е 
разликата 
между кодек и 
контейнер?

Начинаещите виде-

осъздатели се спъват 

още при опитите да от-

крият отговора на този 

ключов въпрос. Затова 

ето го накратко: 

Кодекът носи мето-

да за кодиране или деко-

диране на дан ните, най-

вече компресираните. 

Всъщност терминът “ко-

дек” (CoDec), който днес 

се използва като основно 

понятие, е съкратен ва-

Видеокодеци и контейнерни формати
(кратко ръководство)
Намирането на подходящ начин за кодиране и споделяне на домашно създадено ви-
деосъдържание за мнозина може да се окаже объркваща задача. В тази статия ще 
ви разкажем как да изберете правилна комбинация от “кодеци” и “контейнери” за 
видеошедьоврите си. 

Handbrake е едно от полезните приложения, които ще ви да-

дат възможност да конвертирате видеосъдържание от един 

формат в друг, като използвате всеки пожелан кодек и начин 

за компресиране 
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по пространство за съхранение в неогра-

ничени количества, така че компресиране-

то при заснемането на видео е неизбежно. 

За целта съществуват десетки различ-

ни кодеци, за повечето от които обикно-

веният потребител може изобщо и да не 

чуе. Затова тук отбелязваме само най-раз-

пространените схеми за компресиране и 

декомпресиране. По-нататък ще се спрем 

за малко и на специфичния софтуер, с кой-

то те могат да бъдат прилагани. 

- H.264 / MPEG-4 AVC: Това е най-често из-

ползваният видеокодек в модерните цифро-

ви камери (или камкодери), които записват 

заснетото съдържание във вид на цифрови 

файлове на някакъв носител – хард диск, кар-

та памет и др. Припомняме, че това е ко-

декът, с който се компресира-декомпреси-

ра съдържанието, а не контейнерният фор-

мат на самия файл (за това вж. контейнер-

ната секция по-долу);

- MJPEG (Motion JPEG): Това е малко по-

стар кодек, използван от предишните по-

коления устройства за заснемане на видео. 

Той е разработен от същата организация 

(Joint Picture Experts Group), на която дъл-

жим и кодека за компресиране на цифрови-

те JPEG фотографии;

- DV и HDV: DV кодекът е разработен от 

група компании, произвеждащи потреби-

телска електроника и по-специално камко-

дери. Той се използва главно във видеокаме-

ри, които записват съдържанието на mini-

DV лентови касети. (Като някои версии на 

DV се използват също и 

в професионалното лен-

тово видеооборудване). 

Самият DV е ограничен 

до стандартна резолю-

ция, затова по-късно е 

създадена и версията за 

съдържание с висока ре-

золюция, наречена HDV. 

Тук трябва да се отбе-

лежи, че в случая с DV и 

HDV се обозначават как-

то самите кодеци, така и контейнерният 

формат на файловете.

Кодеци за съдържание на дискове

та време дори при широколентова връзка. 

Имен но затова се налага мултимедийното 

съдържание да бъде компресирано.

Компресирането в подходящите фор-

мат и размер обаче е само първата стъп-

ка за разпространение на съдържанието. 

След това то трябва да бъде “опаковано”, 

транспортирано и представено по под-

ходящ начин. Точно тук е целта на т.нар. 

“контейнерни формати” – да бъдат нещо 

като опаковка на медийното съдържание. 

Добрите контейнерни формати могат да 

съдържат файлове, компресирани с различ-

ни кодеци. Тях ще разгледаме малко по-под-

робно в следващата секция.

Видове кодеци
Ако попаднете на уебфоруми на хора, 

които се занимават повече или по-малко 

професионално с видео, сигурно ще се сма-

ете от огромните бази дан ни и списъци с 

най-различни видове кодеци. Всъщност из-

борът на подходящ кодек за компресиране 

и декомпресиране на съдържание в голяма 

степен зависи от крайната цел на тази за-

дача. Точно затова в следващите редове ще 

класифицираме кодеците според модела и 

целта на използването им вместо само да 

ги изброяваме. Акцентът ни ще е основно 

върху видеокодеците, но в част та за кон-

тейнерните формати по-долу ще засегнем 

и някои от аудиовъпросите. 

Кодеци, използвани при видеозаснемане 

За разлика от едновремешните видеока-

мери с магнитни касети, повечето днеш-

ни битови цифрови устройства заснемат 

съдържанието направо в някакъв компре-

сиран формат. Обикновено само профе-

сионалните оператори работят с некомп-

ресирано HD видео, защото то гарантира 

най-високо качество. Това е така, защото 

при компресирането и декомпресирането, 

както и при конвертирането от един фор-

мат в друг, обикновено се получават малки 

грешки и качеството се нарушава. Средни-

ят потребител обаче не разполага със скъ-

Няма как да не кажем няколко думи и за 

мултимедийните файлове, съхранявани и 

разпространявани на DVD или по-модер-

ните Blu-ray дискове. Защото независимо 

от нарастващата популярност на медия 

стрийминга по мрежите, този тип носи-

тели все още вършат много работа. С тях 

можете да изпратите доста съдържание 

на роднините си в провинцията, да напра-

вите видеоподарък на приятелите си или 

просто да архивирате филмчетата, създа-

дени през последните години. Освен това 

почти всеки вече има някакво DVD устрой-

ство у дома и може да гледа от него дори 

без да се свързва с Интернет. А ето ги и 

най-популярните “дискови” кодеци.

- MPEG-2: Тук отново трябва да напра-

вим разграничение между кодека (MPEG-2 

Part 2, познат също като H.262) и едноимен-

ния контейнерен формат MPEG-2. MPEG-2 

се използва изключително като компресио-

нен стандарт за DVD видео. Той се употре-

бяваше и в ран ните дни на създаването на 

Blu-ray Disc съдържание, но това вече не е 

така. Затова пък MPEG-2 днес често се при-

лага и за компресиране на разпространява-

ни в ефир HDTV програми;

- H.264 / MPEG-4 AVC: Това на практика 

е същият кодек, използван от модерните 

камкодери и цифрови апарати, заснемащи 

видео, който бе споменат в предишната 

секция. Той се ползва и за компресиране на 

Web видео. H.264 осигурява нелошо качест-

во на изображението при относително ви-

соки съотношения на компресия и сравни-

телно ниски “bit rate” нива, при това с го-

леми възможности за мащабируемост. Това 

е и кодекът, който служи днес за създаване-

то и просвирването на Blu-ray съдържание;

- Microsoft VC-1: VC-1 е третият от ко-

деците, използвани в наши дни за кодира-

не-декодиране на Blu-ray съдържание. Той се 

прилага също и в Microsoft Silverlight алтер-

нативата на Adobe Flash. 

Кодеци за уебстрийминг

Основни етапи при мултимедийния стрийминг

1. Запис 2. Цифровизиране, 
компресиране 
и кодиране

3. Качване 
(на сървър)

5. Декодиране

Help

C MY K РС World стр. 27

www.pcworld.bg  Април 2011 27



Разпространяването на видео по Мрежа-

та неизбежно е свързано с някои компромиси 

и жертване на качество в името на пости-

гането на по-ниски bit rate нива. Целта е ми-

нимална консумация на канал при уебстрий-

минга. Това е така, защото скоростите на 

достъп/сваляне/стрийминг варират в много 

широки граници в зависимост от специфи-

ката на Интернет връзката, която в наши 

дни често е безжична. Ето и какви кодеци се 

използват днес за кодиране на видео, което 

ще се разпространява в Мрежата. 

- MPEG-1: MPEG-1 е старият кодек за ви-

део, разпространявано в Мрежата. Въпре-

ки че днес популярните уебресурси, като 

YouTube, Netflix и др., вече не използват 

този стандарт, в много други Интернет 

сайтове все още има “тонове” MPEG-1 ба-

зирано видео в стандартна резолюция. За-

това и няма как да не го споменем, макар 

че, ако ще работите с високи резолюции, 

за препоръчване е този кодек да се избягва;

- WMV (Windows Media Video): Още вед-

нъж подчертаваме, че сега говорим за ко-

дек, а не за едноимен ния и познат на мно-

зина контейнерен формат Windows Media 

Video. Обработеното с този кодек съдържа-

ние също е много разпространено в Мрежа-

та, но и тук важи препоръката кодекът да 

се избягва при работа с високи резолюции. 

- H.264 / MPEG-4 AVC: Споменаването на 

H.264 кодека за трети пореден път в рам-

ките на 1-2 страници не е случайно. Той е 

приложим и при компресиране на видео за 

уебразпространение и най-вероятно ще се 

превърне в най-универсалната опция. Осо-

бено като се има предвид и широката под-

дръжка: Adobe го поддържа в своята Flash, 

HTML5 стандартът също може да използ-

ва H.264, YouTube последователно се при-

движва имен но към него, а и Apple го под-

държа напълно. По всичко личи, че имен но 

това ще е масовият стандарт за компреси-

ране и декомпресиране на видео и в бъдеще. 

Изборът на правилния 
“контейнер”: гъвкав и 
използваем

В тази секция няма да се спираме под-

робно на всички възможни мултимедийни 

файлови формати, с които се сблъскваме 

постоян но. Всеки от тях си има своите 

почитатели, но този, който вие ще избе-

рете за видеото си, ще зависи от това, 

което искате да постигнете. А понеже 

контейнерните формати носят и аудио-

съдържание, ще стане дума и за аудиоко-

деците. Ще се спрем само на най-важните 

неща, а имен но:

Когато обработвате заснетото от 

вас съдържание с някакъв софтуер за виде-

оредактиране, рано или късно ще създаде-

те файл, съдържащ компресираното видео 

и аудио, както и служебната информация, 

необходима за “инструктиране” на харду-

ера. С него съдържанието ще се просвир-

ва. Точно затова е важно да се знае отрано 

крайното направление на създавания файл, 

т.е. дали ще го разпространявате/гледа-

те през уеб, на мобилен телефон, чрез ди-

скове и т.н. Така ще можете да изберете 

и най-подходящия контейнер (файлов фор-

мат) за него. 

За разлика от кодеците моделите на 

използване на контейнерните формати 

често се застъпват, така че няма да из-

ползваме споменатата по-горе класифи-

кация. Вместо това ще обобщим най-чес-

то употребяваните в една голяма обща 

категория.

Формати за заснемане и архивиране

Както вече стана въпрос в секцията 

за кодеците, важно е да се избере вариан-

тът, който ще осигури най-високото въз-

можно качество на съдържанието в зависи-

мост от целевата аудитория и начина на 

разпространението или съхранението му. 

Вероятно повечето потребители биха из-

брали формат, който е удобен за споделя-

не през домашната мрежа или Интернет. 

Но дори в този случай те едва ли биха иска-

ли видеото им да изглежда като пикселизи-

рана “манджа с грозде”. Изборът на прави-

лен контейнерен формат обаче може да по-

могне за постигането на подходящ баланс 

между качество на съдържанието и “леко-

та” на файла с оглед на конкретната необ-

ходимост. Следва списъкът с най-разпрос-

транените контейнерни файлови формати.

- Advanced Systems Format (ASF): ASF e кон-

тейнерен формат, базиран на разработки 

на Microsoft. Разширенията на ASF файлове-

те могат да бъдат различни, включително 

.asf, .wma, .wmv. Трябва да се отбележи оба-

че, че файл с разширение .wmv вероятно е 

компресиран с кодека WMV (Windows Media 

Video), въпреки че самият файл е “опакован” 

в ASF контейнер. На теория ASF файлове-

те могат да съдържат видео и аудио, ком-

пресирани с всякакви кодеци. На практика 

обаче плейбекът на такива файлове може 

да създаде проблеми, особено ако видеото 

е компресирано с H.264 кодеци. Затова, ако 

планирате да се придържате към вселена-

та на Microsoft, ASF форматът е добър из-

бор, стига да не работите с не-Microsoft 

мултимедия;

- Audio Video Interleave (AVI): AVI също е 

Microsoft-ски контейнерен формат, но от 

по-старите. Той обаче все още е много раз-

пространен сред видеофайловете в мре-

жата, макар че едва ли ще го предпочете-

те за по-новите си видеопроекти с висо-

ка резолюция; 

- QuickTime: QuickTime е контейнерният 

формат на Apple. От време на време той 

търпи критики заради това, че кодек под-

дръжката му както за аудио, така и за ви-

део, е ограничена само до това, което под-

държа Apple. От друга страна, това никак 

не е малко, още повече че “Ябълката” е се-

риозен застъпник на потенциално универ-

салния кодек H.264. Така че QuickTime е под-

ходящ контейнер за кодирано с H.264 видео 

с висока резолюция;

- MP4: Често хората бъркат MP4 файло-

вете с QuickTime-ските, но всъщност това 

са различни стандарти. MP4 е контейне-

рен формат, разработен от организация-

та Motion Pictures Expert Group, а “по-тех-

ническото” му наименование е MPEG-4 Part 

14. Видеото в MP4 файловете обикновено 

е компресирано с H.264 кодек, а аудиото – 

с AAC, макар че могат да бъдат използва-

ни и други аудиокодеци; 

- MPEG и BDAV MPEG-2 Transport Streams: 

Това са контейнерните формати, прилага-

ни съответно в DVD и Blu-ray дисковете. 

Т.нар VOB (Video Objects) контейнерен фай-

лов формат е подклас на транспортния по-

ток MPEG и се ползва най-вече при създава-

нето на DVD видеосъдържание. Както по-

казва и наименованието, MPEG-2 Transport 

Streams форматът използва видео, компре-

сирано с MPEG-2 Part 2 енкодери, но всъщ-

ност не е лимитиран само до тях. Дан ните 

в MPEG-2 TS контейнерите могат да бъ-

дат компресирани също с H.264 и VC-1 ко-

деци, понеже също са част от Blu-ray стан-

дарта. Аудиочастите на тези файлове мо-

гат да бъдат Dolby Digital (AC3) файлове, 

Dolby Digital Plus, Dolby Lossless, DTS, DTS 

HD и Linear PCM (некомпресирани) мулти-

канални дан ни;

- AVCHD: Това е стандартният контей-

нерен формат, използван в много съвремен-
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ни камкодери. Видеосъдържанието, засне-

мано от тези цифрови камери, се компре-

сира с H.264 AVC кодек, а аудиото – с Dolby 

Digital (AC3), или остава като некомпреси-

рани линейни PCM дан ни.

- Flash: Flash е фирменият контейнерен 

формат на Adobe и поддържа широк набор 

от кодеци. По принцип най-новите Flash фай-

лове съдържат видео, компресирано с H.264, 

и аудио, кодирано с AAC кодеци, но те далеч 

не са единствените допустими варианти, 

особено ако включват и съдържание, засне-

то не само през последната година;

- Други: Съществува, разбира се, и голя-

мо разнообразие от други мултимедийни 

файлови формати, особено за съдържание-

то, разпространявано чрез Интернет. Сред 

най-известните от тях са Matroska (.mkv), 

OGG (отговарящи съответно на кодеците 

OGM и OGV), както и DiVX.

Как да използваме кодеците и 
контейнерите

Настоящото кратко ръководство не би 

било завършено, ако не кажем няколко думи 

и за начина на използване на всички тези 

кодеци и файлови формати при създаване-

то и редактирането на видео. Изхождайки 

от факта, че повечето потребители не са 

професионални кинематографисти, ще на-

блегнем на това, което е необходимо имен-

но на такава аудитория.

Преди всичко е важно да си осигури-

те възможно най-много пространство 

за съхранение. То ще ви е необходимо за 

всички проекти, независимо дали съдър-

жат само видео, или също аудио и фото-

графии. За създаването на видеоклипове 

и филми нерядко се използва както засне-

тото от домашната HD камера (най-ве-

роятно в AVCHD файлове), така и съдър-

жанието, пакетирано в QuickTime (.mov), 

AVI или MJPEG (ако става въпрос за по-

старички файлове). Не е зле за съхранява-

нето на цялото това обемно съдържание 

да си осигурите една 2TB RAID 1 система 

или домашен мултимедиен мрежов сървър 

(NAS) с поне 4TB пространство. Ако нещо 

трябва да се архивира, обичайните опции 

са две – външен хард диск или неограни-

чено количество оптични DVD носители. 

За нуждите на видеообработката, раз-

бира се, е необходима и мощна РС или Mac 

система с класна видеокарта и възможно 

най-много RAM. Много важен е и подходя-

щият софтуер, какъвто например може да 

бъде Adobe Premiere Pro CS5 (стига да може-

те да си го позволите) или някой от по-дос-

тъпните инструменти. За тях ви разказа-

хме в статията “С какво се правят филми-

те” от бр.7/2010 на PC World (ако не бърза-

те да навлезете в професионалната сфера). 

Ако проявяват повече интерес към 

обработката на чуждо видео, отколко-

то към създаването на собствено, нуж-

дите ви ще бъдат различни. И ако пред-

почитате да “рипвате” собствена DVD 

колекция за стриймване в домашната 

мрежа, повечето файлови формати ще 

ви свършат работа. 

Добре е обаче да се съобразите с хар-

дуера и софтуера, с които работите. На-

пример ако използвате безплатния VLC 

Media Player и всичкият ви клиентски хар-

дуер у дома се състои само от РС и/или 

Mac машини, то рипването на видеото 

в MP4 формат ще е сполучлив избор. Така 

ще получите добър микс от възможнос-

ти за запазване на качеството и поно-

сим обем на файловете. От друга стра-

на, ако ще нагаждате видеото за стрийм-

ване/качване на портативни плейъри или 

други мобилни устройства, трябва първо 

да видите какви точно формати се под-

държат от тях. В повечето случаи може 

би MPEG-2 ще свърши работа. 

Разбира се, всичко е въпрос на личен из-

бор, така че може би ще се спрете и на дру-

ги комбинации. Нашата задача беше да ви за-

познаем с основното по отношение на коде-

ците и мултимедийните контейнерни файло-

ви формати. Ме-

ракът, работа-

та, пробите и 

грешките са от 

вас, така че в за-

ключение оста-

на само да ви по-

желаем приятна 

работа и много 

творческо вдъх-

новение.Така изглежда видеоредактирането с Adobe Premiere Elements 9
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Android е първата в света напълно 

отворена мобилна операцион на сис-

тема, окуражаваща разработчици-

те да предлагат своите творчески пости-

жения на място като Android Market, къде-

то последната дума имат потребители-

те и техният интерес. За две години бла-

годарение на тази формула от Google за-

станаха на първо място сред смартфони-

те, детронирайки 10-годишното царуване 

на Nokia и техния Symbian. Вероятно мани-

ята по Android платформата е застигнала 

и вас, а други тепърва ще имат удоволст-

вието да влязат в света на неограничени-

те възможности. Независимо от кой тип 

сте, настоящият материал ще ви предло-

жи много полезна информация – от въведе-

ние в платформата и поглед върху някои от 

най-добрите Android телефони; през пред-

ставянето на най-полезните приложения, в 

което влезе и личното ни проучване за най-

популярните български продукти; до цяла 

армия от полезни съвети и трикове за ра-

бота с Android платформата.

Пригответе се, започваме! 

Какво е Android?
Android е операцион на система за мо-

билни устройства, използваща модифици-

рана версия на Linux ядрото и създадена 

от Android Inc. През 2005 г. Google купуват 

Android Inc. заедно с операцион ната им сис-

тема и започват да я развиват с типичен за 

софтуерните гиганти размах. Първият те-

лефон с Android е HTC Dream, който се появя-

ва на 22 октомври 2008 г. Само две години 

по-късно Android платформата вече е № 1 

сред смартфоните в света, прекратявайки 

10-годишната хегемония на Nokia Symbian. 

Какво е Android Market?
През последните две години се оформи 

голямо общество от разработчици, пи-

шещи приложения за мобилните устрой-

ства с Android ОС, които разширяват 

функционалност та на платформата. Го-

товите приложения се предлагат в онлайн 

магазина на Google, наречен Android Market, 

до чийто достъп се стига или директно 

през мобилния апарат, или чрез РС. За раз-

лика от Apple и техния App Store, в Android 

Market приложенията не преминават през 

екип одобряващи, като класациите в от-

делните категории (игри, книги, комикси, 

финанси, инструменти и помощници, ме-

дицински, фитнес, социални и др.) се мена-

жират спрямо интереса на потребители-

те. Друга отличителна черта на Android 

Market е фактът, че повечето приложе-

ния са безплатни. Към януари 2011-а в 

онлайн магазина могат да се намерят 

над 150 хиляди приложения. Очаквани-

ята са, че през май ще минат граница-

та от 200 хиляди. Според неофициални 

дан ни от началото на съществуване-

то на Android Market потребителите 

са свалили 3.8 млрд. приложения.

Нови и популярни Android 
базирани смартфони 

Samsung I9000 Galaxy S

До представянето на Galaxy S линия-

та южнокорейците от Samsung нямаха 

адекватен смартфон на пазара, а Samsung 

Omnia беше обявен от редица критици по 

света за едно от най-лошите устройства 

Добре дошли 
в света на 
Android!
Владимир Георгиев

на съвремен ните мобилни технологии. За 

щастие Galaxy S серията се оказа гигант-

ска стъпка в правилната посока и превър-

на Samsung в лидер сред производители-

те на смартфо-

ни. Конкретно 

I9000 е сред 

най-масовите 

модели на съв-

сем прилична-

та цена около 

600 лв.

Google Nexus One

Първият Android смартфон, който пока-

за на света, че Google могат да бъдат най-

добрите и в сферата на мобилните кому-

никации. Да, батерията му не е сред най-из-

държливите, а екранът му не е така голям, 

колкото при HTC EVO и Droid X, но е с толко-

ва елегантен и интуитивен дизайн, че вече 

с право е заслужил класическия си статут. 

За съжаление от Google вече не го предла-

гат на масовия пазар. Като негов замест-

ник изпращат на разра-

ботчиците N1, но ако 

искате да навлезете 

в света на Android 

и желаете да има-

те втора ръка ус-

тройство, не се ко-

лебайте нито миг 

повече  – Google 

Nexus One е ва-

шият смартфон. 

Мобилни комуникации
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Софтуерът Cisco Connect 
прави управлението на домашната 
мрежа по-лесно от всякога
Доставяният в окомплектовката на цялата нова серия безжични рутери Linksys E 
софтуер е подходящ и за новаците в мрежовите настройки, затова пък осигурява 
всичко необходимо за изчерпателен контрол и лесно управление на домашната 
мрежа  – бърза и лесна първоначална инсталация, добър родителски контрол, 
простота, сигурност и лесна манипулация с всички свързани устройства.

КомелСофт Мултимедия представя

За повече информация: 
www.comelsoft.com

Тоест ако желаете да добавите друго ус-
тройство към домашната си мрежа, просто 
трябва да сложите отново софтуерното CD 
(или да включите флашката, на която е копи-
ран инструментът) и да следвате простите 
инструкции от типа “стъпка по стъпка” на 
Cisco Connect. Същото важи и ако желаете да 
дадете временен достъп на гост до мрежата, 
без да споделяте с него излишни подробности 
за съхранявана в нея конфиденциална информа-
ция, или да промените настройките, задавани 
автоматично (и на случаен принцип) при пър-
воначалната инсталация.

Този метод е отличен за новаците, които 
не се си имали много вземане-даване с безжич-
ни мрежи, макар че по-напредналите потре-
бители по принцип могат да предпочетат 
да ползват и уеб интерфейса на рутера, кой-
то дава дори още по-изчерпателни възмож-
ности за настройване. Трябва да се отбележи 
обаче, че ако основните настройки се проме-
нят от уеб интерфейса, след това вече Cisco 
Connect няма да може да се използва. С други 
думи можете да използвате или Cisco Connect 
или уеб интерфейса, но не и двата инстру-
мента едновремен но, тъй като помежду им 
няма синхронизация.

Отличният родителски 
контрол
е една от може би най-полезните допълни-
телни възможности, осигурявани от софту-
ера Cisco Connect. Обикновено функцията ро-
дителски контрол е достъпна само със скъ-
пите платени защитни продукти на утвър-
дените разработчици. Е, с Linksys E-серията 
рутери и Cisco Connect я получавате напълно 
безплатно, при това с много прилична функ-
ционалност.

Родителският контрол на Cisco Connect на-
пример дава възможност да задавате ограни-
чения за браузенето в определени часове на 
денонощието или да филтрирате достъпния 
през дадено устройство в домашна мрежа тра-
фик на базата на съдържанието на сайтовете. 
Всичко това е още един относително прост, 
но ефективен метод да държите подраства-
щите членове на семейството по-далеч от 
опасностите на Интернет. 

сител (например USB флашка), което е огромно 
предимство за потребителите. Те искат да ра-
ботят в мрежата с компютър без налично оп-
тично устройство, да речем нетбук или ултра-
портативен лаптоп  – като от флашката ще 
функционира по същия начин, както и от CD. 

Простота на употреба и лесен 
контрол върху домашната мрежа

Достойнствата на Cisco Connect далеч не се из-
черпват с опростяването на първоначалната ин-
сталация. Всъщност замисълът му е да служи като 
основен инструмент и при последващата работа с 
домашната мрежа, а главните манипулацион ни оп-
ции са представени на основния екран, който дава 
възможност да добавяте други устройства към 
безжичната мрежа, да персонализирате настрой-
ките на рутера (променяйки паролите, мрежови-
те имена, опциите за сигурност та и т.н.), да да-
вате временен достъп на гости до домашната си 
мрежа или да осъществявате доста добър роди-
телски контрол, чрез филтриране на трафика за 
свързаните през рутера устройства. 

Представянето на новата Е серия безжич-
ни рутери на Linksys само по себе си беше 
една от добрите новини за домашните 

потребители, но повечето продуктови пре-
доставяния и ревюта, които съпровождаха съ-
битието, като че оставиха малко на заден план 
една от най-съществените характеристики на 
тези устройства – софтуера Cisco Connect. Тес-
товете в редакцията на PC World обаче показ-
ват, че този пропуск е, меко казано, несправед-
лив, не само защото Cisco Connect е основната 
разлика спрямо предишното поколение безжични 
рутери на компанията, а и защото този помо-
щен софтуер значително улеснява настройката 
и управлението на домашната мрежа, като раз-
ширява и функционалност та на устройствата.

Три прости стъпки за 
първоначалната инсталация

Тук няма преувеличение  – точно толкова са 
стъпките при първото включване на Linksys E ру-
тера: 1) слагате инсталацион ния диск със Cisco 
Connect в оптичното устройство на компютъра; 
2) свързвате захранващия кабел на E рутера и мре-
жовия кабел между него и компютъра и 3) следвате 
указанията на Cisco Connect за конфигурирането на 
Интернет връзката с необходимите настройки, 
включително задаването на мрежово име (т.нар. 
SSID), защитаването на безжичната мрежа и избо-
ра на парола за достъп. Всичко това отнема при-
близително 5 минути, без значение дали свързвате 
в безжичната мрежа РС, или Mac машина.

Друг важен плюс на софтуера Cisco Connect е, 
че работи директно от CD-то, т.е. не товари 
самия компютър с инсталации. Това означава, че 
софтуерът може да бъде копиран и на друг но-

Софтуерът Cisco Connect в няколко думи
⊕ опростява максимално първоначалната инсталация на Linksys E рутерите
⊕ не изисква инсталация на компютрите, като работи директно от CD или USB флашка
⊕ добавя възможности за лесен контрол и персонализация на безжичната мрежа
⊕ улеснява добавянето на нови устройства в мрежата и устройването на сигурен време-
нен достъп “за гости”
⊕ осигурява доста добри възможности за родителски контрол чрез филтриране на трафи-
ка за свързаните през рутера устройства
⊖ промяната на настройките през уеб-интерфейса на Linksys E рутерите прави Cisco Connect 
неизползваем, т.е. трябва да се използва или единият, или другият инструмент
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LG Optimus 2X

"Най-мощният смартфон на планета-

та" – така беше лансиран LG Optimus 2X на 

изложението CES 2011, което се проведе в 

началото на годината. И наистина, това 

е първият смартфон 

с двуядрен процесор 

(1 GHz Nvidia Tegra 

2), 512 MB RAM, 8-ме-

гапикселова камера 

с автофокус и LED 

светкавица. Използ-

ва Android 2.2 Froyo, с 

4-инчов капацитивен 

тъч екран и възмож-

ност да записва 1080р 

видео. Очаква се це-

ната му на българ-

ския пазар да е около 

1000 лв. 

Motorola Atrix 4G

Още един от "най-мощ-

ните смартфони". Това е 

Motorola Atrix 4G с двуяд-

рен Nvidia Tegra 2 и Android 

2.3 Gingerbread. С 4-инчов 

дисплей и резолюция от 

960x540 пиксела, 5-мега-

пикселова камера, която 

може да записва в 720р 

при 30 кадъра в секун-

да. Идва с 16 GB вграде-

на памет и Webtop док, 

чрез който можете да 

превърнете смартфо-

на в нетбук, но всичко това 

идва на цена близо 1500 лв.

Sony Ericsson Xperia Arc

На CES 2011 Xperia Arc беше един от 

най-стилните и изваяни смартфони, кой-

то обаче има какво да 

покаже и под капака – 1 

GHz Snapdragon проце-

сор, 512 MB RAM и Adreno 

205 GPU. И този модел 

идва с 16 GB вградена па-

мет, възползвайки се от 

Android 2.3 Gingerbread. 

Дисплеят е 4.2-инчов ка-

пацитивен LED, камера-

та е 8-мегапикселова с 

автофокус и LED свет-

кавица. Може да записва 

видео в 720р, а и цената 

му ще е съвсем прилична 

за всички тези екстри – 

около 900 лв. 

10 страхотни безплатни 
приложения за Android

Seesmic. Twitter е изключителна социал-

на платформа, а Seesmic демонстрира на-

гледно доколко добре се връзват съобщени-

ята до 140 символа с мобилното браузване. 

Въпреки че съществува официално Twitter 

приложение за Android, Seesmic е най-добри-

ят Twitter клиент.

Shazam. Ако искате да впечатлите прия-

телите си с някое мобилно приложение, то 

това трябва да е Shazam. Да сте се пита-

ли, когато чуете някоя песен, как се казва 

и кой е изпълнителят? Разбира се, че сте! 

И точно тук идва на помощ великолепни-

ят Shazam, който като с магическа пръчка 

засича музиката и в рамките на 15 секунди 

ще ви изведе цялата необходима информа-

ция. Успеваемост та му е над 80 процента!

Tricorder. Все повече гийкове твърдят, 

че смартфоните се превръщат в трикоде-

рите от Star Trek. Е, има и такова приложе-

ние, което прави вашето Android устрой-

ство виртуален трикодер. Дори предоста-

вя полезна информация от заобикалящата 

ви среда, включително GPS местоположение, 

безжични мрежи в обхват, засичане на стра-

нични звуци и т.н. Не знаете какво е трико-

дер? По-добре продължавайте да четете...

FxCamera. Една от най-слабите страни 

на Android платформата е в област та на 

софтуера на камерата, но това малко при-

ложение доказва, че няма невъзможни неща 

за разработчиците. Предоставя много по-

лезни и удобни контроли с персонифицира-

щи опции, включва дори и редица ефекти 

за налагане върху фотосите.

Aldiko Book Reader. Носете стотици кни-

ги в джоба си! Можете да браузвате и сва-

ляте книги от гигантските архиви на това 

приложение, което, ако ползвате доста-

тъчно често, със сигурност ще ви помогне 

да упражнявате английския си.

DropBox. Както подсказва името на 

това приложение, тук основната функция 

е една  – инсталирайте го на телефона и 

на РС-то си, за да можете лесно и бързо да 

прехвърляте файлове от компютъра към 

мобилното устройство и обратно. 

Out of Milk. Това малко бижу не просто 

ще ви помага в създаването на списъци за 

пазаруване, като сканирате баркодовете 

на продуктите или ги въвеждате ръчно, но 

и предлага много опции за категоризиране. 

И всичко това е в лесен и удобен интерфейс.

Google Goggles. Направете снимка на как-

вото си пожелаете и Google ще се опита да 

ви даде цялата налична информация, с коя-

то разполага. Ние го тествахме с няколко 

популярни картини и скулптури, а резулта-

тите бяха плашещо точни.

ES File Explorer. Когато трябва да пре-

търсите SD картата си за нещо конкрет-

но, това приложение ще ви помогне значи-

телно в намирането му.

Angry Birds. За десерт абсолютният фе-

номен сред игрите за мобилни устройства – 

Angry Birds, който вече се играе от над 100 

милиона души по света! Но знаете ли кое е 

най-хубавото? Че за Android платформата 

играта е напълно безплатна. Не стига това, 

но и с представянето на Amazon-ския Android 

App Store дебютира ексклузивната игра Angry 

Birds Rio, базирана на едноимен ната анима-

ция, която трябва да се появи през април.

Българските приложения в 
Android Market

В средата на 2010 г. като част от популя-

ризирането на Android платформата в Бъл-

гария от M-Tel проведоха конкурс за разра-

ботката на мобилни приложения, предназ-

начени специално за българските потреби-

тели. В крайна сметка бяха пуснати 68 та-

кива приложения, разделени в общо 10 ка-

тегории (транспорт, полезни инструмен-

ти, пътеводители, локация, финансови по-

мощници, социални мрежи, развлечения, реч-

ници и преводачи, новини и информация, за-

бавни). Можете да ги откриете, въвеждай-

ки ключовите думи M-Tel, app factory, bg или 

Bulgaria. Понастоящем с тези ключи думи 

ще намерите близо 200 приложения, сред 

които са радиата Radio Vitosha, The Voice 

Dancefloor Radio, BG Radio Bulgaria, Magic FM 

Bulgaria, Radio Veselina; речници – LEV English 

+, LEV Espa�ol, SlovoEd Bulgarian-Swedish, 

English-Bulgarian Dictionary; туристически 

и навигацион ни  – Опознай България, M-Tel 

Locator, Bulgaria Public Transport Help, 100-те 

национални обекта M-tel, Flights Info, Bulgaria 

Tourist Sites, Bulgaria Subway & Bus, BG Places; 

забавни и образователни – Hidden One Kids 

Free, Arithmetics, Hidden One Geek, MOETO 

TOTO 2, World Factbook и др.
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Кои са най-популярните 
български приложения в 
Android Market?

За съжаление платформата все още не е 

чак толкова популярна в България, а дори и 

да има достатъчно хора с Android телефо-

ни, много от тях не подозират за същест-

вуването на Android Market и цялата нова 

вселена, която би могла да се открие пред 

тях. При това положение е нормално свет-

лините на прожекторите да не са насочени 

към българските разработчици.

Отне ни доста време, докато успеем да 

издирим най-популярните български прило-

жения, но се оказа, че има няколко, които са 

наистина популярни. Tiny Flashlight + LED на-

пример е фенерче, дело на независимия раз-

работчик Николай Ананиев. В рамките на 10 

месеца то е свалено 3 милиона пъти и е с 

над 2 милиона активни потребители. Тези 

числа го поставят сред топ 250 на всички-

те 150 хиляди приложения, а в категория 

Tools е в топ 20. Фенерчето е не само с бо-

гати функционалности, със стилен и инту-

итивен дизайн. Един от най-големите му 

плюсове е, че поддържа изключително ши-

рок спектър от Android базирани телефо-

ни (включително с античните 1.5 и 1.6 вер-

сии на платформата).

Друг пример за наистина популярно бъл-

гарско приложение е Cardiograph на фирма 

MacroPinch, което само в рамките на шест 

седмици достига 200 хиляди сваляния и по-

пада в топ 50 на категория Health & Fitness. 

Както подсказва името, става въпрос за 

приложение, с чиято помощ телефонът 

може да измерва колко е пулсът ви. Как ра-

боти? Ако поставите върха на показалеца 

си върху задната камера на телефона, така 

че светкавицата да осветява пръста, ка-

мерата ще засича всяка промяна в черве-

ния цвят (на пръста), отбелязвайки по този 

начин един пулс на сърцето. Хитро, нали? 

Надяваме се, че след настоящия материал 

ще откликнат повече родни разработчици, 

така че да можем в бъдеще да посветим цяла 

статия на българската следа в Android Market. 

Съвети и трикове
Всяка платформа крие своите тайни по 

един или друг начин. Нека видим някои от 

най-важните неща, които трябва да знаете 

за Android базираните устройства.

Батерията
Ако предишните ви мобилни апарати 

не са били смартфони, вероятно най-изне-

надващия аспект за вас ще е относително 

краткият живот на батерията. Ако сте 

ползвали iPhone, това няма да е неочаквано 

за вас. Напълно нормално е съвремен ните 

смартфони да се зареждат веднъж дневно. 

Така нареченото "оправдание" на произво-

дителите е, че с навлизането на големите 

дисплеи, бързите процесори и мултимедий-

ните приложения животът на батерията 

трябва да бъде принесен в жертва. Ето ня-

колко неща, които ще ви бъдат от полза:

- Сложете отметка на Battery Use в на-

стройките на устройството си. От глав-

ния екран натиснете Menu  –> Settings  –> 

About Phone –> Battery Use. Чрез тази оп-

ция ще можете да следите много по-пре-

цизно изразходването на батерията и при 

необходимост да засичате кое приложение 

е най-лакомо.

- Ограничете използването на GPS. 

Google навигацията е страхотен инстру-

мент, но е и един от най-големите проти-

вници на батерията. Ако често ползвате 

смартфона си за GPS навигатор в автомо-

била, по-добре обмислете закупуването на 

адаптер за зареждане.

- Изключете тапетите. Бекграундът на 

Android базираните смартфони може да из-

глежда така, сякаш ако докоснете екрана, 

ще се прехвърлите в приказна страна, но 

тъй като няма практическа полза от тях, 

това е пилеене на батерията.

- Използвайте уиджет за контрол на 

яркост та. Яркост та на екрана също по-

пада в лидерските позиции по изразходва-

не на батерията. Добро решение е, ако по 

подразбиране яркост та е на минимум, а из-

ползвате уиджет, за да се регулира авто-

матично при необходимост.

Чудесата на Long Press

Най-лесният начин, по който можем да 

опишем функционалност та на Long Press 

(продължително натискане на екрана) при 

Android базираните устройства, е да я 

сравним с десния клик на мишката при ком-

пютрите. А ако някога сте се чудили дали 

конкретно приложение може да предложи 

повече опции, опитайте да задържите пръ-

ста си за няколко секунди върху екрана. Ако 

те са налични, устройството ще извибри-

Основни характеристики на Android 
платформата
Свързаност. Включва богата гама от технологии за свързване, включително GSM/EDGE, 

CDMA, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE и WiMAX.

Съобщения. Поддържат се SMS и MMS, но отскоро има възможност за изпращане на 

текстови съобщения през Android Cloud.

Уеббраузър. Базиран е на енджина с отворен код WebKit и V8 JavaScript енджина на 

Chrome. На Acid3 теста достига резултат от 93/100.

Мултимедийни формати. Поддържа следните аудио/видеоформати: WebM, H.263, H.264, 

MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB, AAC, HE-AAC, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF, BMP. 

Допълнителна хардуерна поддръжка. Android устройствата се възползват успешно от 

тъч екрани, GPS, акселерометри, жироскопи, магнитометри, сензори за налягане и дви-

жение, термометри. 

Мултитъч. Android платформата предлага мултитъч функция по подразбиране.

Мултитаскинг. Мултитаскингът на приложения е достъпен при Android.

Видеообаждания. Масовите версии на Android платформата не поддържат видеообаж-

дания, но някои устройства (Samsung Galaxy S например) с персонализирани операцион ни 

системи ги предлагат през UMTS мрежите или през IP.

Гласови команди. Търсенето в Google чрез гласови команди е достъпно още от първата 

версия на Android. Гласовите команди, като набиране, писане, навигация и т.н., се под-

държат след Android 2.2.

Тетъринг. Android поддържа тетъринга, превръщащ телефона в безжичен или жичен 

хотспот (разпръсква Интернет към други устройства). До идването на Android 2.2 

тази опция беше достъпна единствено чрез допълнителни приложения.
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ра леко и ще изведе прозорец с допълнител-

ни функции или шорткъти. Ето няколко от 

най-полезните Long Press опции, които ид-

ват вградени с всяко Android устройство:

- Home бутонът ще ви изведе списък с 

последно използваните приложения.

- Search бутонът ще включи гласово тър-

сене вместо текстово.

- Полето за въвеждане на текст ще ви 

покаже опцията за промяна на стила на кла-

виатурата – от Swype към стандартна.

- Всяка икона или уиджет можете да 

преместите/премахнете към/от глав-

ния екран.

- Върху свободно пространство от глав-

ния екран можете да добавите бързо шорт-

кът, уиджет или папка.

- Всеки мейл в Gmail App ще ви изведе до-

пълнителни опции за менажиране.

Търсете, за да спестите време

От четирите стандартни тъч бутона 

най-подценяваният е Search. Това, което за-

бравят много от Android потребителите, 

е, че успехът на Google идва от способност-

та им да търсят сред всичко и всички. Но-

вите потребители ще бъдат неприятно 

изненадани колко много кликове трябва да 

направят, за да проведат едно телефон-

но обаждане, или как трябва да скролират 

сред дълги списъци от приложения, но ре-

шението трябва да е ясно по подразбира-

не – Search! С натискането на Search буто-

на от главния екран можете да въведете 

името на приложение, контакт, профил, бе-

лежка или ключова дума и моментално ще 

бъдете препратени на желаното място – 

бързо и удобно! 

Android шорткъти

Мобилната операцион на система 

Android предлага впечатляващ набор от 

клавишни шорткъти, които ще ви спестят 

заравянето сред менютата. Имайте пред-

вид, че съществуват много Android базира-

ни устройства, но следните клавишни ком-

бинации би трябвало да важат за болшин-

ството Android клавиатури.

Spacebar – сваля уебстраница или документ 

надолу

Shift + Spacebar – качва уебстраница или до-

кумент нагоре

Alt + Spacebar – въвежда специален символ

Shift + Del  – изтрива символ от дясната 

страна на курсора

Alt + Del – изтрива цял ред

Shift + Shift (два пъти) – активира caps-lock; 

натиснете още веднъж Shift, за да излезе-

те от режима

Alt + Trackball-наляво – измества курсора към 

началото на реда

Alt + Trackball-надясно – измества курсора към 

края на реда

Alt + Trackball-нагоре – измества курсора към 

началото на страницата

Alt + Trackball-надолу – измества курсора към 

последния ред на страницата

Shift + Trackball-ляво/дясно  – маркира текст 

за копиране или изрязване

Menu + X – изрязва текст 

Menu + C – копира текст в клипборда

Menu + V – пейства текст от клипборда

Menu + A – маркира целия текст 

Menu + I – приближаване на страницата

Menu + O – отдалечаване от страницата

Menu + J – връщане към страница

Menu + K – напред към страница

Menu + R  – рефреш на настоящата стра-

ница

Menu + F – търсене сред страница

Menu + B – отваря буукмарковете

Menu + S – отваря менюто за социално спо-

деляне

Menu + H  – преглежда историята на бра-

узване

Menu + S – отваря настройките на бра-

узъра

Gmail:

F – изпраща настоящото съобщение (ра-

боти само когато сте в самото съоб-

щение)

R – отговор на настоящото съобщение 

(работи само когато сте в самото съ-

общение)

A – отговор към всички на настоящото 

съобщение (работи само когато сте в 

самото съобщение)

Y – архивира съобщението (работи само 

когато сте в самото съобщение)

Menu + U – рефрешва входящата кутия

Menu + C – започва нов мейл

Enter – отваря мейл (от списъка с входящи 

съобщения)

Alt + Trackball-нагоре  – отива към първите 

съобщения във входящи

Alt + Trackball-надолу – отива към последни-

те съобщения във входящи

Приложения:

Search + B – отваря браузъра

Search + C – отваря контактите

Search + E – отваря мейл

Search + G – отваря Gmail

Search + I – отваря календара

Search + M – отваря карта

Search + P – отваря музика

Search + S – отваря текстовите съобщения

Search + Y – отваря YouTube

Шорткътите на приложенията могат да 

се променят, като отидете в основните 

настройки –> Applications –> Quick Launch. 

Различните версии на 
Android ОС
Всяка нова версия на ОС включва редица 

подобрения  – от дежурните кръпки и 

коригирани бъгове, през нови опции, 

промени в интерфейса и добавяне на 

нови функционалности. Интересното е, 

че всяка нова версия носи името на слад-

киш, при това следвайки реда на англий-

ската азбука от "C" нататък. Версиите 

и техните особености са, както следва:

1.5 Cupcake – в днешно време се намира 

на много малко устройства.

1.6 Donut  – представя редица подо-

брения, свързани с камерата и записа 

на клипове. Въвежда поддръжката на 

широкоекран ни резолюции.

2.0/2.1 Eclair  – променя интерфейса на 

Android устройствата изоснови, пред-

ставяйки поддръжка на HTML5 и Exchange 

ActiveSync 2.5. Тази версия все още е сред 

най-разпространените. 

2.2 FroYo  – въвежда Adobe Flash. Става 

възможно прехвърлянето на приложения 

към SD карта. Представя тетъринг тех-

нологията (вж. карето "Основни харак-

теристики на Android платформата"). 

2.3 и 2.4 Gingerbread  – идва с нова кла-

виатура. Изразходва по-малко батерия. 

Представя нови визуални стилове. 

3.0 Honeycomb – таблет ориентиран ъп-

дейт, с който се въвежда поддръжката 

на устройства с големи екрани, много-

ядрени процесори и хардуерно ускорение 

за графиката. Първият 3.0 таблет е 

Motorola Xoom, направил премиерата си 

на 24 февруари 2011-а.

?.? Ice-cream sandwich – комбинация меж-

ду Gingerbread и Honeycomb. Трябва да се 

появи към средата на 2011-а.

Мобилни комуникации
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Файлове и твърди дискове: 

Diskeeper 2011
Diskeeper е професионално приложение 

за дефрагментиране на твърдия диск. Ко-

гато копирате, премествате и изтривате 

файлове, те се разпръскват по целия диск 

и това забавя работата на системата ви. 

Diskeeper събира файловете на едно място, 

като по този начин се увеличава скорост та 

за четенето им. Програмата работи във 

фонов режим и освен че повишава скорост-

та, увеличава и живота на хард дисковете.

Файлове и твърди дискове: 
GetDataBack 4.22 (за FAT и 
NTFS)

След всяко използване на тази програма 

ще бъдете повече от благодарни, защото 

на всеки се е случвало да губи цен ни дан ни – 

дали поради невнимателно изтриване, не-

желан формат или просто заради необяс-

нима загуба на информация. Каквато и да е 

причината, GetDataBack ще ви върне изгу-

беното обратно.

Интернет: 

Internet Explorer 9
През март излезе нова версия на най-по-

пулярния браузър – Internet Explorer. Нови-

ят Internet Explorer 9 обещава да направи 

сърфирането ни в глобалната Мрежа по-

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

вен с подобренията по външния вид, про-

грамистите от корпорация Microsoft са се 

постарали да ни зарадват и с нови функ-

ционалности, усъвършенствана съвмести-

мост с web стандартите и бързодействие. 

Системни инструменти: 
Driver Sweeper 2.9.0

Driver Sweeper е програма за почистване 

на драйвъри. Това е много препоръчителна 

стъпка при деинсталация и преинсталация 

на драйвър. Почти всички драйвъри оставят 

свои файлове и/или редове в регистратура-

та, затова е желателно да бъдат премахна-

ти, преди да се инсталира друг драйвър за 

въпросния компонент (а дори и само да се 

деинсталира). Процедурата не е сложна: въ-

просният драйвър се деинсталира от собст-

вения си деинсталатор от “Add or remove 

programs” панела на Windows, след което 

се почиства с Driver Sweeper под Safe Mode.
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Интернет: HTTrack 
Website Copier 3.44

HTTrack e безплатна и много удобна про-

грама за копиране на цялото съдържание на 

уебстраници върху вашия компютър. След 

това ще можете спокойно да разглеждате 

всичко, когато не сте онлайн. Програмата 

ще направи пълно копие на зададения сайт, 

включително и структурата на директо-

риите, връзките към отделните файлове, 

като в същото време поддържа възстано-

вяване на прекъснати задачи.

Мултимедия: AV Voice 
Changer Gold Edition 7.0.37

С помощ та на Voice Changer ще можете 

да променяте вашия глас чрез сложни алго-

ритми, обработващи различни параметри, 

като тембър, честота, скорост, както и 

да добавяте различни ефекти. По този на-

чин ще имитирате всякакви гласове, вклю-

чително и на другия пол. Наред с това ще 

разполагате с възможност да се запишете 

или да говорите с променения си глас в ко-

муникаторите в Интернет.

Мултимедия: 

jetAudio Basic 8.0.12
jetAudio има огромни възможности за ка-

чествено възпроизвеждане на повечето по-

пулярни аудио- и видеоформати. Програмата 

има версии jetAudio Basic (безплатна) и jetAudio 

Plus VX (платена). С jetAudio Plus VX можете да 

записвате аудио-CD, да редактирате тагове, 

да конвертирате аудиофайлове, да намирате 

информация за медия в Интернет и още мно-

го други. Също така този плейър има неверо-

ятни филтри и ефекти за чист, висококачест-

вен звук и кристална картина.

Оптични устройства: 
InfraRecorder 0.52

InfraRecorder е безплатна програма за 

запис на CD/DVD дискове, предлагаща дос-

та голям набор от функции, които, освен 

че са лесни за използване, се интегрират и 

с Windows Explorer. Някои от тях са запис-

ване на двуслойни дискове, няколко различ-

ни метода за „изтриване” на информация-

та на презаписваеми дискове, създаване на 

копия 1:1, възможност за работа с мулти-

сесийни дискове, показване на информация 

за дисковете и записващото устройство 

и още много други.

Пълното описание на програмите в диска можете да 

намерите в сайта ни www.pcworld.bg веднага след 

излизането на всеки нов брой

преведена на м
нож

ест
во езици, от

-
личава се с завидна лекот

а и бързи-
на на работ

а, вграден м
одул за т
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Име: .........................................................................................................................

Адрес: ......................................................................................................................

Коя от думите в скобите е в най-голяма степен 
противоположна по значение на думата с главни 
букви (подчертайте я)? 

ЕРУДИРАН (погрешен, неосведомен, млад, 
скитащ, двусмислен)

11 Коя е най-дългата дума, която може да се съста-
ви от следните девет букви?

МАЛЕНИРКТ

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

44

22

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

товете ни дават основание да продължим 
играта, която през 2011-а навършва 10 

години. За осигуряването на наградите 
отново ни помагат нашите партньори 

от COMPUTER 2000, Targus и издател-
ство “Сиела”, като към спонсорите 

се присъединява и гейм дистрибуторът 
ПУЛСАР. За IQ лидерите през новата 
година е осигурена и ГОЛЯМА НАГРАДА, 

която ще бъде спечелена от един от първи-
те петима 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 наме-
рите на www.pcworld.bg. Междувремен но в бр. 4 за 2011 г. 
ПОПЪЛНЕТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ:

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

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

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

33

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 – Dragon Age 2• Игра за РС от ПУЛСАР – Dragon Age 2
Dragon Age 2 ви поставя в ролята на Хок – беден изгнаник, който се сдобива с мо-
гъщество, за да се превърне в най-важния герой в света на Dragon Age. Хок е извес-
тен като оцелял от Блайт и като шампион на Къркуол, а легендата около сдобива-
нето му с власт е обвита в мистерии и слухове. Играта ви предлага нова история, 
обхващаща 10 години, която ще разкажете благодарение на моралните избори, кои-
то правите. Съберете най-смъртоносните съюзници, сдобийте се с удивителни 
слава и богатство и запечатайте името си в историята. Повече подробности за 
играта, чиято обложка и упътване са преведени на български, можете да научите 
на www.pulsar.bg или на официалния сайт на Dragon Age 2.  

• • Компактна оптична мишка от TARGUS Компактна оптична мишка от TARGUS 
Моделът AMU75EU е отлично решение за често пътуващи потребители на мобилни 
компютри. То осигурява пълната функционалност на традицион ните мишки, но в 
мини размер, което позволява удобното му пренасяне в чантите за лаптоп. Устрой-
ството е базирано на стандартен USB интерфейс и е готово за работа веднага, без 
нужда от инсталации. Стилният и добре обмислен дизайн гарантира удобна употре-
ба, независимо дали предпочитате да работите с лява или дясна ръка.

• • 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 10.5.2011 г. на адрес: София 1000, п.к. 209, за IQ теста
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Като използвате дадените определения, открийте 
четирите 6-буквени думи. Във всяка дума трите 
повтарящи се букви са представени с XYZ.

XYZ*** - сценичен изпълнител
*XYZ** - дебела хартия
** XYZ* - интервал в 
  тоновата стълбица
***XYZ - течение в изкуството

4135792 : 9753142
3682417 : 7318642
9172843 : ?

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.

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 

Коя е липсващата буква?55

99

8877

Награди от теста за бр. 2'2011 печелят:

Красимир Цветков, Кюстендил – мобилен телефон за две SIM 
карти PRIVILEG ТV5 mini

Момчил Станимиров Стоянов, Пловдив – игра за РС от ПУЛСАР – 
Dead Space 2

Светлозар Зарчев Спасов, Враца – компактна оптична мишка от 
Targus

Димо Илков Анадолов, Габрово – книга от издателство “Сиела” – 
“Блогът на местния идиот” от Весел Цанков

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. 2'2011: 

1 в) ЧЕРВЕН;  2 СЬОМГА; 3 ЕРУДИРАН, ДИЛЕТАНТ; 

4 ЗМИЙСКА КОЖА; 5 КРАЛСТВО, МЕЛНИЧАР; 6 3; 

7 а) отнася се до ЗАГАДКИ; 8 ДИМИНУЕНДО; 

9 Вж. фиг. 1; 10 Вж. фиг. 2

В П Т О С

Р В

?
И Й

О Е Т Е И

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

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

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

..................................................
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Вмартенския брой на списание PC 

World разгледахме подробно как ра-

боти процесорът – елементът от 

вашата компютърна система, който из-

вършва мисловната част, калкулирането. 

Но хард дискът е този, който помещава 

памет та на компютъра заедно с всички-

те ви снимки, музика, клипове, документи, 

включително операцион ната система и ця-

лата ви колекция от програми и игри. Как 

работи той? Сега ще разберете...

Историята на хард диска е дълга и започ-

ва с IBM през 1956 година. Тогава дискове-

те са били гигантски плочи с диаметър от 

близо половин метър и са съдържали едва 

няколко мегабайта. Първоначално са нари-

чани "фиксирани дискове" или с по-рядко из-

ползваното наименование "уинчестъри" (ко-

дово име, използвано за популярен IBM про-

дукт). По-късно се преименуват на "хард ди-

скове" (hard drives или HDD), за да се разли-

чават от набиращите тогава популярност 

флопи дискове. Хард дисковете съдържат 

твърди магнитни плочи за разлика от гъв-

кавите ленти в касетките и флопитата.

Устройство
Съвремен ните HDD-та се състоят от 

удароустойчив корпус, в който са помес-

тени вътрешните компоненти – магнит-

ни плочи, магнитни глави за четене/за-

пис, механизъм за задвижване на главите 

(рамо), мотор на шпиндела (разположен в 

самия център на плочите) – логическа плат-

ка (понякога наричана "платка с електрони-

ка"), както и конектори, джъмпери и пре-

включватели.

Логическата платка
Платката с електроника е изключително 

важна част от твърдия диск, която помеща-

ва редица важни елементи. На първо място 

в логиката е ръководството с инструкции, 

чрез които компютърът получава достъп 

до хард диска. Този процес може да се опи-

ше като засичаща рутина, която съобщава 

на компютъра какъв точно е хард дискът, 

с какъв капацитет е, към какъв кабел е свър-

зан и как да комуникира с операцион ната сис-

тема. С други думи, ако логиката е мъртва, 

РС-то ви няма да може да засече хард диска.

В допълнение към засичащата рути-

на логическата платка съдържа четящо-

записващ кеш, който е особено важен за 

производителност та на HDD. Ако каже-

те на компютъра да отвори 1GB информа-

ция, докато хард дискът зарежда първите 

32MB (приемайки, че HDD-то е с 32MB кеш 

памет), следващата порция се подготвя и 

изчаква в кеша. Когато отворите съхране-

ната в кеша информация, се зарежда дру-

га порция и така, докато не се отворят 

всички дан ни. Обратното на този процес 

се получава, когато се записва информация. 

Не на последно място логическите плат-

ки съдържат електрониката, която упра-

влява мотора на шпиндела и системата за 

придвижване на главите на устройството.

Моторът на шпиндела
Един от основните вътрешни компо-

ненти на хард диска е моторът на шпин-

дела. Контролиран изключително прециз-

но от логическата платка, той завърта 

плочите на един съвременен десктоп хард 

диск при скорост от 7200 оборота в мину-

та (RPM) до 10 000 RPM. При портативни-

те компютри ротацион ната скорост е в 

диапазона 4200 или 5400 RPM, а при сървър-

ните станции достига до 15 000 RPM. Кол-

кото по-бързо се въртят плочите, толко-

ва по-бързо се извършват прочитането и 

записът на информация. Моторът е зака-

чен за самия шпиндел, който държи плочи-

те центрирани и стабилни за постигането 

на високите ротацион ни скорости. 

хард дискът?
                   Владимир Георгиев
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Плочите на твърдия диск
Сами по себе си плочите са може би най-

комплексният компонент от устройство-

то на хард диска. Повърхност та на плочи-

те трябва да е дотолкова перфектно глад-

ка и абсолютно съвършено чиста, че хард 

дискът се сглобява в специална бяла стая с 

пречистен въздух, тъй като дори най-мини-

атюрната прашинка би повредила плочата.

Днешните плочи са тънки дискове от 

стъкло или алуминиева сплав, покрити с 

ултратънък слой кобалтова смес, която е 

изключително магнетична. Дан ните се за-

писват на сектори, които са организира-

ни в концентрични кръгове, започващи от 

шпиндела и наричани пътечки (или писти), 

а всичко това е организирано в клъстери 

от файловата система, която сте избра-

ли. Самият запис на информацията се осъ-

ществява, когато четящо-записващата гла-

ва (разположена на разстояние милион на от 

сантиметъра над повърхност та на диска, 

носейки се върху въздушна възглавница, съз-

дадена от ротацион ната скорост на пло-

чите) изравни магнетизирането на плоча-

та по метод, който се разпознава от ло-

гическата платка.

Съвремен ните хард дискове съдържат по 

няколко плочи, но истинският Свети граал 

на този вид технологии се крие в простран-

ствената плътност. Това е термин, който 

описва до колко сектора могат да се побе-

рат на едно трасе (мерната единица е in²). 
Ползите от увеличаването на простран-

ствената плътност са: 1) една плоча може 

да съдържа повече информация, увеличавайки 

по този начин общия капацитет на твърдия 

диск; 2) когато пространствената плът-

ност е по-висока, четящо-записващата глава 

изминава по-кратко разстояние и така уве-

личава продължителните скорости в дълги 

периоди на четящо-записваща активност. 

В тази връзка от няколко години се използ-

ва перпендикулярен запис, който подрежда 

секторите перпендикулярно върху физиче-

ската плоча, позволявайки на производите-

лите да скъсяват разстоянието между сек-

торите и същевремен но увеличавайки прос-

транствената плътност и стабилност та 

на хард диска. По-старите HDD-та използ-

ват хоризонтален запис и така прахосват 

цен но място от повърхност та на плочи-

те. Модерните перпендикулярни хард ди-

скове са със стотици Gbit/in², но техноло-

гии, като Millipede на IBM, преминават гра-

ницата от 1Tb/in². 

Какво представляват 
фрагментирането и 
дефрагментирането на 
твърдия диск?

Вероятно сте наясно, че при записване-

то на един файл върху хард диска той може 

да бъде разположен на много и различни мес-

та, парче по парче. Това е дефиницията на 

фрагментирането. Колкото повече са от-

делните фрагменти, толкова повече вре-

ме ще е необходимо за прочитането им. 

За наше щастие съществува дефрагменти-

ращ софтуер, който събира фрагментите 

и ги подрежда така, че да са възможно най-

удобни за достъп от файловата система.

Solid State дискове (SS D)
За разлика от конвенционалните пло-

чи – които в сравнение с флаш памет та са 

изключително бавни поради механичното 

им устройство, SSD-тата използват NAND 

флаш памет, за да съхраняват информация-

та. Това означава, че този род хард диско-

ве нямат нужда от магнетични плочи или 

четящо-записващи глави, тъй като се въз-

ползват от SRAM или DRAM – същите мо-

дули, които се използват за оперативната 

памет на компютъра. За разлика от RAM 

обаче, който губи запазената информация 

при рестарт или изключване на машината, 

SSD устройствата използват нелетлива па-

мет. И тук вероятно си задавате въпро-

са: какъв е смисълът от SSD, след като из-

ползват същата технология като на вече 

утвърдените флашки? Флашките са пор-

тативна памет, а SSD са направени, за да 

стоят в компютъра – форм факторът им 

позволява да съхраняват в пъти повече ин-

формация от USB памет та. Но нека отно-

во се върнем към същност та...

Поради пълната липса на движещи се час-

ти SSD-тата са много по-стабилни и дълго-

трайни спрямо конвенционалните, използ-

ват по-малко енергия и генерират много 

по-малко топлина, което ги прави идеал-

ни за портативни компютри. В допълне-

Как се съхранява информация 
с помощ та на магнетизма?

Науката за магнетизма е комплексна ма-

терия. Ако някога обаче сте си играли с маг-

нит и карфици, значи знаете основата  – 

те поначало не са магнетизирани, но ако ги 

отъркате в магнита, стават магнетизи-

рани и започват да залепват една за друга. 

При хард диска кръглите плочи са съставе-

ни от магнетичен материал, който е раз-

делен на милиарди миниатюрни зони. Всяка 

зона може моментално да бъде магнетизи-

рана (за да съхранява единици) или демагне-

тизирана (за да съхранява нули). Магнети-

змът неслучайно се използва за съхранение 

на дан ни, тъй като запазва информацията 

дори при изключено захранване. Нали помни-

те, че ако магнетизирате карфица, тя ос-

тава така, докато не я демагнетизирате? 

Какво са лошите сектори?
Лошите сектори (bad sectors) са сектори 

от диска, на които информацията не може да 

бъде прочетена. Това се получава вследствие 

от множество причини, но за ОС има значение, 

че вече не може да използва тази конкретна 

част от дан ни. Ако хард дискът бъде форма-

тиран, лошите сектори вече не са от значе-

ние – всички съвремен ни ОС чертаят карта 

на лошите сектори и ги избягват при форма-

тиране. Нещо особено полезно при съвремен-

ните хард дискове е, че се произвеждат с 

т.нар. "излишни" сектори, които се използ-

ват за заместване на повредените (това се 

осъществява при процеса на форматиране). 

Случаите, при които лошите сектори се 

превръщат в съществен проблем, са, кога-

то използващи се/активни сектори биват 

повредени поради грешка на хард диска. То-

гава информацията, съхранявана от тези 

сектори, може да бъдат частично повреде-

на или напълно неизползваема. И тъй като 

ОС няма как автоматично да компенсира 

загубата, това води до потенциална по-

вреда на дан ни в по-обширен мащаб и сис-

темна нестабилност.
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ние изключително високите им скорости 

на четене са идеални при гейминг, където 

зареждането на нива и сцени става в пъти 

по-бързо от стандартните хард дискове.

Въпреки всички тези плюсове, SSD-тата 

все още са далече от капацитета на HDD, 

а и цената им е значително по-висока, но 

с тенденцията непрекъснато да става все 

по-достъпна.

Съвети при покупка на хард 
диск

Капацитет. За повечето потре-

бители най-важната специфика-

ция при избор на хард диск е ка-

пацитетът му. Въпреки че в мо-

мента на пазара могат да се наме-

рят 3-терабайтови модели, обикно-

вено мястото никога не стига. Все 

пак, за да направите някаква бегла 

сметка на потребностите си и за 

какво ще ползвате компютъра/хард 

диска си, обърнете внимание на след-

ните капацитети:

- операцион ната система: заема око-

ло 7-8 GB (но може да достигне и до 16 GB);

- офис пакет: 2-3 GB;

- среден размер на компютърна игра: 

7-10 GB;

- една MP3-ка: 5-10 MB в зависимост от 

качеството є;

- музикален албум: около 100-150 MB;

- DVD, копирано на хард диска: 4-8 GB;

- DVD филм, компресиран в DivX (повече-

то филми по торентите): 700 MB – 1.4 GB;

- Blu-Ray, копиран на хард диска: 15-30 GB;

- Blu-Ray филм, компресиран в DivX: 2.5-4GB;

- компресирано видео от любителска ка-

мера: 1-2.5 GB на час (в зависимост от ре-

золюцията и качеството на картината).

Интерфейс. Друга важна спецификация 

при избора на хард диск е интерфейсът. 

Това е видът кабелна система, чрез която 

се свързват компютърните компоненти. 

За вградени HDD-та най-широко използва-

ният интерфейс е Serial ATA 2.0 (SATA2; 3 

Gb/s), но вече голяма част от новите ус-

тройства са със SATA3 (6 Gb/s). Външните 

HDD-та най-често използват USB 2.0/3.0 

или FireWire 400/3200, но някои се възполз-

ват от eSATA, което е вариация на SATA2. 

Когато избирате хард диск, трябва да зна-

ете какъв интерфейс поддържа РС-то ви. 

Също така имайте предвид, че скорост та 

на интерфейса не е същата като скорост-

та на хард диска. Например USB 2.0 има те-

оретична скорост от 480 мегабита в се-

кунда (или 60 мегабайта в секунда), но по-

ради широк спектър от фактори никога 

няма да можете да се доближите до тази 

скорост и ще трансферирате дан ни с око-

ло 320-400 мегабита в секунда (40-50 мега-

байта в секунда).

Форм фактор. Вградените хард диско-

ве обикновено идват в 3.5-инчов формат, 

което означава, че се вместват идеално 

в слота на 3.5-инчовите флопита. Следва-

щият често срещан размер е 2.5-инчови-

ят, който е ти-

пичен за пор-

тативни-

те ком-

п ю т р и  и 

външните 

H D D - т а . 

П р и  н е г о 

въртенето на 

плочите е по-бавно, 

но всъщност е по-бърз заради по-малка-

та площ върху която се въртят главите. 

1.8-инчовите също са често срещани, но 

обикновено се помещават в устройства 

като мултимедийните плейъри от рода 

на iPod и ултратънките лаптопи. 

Seek/access time. Времето за достъп на 

един хард диск е необходимото време, за 

да започне прочитането на дадена инфор-

мация. С други думи, това е времетраене-

то, при което главата достига до необхо-

димото място ("seek time"), и времетра-

енето при въртенето на диска, за което 

се предоставя необходимата информация 

към четящо-записващата глава ("latency"). 

Средното време за търсене и средната ла-

тентност ще ви покажат средното вре-

ме за достъп на хард диска (в милисекун-

ди). Сами разбирате, че колкото по-малко 

е, толкова по-добре. 

MTBF и гаранция. MTBF (mean time 

between failure) показва времето, след кое-

то е възможно да настъпи фатална грешка 

в оперирането на хард диска. Често тази 

стойност се използва от производители-

те и продавачите като рекламен трик, 

тъй като сами разбирате, че MTBF от 1 

милион часа прави хард диска вечен. Вмес-

то да се уповавате на този показател, по-

добре обърнете внимание на условията 

около гаранцията. Обикновено гаранция-

та на един хард диск е в диапазона 3-5 го-

дини, но различните компании предлагат 

различни условия.

Разлика в капацитета?
Един от постоян ните източници на 

объркване при потребителите е разлика-

та между рекламирания размер и размера, 

регистриран от операцион ната система. 

Това не е грешка, просто производители-

те на твърди дискове и операцион ните 

системи измерват капацитета по различ-

на методология. Когато изчисляват раз-

мера, производителите използват десе-

тична дефиниция за гигабайт, т.е. 1 GB e 

равен на 1000 MB, 1 MB е равен на 1000 KB 

и т.н. Операцион ната система, от друга 

страна, използва двоична дефиниция за ги-

габайт, т.е. по двоичните правила 1 GB е 

равен на 2^10 или 1024 MB, a 1 MB е равен на 

1024 KB. И така, използвайки десетичната 

дефиниция на производителите, хард диск 

с капацитет от 1 000 000 000 000 000 бай-

та е точно 1 TB, но при двоични условия е 

по-малко от 930 GB. 

Любопитни факти от историята на хард диска
- Първият хард диск е създаден от IBM 

през 1956 година, казвал се е IBM Model 350 

Disk File и се е състоял от 50 половинметро-

ви дискове, затворени в шкафове с размери-

те на работно бюро. Капацитетът на този 

HDD е бил 5 MB, а цената му – 3200 долара.

- 51 години бяха необходими на хард ди-

ска, за да достигне капацитета от 1 TB 

(1000 GB), това се случи през 2007 година. 

Само две години по-късно обаче това по-

стижение е удвоено.

- Границата от 1 GB е счупена през 1980 

година от IBM с модела IBM 3380, който е 

съхранявал 2.52 GB (около 500 пъти пове-

че от това, от което са имали нужда по-

требителите по онова време). За тогава 

размерът му е бил доста компактен – кол-

кото хладилник и с тегло от 250 кг. Цена-

та му е била 81 хиляди долара.

- Първият комерсиален хард диск е 

дело на Apple и се появява през 1981 годи-

на, като дизайнът му е бил специално на-

правен така, че да се използва с набира-

щите все по-голяма популярност микро-

компютри (сегашните РС-та). Капаците-

тът на първия комерсиален HDD е бил 5 

MB, а цената – 3500 долара.

- В момента имаме 128-гигабайтови 

флашки, което е 3200 пъти повече в срав-

нение с хард дисковете преди 20 години 

и 25 600 пъти повече в сравнение с пър-

вия комерсиален хард диск от 1981-ва. 
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Expert-M 
представя

Системата е изградена от взаимосвързани и изцяло 
интегрирани модули, работещи с обща база дан ни.
Обслужва корпоративни бази от дан ни от всички от-
расли на националното стопанство.  Системата следи 
в реално време складовите наличности, осигуреност-
та на производството и услугите, продажбите и ре-
зултатите от цялата стопанска дейност. 
За надеждност та и сигурност та на дан ните сме се 
доверили на лидера в област та на базите от дан ни – 
ORACLE. Обработките се изпълняват изцяло на сървъ-
ра, което дава възможност и за работа на отдалечени 
места през Интернет връзка.

Клиенти, които избраха ERP EXPERT M :
ЛВК – Винпром АД Търговище, Винекс Преслав АД, Черноморско злато АД, Винком АД Бургас, Вини АД Сли-
вен, Винекс Славянци АД, Винарска изба ШАТО – РОСЕНОВО АД, Винарска изба Хан Крум ЕАД, Винарска изба 
ШАТО РУКО АД, Феста уайн кампъни АД София, Белведере дистрибуция ЕООД София, ВиниКомерс АД София, 
Домейн Менада АД Стара Загора, Винарска къща САКАР, Домейн Катерина ЕООД, Винарска изба Стамбо-
лийски, Винарска изба “TODOROFF”, Полиинвест ЕООД Поморие, Виа-Понтика Поморие ЕООД, Винарска изба 
“Едуардо Миролио”, Евроетил ЕАД Силистра, Винарска изба “Слънчева долина” , Винарска изба “Слънчев за-
мък”, Винарска изба “Агро лайт”, Винарска изба “ТЕЛИШ”, СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ ЕАД, Чайка АД Варна, 
Болярка АД В. Търново, Деметра АД – хлебозавод Сливен, Хлебопроизводство и търговия Варна, Хайат 
България Кемикъл ООД Варна, Птицеклан ница АД Добрич, ДЛА Ботълинг (минерална вода ИЗВОР) Каварна и 
Варна, Рубин АД стъкларски завод Плевен, Фарин ООД Добрич, ЧИР Голден рест АД – Варна и София, Домини-
он грейн България АД Каварна, Чайка ПАК ООД Варна, ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД, Димов Ойл Търговище, 
КЛАС ОЛИО ООД, КЛАС ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД, ЕЛЕНА ГРУП ЕАД Попово, Добруджански хляб АД

За контакти:  Варна, ул. Ангел Кънчев №11, ап. 13а, тел.: (052) 979510, факс: (052) 979512
  Е-mail: office-head@expert-m.net, URL: www.expert-m.net



Съвремен ният човек прекарва голя-

ма част от денонощието в седнало 

положение, пред бюрото и компю-

търния монитор, при това в толкова не-

естествени и вредни пози, че в резултат 

подобно всекидневие нанася същински ар-

магедон върху тялото в дългосрочен план. 

Ето защо сме ви приготвили цяла арма-

да от полезни съвети как да оптимизира-

те работното си място и да го направи-

те максимално комфортно. Същевремен-

но ще ви запознаем с най-често срещани-

те проблеми, свързани с постоян ното ви-

сене пред компютъра, и ще ви помогнем 

да ги решите.

Може би не съзнавате, но столът, бюро-

то и компютърът са идеалните съставки 

за доста физически увреждания, чиято се-

риозност зависи от редица фактори, кои-

то не винаги са толкова очевидни. Едни от 

задължителните проблеми, свързани с про-

дължителното седене пред компютъра, са 

т.нар. увреждания от постоян ното напря-

гане – контузии на мускулната, скелетна-

та или нервната системи, причинени от 

повтарящи се движения, натоварвания на 

ставите или заемане на стран ни позиции 

за дълго време. Например пре-

гърбването на раменете и 

постоян ното напрежение в 

тях не само че може да дове-

де до прещипване на нерви, но 

и дори да увреди китките. Ако 

до момента не сте се замисляли 

за вашия комфорт на работното 

място, крайно време е да му прида-

дете ергономичен облик. Тук ще бъ-

дат описани най-важните неща, през 

които бихте искали да минете и кои-

то да промените, включително свърза-

ните с офис хардуера и какво трябва/не 

трябва да правите, докато работите.

За целите на настоящия матери-

ал ще приемем, че използвате бюро и 

стол на работното си място, тъй 

като "изправените" работни стан-

ции поне в България не са толко-

ва популярни.

Столът
Когато става въпрос за ергономич-

ност при офис столовете, за мерцеде-

са сред тях се смята легендарната се-

рия Aeron на Хърман Милър (http://www.

hermanmiller.com/Products/Aeron-Chairs). 

Не е нужно обаче да похарчите някол-

ко хиляди лева, за да ви е удобно. В 

днешно време можете да си купи-

те ергономичен стол на съвсем 

приемливи цени, а дори 

и да ъпгрейднете 

настоящия с ня-

ко и  не щ а , 

като под-

пори  з а 

л у м б а л -

ните пре-

шлени (раз-

положени в до-

лната част на гърба). 

Ето какво е 

н е о б х о -

димо да 

има сто-

лът ви за 

максимална комфорт-

ност при работа: 

Как ергономично да оптимизирате 
работното си място
Владимир Георгиев

- Удобна седалка. Едно от основните и 

най-очевидни неща за удобството ви при 

седене на стол е седалката. Твърд стол е 

идеалното решение за кухнята, но е мно-

го лош вариант за поставяне пред компю-

търа. В крайна сметка ще прекарвате сед-

нали по няколко часа на ден. За предпочи-

тане също така е материята, от която 

е направена седалката, да може да диша, 

за да не се получава запарване в по-горещи-

те летни дни.

- Подлакътници. Немислимо е столът, 

на който седите пред компютъра, да няма 

подлакътници. В крайна сметка интерак-

цията ви с машината става чрез мишка и 

клавиатура и ако ръцете ви "висят", умора-

та в китките ще е осезаема. По учебник се 

препоръчва подлакътниците да са на тако-

ва ниво, че лактите ви през повечето вре-

ме да са под 90-градусов ъгъл.

- Регулация на височината на седалката. 

Много по-лесно е да се настрои височина-

та на седалката, отколкото височината 

на бюрото. Трябва да бъдете в състояние 

да регулирате седалката си, така че бе-

драта ви да са успоредни на пода, а крака-

та ви да са стъпили на него. Също така е 

добре нивото на ръцете ви да е наравно 
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с височината на бюрото (или поне с част-

та му, върху която са разположени клавиа-

турата и мишката).

- Регулируема височина на облегалката. 

Това е нещо, което най-често се пренебрег-

ва при избора на стол и обикновено е край-

но ограничено при по-евтините офис моде-

ли. Би трябвало да можете да контролира-

те не само височината на облегалката, но 

и ъгъла, под който тя да застава. По прин-

цип седалката трябва да е изнесена по-на-

пред, за да държи гръбначния ви стълб из-

правен. Колкото по-назад е тя, толкова по-

голямо ще е прегърбването, което едва ли 

е нужно да обясняваме какво означава в дъл-

госрочен план.

Много важно правило при продължител-

но заседяване пред компютъра е, облегалка-

та да бъде стабилна и застопорена – мно-

го хора я оставят "свободна" и по този на-

чин гърбът им е в постоян но напрежение. 

- Подпори за лумбалните прешлени. Тъй 

като човешкият гръбнак е изнесен леко на-

пред, това означава, че облегалката на сто-

ла не трябва да е директно вертикална. 

Вместо това е препоръчително да е накло-

нена малко напред, а в област та на лумбал-

ните прешлени да поставите някаква под-

пора (на снимката по-долу е показано по-

добно средство, чиято цена е тридесети-

на лева). Добра работа би свършила и мал-

ка възглавничка.

- Възможност за въртене, колелца. Стол с 

възможност да се върти и на колелца може 

да е доста по-полезен, отколкото пред-

полагате. Когато трябва да достигнете 

нещо на бюрото, вие разтягате тялото 

си – разширяване на зоната, която да об-

хванете (и да виждате, без да си обръща-

те главата), може да направи чудеса с фи-

зическото ви положение. А понякога това 

е разликата в края на работния ден, изпъл-

нен с дискомфорт и болка. 

Бюрото
Произволното разполагане на мишка, 

клавиатура и монитор върху бюрото няма 

да ви гарантира здравословно работно мяс-

то. Но чрез следните няколко съве-

та всичко ще си дойде на мястото.

Разположение 
на мишката и 
клавиатурата

Силно препоръчително е мишка-

та и клавиатурата да са разполо-

жени колкото се може по-близо едни 

до други, като буквено-цифрената 

част на клавиатурата трябва да е 

центрирана върху бюрото. Подобно 

разположение означава, че ще обръ-

щате внимание на клавишите, а не 

на самата клавиатура – повечето 

клавиатури са асиметрични и чис-

лата са изнесени в дясната част. 

Разбира се, няма да е необходимо да 

правите изчисления къде точно се 

пада средата на бюрото и дали сте уцелили 

идеалното място, просто гледайте клави-

ша с буквата "B" да е директно срещу вас.

Дали бюрото ви е с трей за клавиату-

ра, или е без не би трябвало да е проблем, 

тъй като имате стол с регулируема седал-

ка (нали?!). Това обаче, което в никакъв слу-

чай не трябва да подценявате, е, че върху 

този трей трябва да се намира и мишката 

ви (а не отделно, върху бюрото). 

Мониторът
За съжаление повечето съвремен ни мо-

нитори не предлагат достатъчно възмож-

ности за регулиране на физическото им раз-

положение. Вероятно вече знаете, че погле-

дът ви трябва да е на нивото на монито-

ра, а разстоянието до него да е една ръка. 

Но може би не знаете, че известна част от 

уловката се крие в елиминирането на от-

блясъците от монитора. В случая е важно 

дали той може да се накланя, а също и как-

во е разположението на светлин ните из-

точници в стаята, както и дали се нами-

рате в близост до прозорец.

Височина на бюрото
Докато калибрирате разположението 

на работното си място, можете да хвър-

лите един поглед на http://www.ergotron.

com/tabid/305/language/en-us/default.aspx, 

където ще намерите план за изчисляване 

на точните разстояния спрямо височина-

та на бюрото и вашата височина, ъгъл на 

лактите, наклон на монитора и т.н. 

И всичко друго
Последното нещо, в което трябва да 

се уверите, е, че най-важните предмети 

около работното ви място са лесно дос-

тъпни, буквално на една ръка разстояние. 

Не трябва да се пресягате често, защо-

то, ако го правите, това е индикация, че 

разположението на най-необходимите ви 

вещи е неправилно. Както споменахме по-

горе, въртящият се стол с колелца значи-

телно увеличава достижимото простран-

ство. Имайте това предвид и се възполз-

вайте максимално.

Усилията са ключът...
До тук може да сте изградили най-ерго-

номичното работно място на света, но 

това няма да означава почти нищо, ако не 

сте съзнателни за състоянието и позицио-

нирането на тялото си. Следните няколко 

неща са особено важни и изискват усилия, 

за да може в края на работния ден то да се 

намира в положително състояние.

Стойката
Ако до момента сте следвали внимател-

но съветите ни, вече би трябвало да сте 

заели добра позиция. Клавиатурата е точ-

но пред вас и се намира на 90 градуса спря-

мо лактите ви. Мониторът е разположен 

на нивото на очите и е на не по-малко или 

на повече от една ръка разстояние, което 

ще се отрази положително върху врата ви. 

В допълнение трябва да обръщате внима-

ние на следните неща:

- Не се свличайте върху стола. Това е 

сред най-очевидните неща, които не тряб-

ва да правите, но в хода на дългия и умори-

телен ден ще се наложи да положите уси-

лия да запазите нормалната си седяща пози-

ция – препоръчително е гърбът ви да е под 

100-градусов ъгъл спрямо краката. 

- Дръжте лактите си близо до тялото, а 

китките изправени. Лесно можете да раз-
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берете дали се придържате към 

това правило – ако в края на деня 

усещате напрежение в китките и 

дискомфорт в област та на лакти-

те, очевидно трябва да промени-

те позиционирането си.

- Не напрягайте продължител-

но раменете и гърба си. Постоян-

ното напрежение в раменете и мускулите 

на гърба причинява поредица от проблеми. 

Уверете се, че не го правите продължител-

но време, като за целта не би трябвало да 

използвате подлакътниците на стола. Кла-

виатурата ви вече трябва да е разположе-

на на правилното ниво, при което няма да 

имате нужда от подлакътниците, но ако 

досега сте писали по този начин, вероятно 

ще ви трябват доста усилия, за да се оту-

чите и свикнете с новия режим на работа. 

Вземайте чести почивки
За никого не е тайна, че седенето по 

цял ден пред екрана е лошо за тялото ви. 

Препоръчително е на всеки 30 минути ра-

бота да правите 4/5-минутни почивки или 

можете да се възползвате от правилото 

20-20-20: на всеки 20 минути по 20 секунди 

се взирайте в нещо на разстояние 20 ме-

тра от вас. На теория това е прекрасно, 

но на практика всички знаем, че прекале-

но често тези препоръки не се спазват. За 

целта можете да се възползвате от спе-

циален безплатен софтуер, като Workrave 

(http://www.workrave.org) и AntiRSI (http://

tech.inhelsinki.nl/antirsi) за Windows/Linux и 

Mac OS X, респективно. И двете приложе-

ния ще ви напомнят, когато е дошло вре-

мето за почивка, а Workrave дори ще демон-

стрира нагледно някои упражнения, които 

можете да правите.

Избягвайте преумората на 
очите

Редовните почивки ще окажат положи-

телно въздействие върху ставите и мус-

кулите ви, но също ще ви помогнат да не 

преуморявате очите си от целодневното 

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

взиране в компютърния монитор, което в 

дългосрочен план води до чести главобо-

лия и влошаване на зрението. Минимизира-

нето на отблясъците с подходящо разпо-

ложение на дисплея също помага, но има и 

други методи, сред които е включването 

на опцията ClearType в Windows. ClearType 

подобрява четимост та на текста при 

LCD-тата с дигитален интерфейс, какви-

то са екраните на лаптопите. Четимост-

та при старите CRT монитори също може 

да бъде подобрена. 

Не на последно място ще поставим про-

грамата Flux (http://stereopsis.com/flux), коя-

то държи екрана на монитора в далеч по-

привлекателно състояние през нощ та (осо-

бено полезно, ако имате навика да работи-

те до късно).

Това бяха едни от най-важните съвети 

за създаване на здравословна и комфорт-

на работна среда. Някои от тях могат 

да ви изглеждат неубедително или прос-

то клиширано, но имен но те правят раз-

ликата между дискомфорта и уюта. Не ги 

подценявайте и се пазете, защото здра-

вето е едно от най-големите съкровища 

на този свят. 
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Един от добре известните на по-оп-

итните РС потребители факти е, че 

Windows базираните компютри чес-

то проявяват склон ност да забавят ра-

ботата си при продължителна употреба. 

Това може да се изрази в по-дългото вре-

ме за зареждане или значително по-бавно-

то стартиране на приложенията, откол-

кото в началото. И въпреки че Windows 7 

по-принцип е по-бърза от предходните вер-

сии на операцион ната система, тя също е 

изложена на подобни рискове – особено ако 

често инсталирате и деинсталирате раз-

личен софтуер на компютъра си. 

Затова, а и в тон с актуалното за мно-

зина пролетно почистване, в настояща-

та статия ще разгледаме няколко възмож-

ни начина за елиминиране на този проблем 

чрез отстраняването на софтуерния “бок-

лук”, който с времето затлачва система-

та. Ще обърнем внимание и на начините 

за контрол и профилактика, които могат 

да помогнат за минимизирането на про-

блема в бъдеще. 

Мистериозните забавяния: 
възможните хардуерни 
виновници

Случва се РС-тата да започнат да се 

“влачат” без всякакво предупреждение, а 

причините за това не винаги са очевидни. 

Въпреки че основният акцент на насто-

ящата статия е върху почистването на 

софтуера, струва си да засегнем накрат-

ко и някои често срещани проблеми с хар-

дуера, които биха могли да причинят та-

кива внезапни и необясними на пръв по-

глед забавяния.

“Изчезваща” памет: Има случаи, кога-

то системният BIOS връща настройките 

си по подразбиране без знанието на потре-

бителя. Това може да се случи при проблем 

с електрозахранването или ако по някаква 

причина РС системата е загасена по време 

на POST процедурата. При такова рестар-

тиране настройките за памет та могат 

без предупреждение да се върнат на по-

консервативни стойности – нещо, което 

се забелязва най-вече при работа с прило-

жения, консумиращи много памет. 

Друга възможност е намаляването на 

видимото количество оперативна памет. 

Причината за това може да е както недо-

бър контакт в слотовете, така и при мон-

тажа на радиаторите на чипсетите в ня-

кои Intel P55 и X58 базирани дън ни платки. 

Ако са затегнати твърде здраво, това 

Пролет е – да изчистим 
“боклука” и от РС-то
Характерно за Windows базираните компютри е,  че 
производителност та им намалява с времето. Проблемът все 
пак има възможни решения и те не са свързани задължително 
с преинсталиране на операцион ната система или преформати-
ране на хард диска. В тази статия ще ви разкажем за тях.

Практика

C MY K РС World стр. 47

www.pcworld.bg  Април 2011 47



може да изкриви проводните “пътечки” на 

платките. В резултат някой от модулите 

памет ще се окаже “невидим” за система-

та и съответно ще намали количеството 

памет, което се използва от нея. 

Прегряване: Модерните процесори на 

Intel и AMD автоматично намаляват ра-

ботните си честоти, ако им стане твър-

де горещо, което е възможно при проблем 

в работата на охлаждащите ги вентила-

тори. Затова е добре да се уверявате ре-

довно, че те не са задръстени с прах, как-

то и да проверявате системната темпе-

ратура в BIOS-а или с инструментите, кои-

то евентуално са дошли заедно с дън ната 

ви платка.

Проблеми с хард дисковете: Ако с вре-

мето системният хард диск започне да съ-

бира лоши сектори, той ще се опитва да 

пренасочва дан ните към безопасни свобод-

ни. Обикновено това не се случва често, но 

когато хард дискът тръгне да се разваля, 

проблемът зачестява. Видимият за потре-

бителя ефект е често и продължително 

“чегъртане” – активност на хард диска без 

видима причина. Затова, ако имате подо-

зрения, че нещо не е наред с твърдия диск, 

включете SMART функцията в BIOS-а на РС-

то, която ще ви снабди с диагностични дан-

ни за HDD устройството и ще ви предупре-

ди, ако има опасност от дефект. За още ин-

формация по решаването на тези пробле-

ми вижте също и статията “Борба с лоши-

те сектори на твърдия диск” от рубрика-

та “Практика” на бр. 4/2010 на PC World.

Windows ентропия: защо 
операцион ната система се 
забавя с времето

След краткия хардуерен брифинг нека 

да преминем и към обичайния заподозрян 

за забавянето на компютъра  – самата 

Windows ОС. 

Основните причини за забавянето на ра-

ботата на Windows с времето са три: раз-

дуване на Windows Registry, ненужно дубли-

ране на DLL-и и други остатъчни файлове 

и фрагментиране на системния HDD. Дру-

га често срещана причина се появява, ко-

гато на компютъра са инсталирани твър-

де много програми – това обикновено пре-

дизвиква работа на доста фонови услуги и 

процеси, които не се виждат от потре-

бителя, но също консумират немалко сис-

темни ресурси.

При това споменатите потенциални 

проблеми не са взаимно изключващи се. Сис-

темният регистър се раздува с инсталира-

нето на все повече приложения, което на 

свой ред задейства много фонови задачи. В 

същото време хард дискът може да се на-

пълни с несистематизирани дан ни. Но нека 

все пак да разгледаме споменатите пробле-

ми един по един. 

Д е б е л е е щ и я т 

Windows Registry: Тъй 

като и друг път сме за-

сягали темата, веро-

ятно повечето от вас 

знаят, че Windows под-

държа информацията за 

конфигурацион ните на-

стройки, инсталирани-

те приложения и опциите 

им в база дан ни, наречена 

Windows Registry (или Ре-

гистъра, както ще го на-

ричаме накратко по-на-

татък). При всяко инсталиране и деинста-

лиране на приложения или правене на про-

мени в Windows тази база дан ни постепен-

но нараства. С нарастването на Регистъ-

ра обаче постепен но се увеличава и време-

то за зареждане на ползващите го прило-

жения поради увеличения обем дан ни, в кои-

то трябва да търсят информация, още по-

вече че тя се записва на различни места – 

особено при някои специфични приложения, 

каквито са например инструментите за 

защита и даже някои медийни плейъри (от 

рода на PowerDVD). 

Друг сериозен задръстващ Регистъра 

фактор са недовършените деинсталации, 

които се превръщат в проблем при често 

инсталиране и деинсталиране на приложе-

ния – както обикновено се случва на закле-

тите геймъри и РС ентусиастите. Причи-

ната за тези недовършени деинсталации е 

във факта, че деинсталаторът на Windows 

все още не е съвършен  – дори в 7-ицата. 

За това, разбира се, има лечение, но ще се 

спрем на въпроса по-нататък. 

Ненужни части и версии на приложени-

ята: При инсталирането на някои приложе-

ния се изискват различни runtime модули. Ти-

пичен случай са отделно инсталираните ко-

пия на Microsoft Visual C++ дистрибуциите. 

От всичките, които могат да се видят на 

илюстрация 2, обаче са нужни само послед-

ните им версии. Ако използвате 64-бито-

ва ОС, ще ви трябват две копия – едно за 

32-битови операции (с етикет х86) и едно – 

за 64-битови (х64). 

Това, разбира се, е само един от възмож-

ните примери за “боклука”, който задръст-

ва ненужно системния регистър. 

Ненужни фонови услуги и задачи: Колко-

то повече софтуер инсталирате, толкова 

по-голяма става вероятност та въпросни-

те приложения да задействат някакви услу-

ги или процеси, функциониращи във фонов 

режим. Но дали действително имате нуж-

да от тях? Едва ли… Тези излишни процеси 

Нужна ви е само последната версия на Visual C++ дистрибуциите 

Поддържането на толкова много инсталира-

ни приложения в Windows не се препоръчва
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обаче също натоварват машината и се от-

разяват негативно на бързодействието є.

- Препълването на системния хард диск

Файловите системи на Windows маши-

ните по принцип са склон ни да се фрагмен-

тират с времето. От тук идва и препоръ-

ката за периодично дефрагментиране на 

хард дисковете, работещи под Windows 

XP. И макар че с Vista и Windows 7 този про-

блем да е минимизиран чрез автоматично 

дефрагментиране, докато компютърът е 

в idle режим, честите моменти на създа-

ване и изтриване на файлове (независимо 

дали ръчно, или поради използването на спе-

цифични приложения, които го правят) все 

пак усложняват проблема.

Проблеми с производителност та на сис-

темата могат да възникнат и при препъл-

ване на системния хард диск. Ако налично-

то в него пространство е запълнено над 

90% например, т.нар. суапване (времен но 

съхраняване на дан ни от оперативната в 

магнитната памет на машината) се заба-

вя значително, което неизбежно се отразя-

ва и на бързодействието на цялата систе-

ма. А това означава, че или е време да по-

чистите хард диска си от излишно съдър-

жание, или да инвестирате в повече прос-

транство за съхранение. 

Инструменти за диагностика 
и контрол над “боклука”

Разбира се, мисията по ускоряването 

на РС-то чрез почистване ще е значител-

но по-лесна, ако разполагате с необходи-

мите инструменти, които ще ви помог-

нат да идентифицирате проблемните об-

ласти, както и да изровите и премахне-

те ненужните файлове и прочее задръст-

ващи елементи. Следват няколко такива 

предложения.

Бенчмарк програми: Benchmark инстру-

ментите са необходими за точното оп-

ределяне на производителност та на сис-

темата. За препоръчване са програми-

те, които тестват цялостно система-

та, каквито са например бенчмарковете 

WorldBench (http://www.worldbench.com/) 

или PCMark Vantage (http://www.futuremark.

com/benchmarks/). Изтествайте с тях РС-

то си веднага след първоначалната му ин-

сталация (или още при покупката/асембли-

рането му) и правете същото на всеки ня-

колко месеца, като си записвате резулта-

тите от изпитанията. Ако точките са 

паднали с над 10% спрямо първоначалния ре-

зултат, значи е време за почистване – не е 

нужно да чакате да пукне пролет. 

Полезни “уиджети”: Последната вер-

сия на Windows идва с някои доста полез-

ни допълнителни малки аплети, “уиджети” 

или “гаджети”, които можете да изкара-

те на работния плот. Все пак не забравяй-

те, че ако прекалите и с тяхното количе-

ство, това също може да забави система-

та. Една от полезните програмки обаче е 

CPU Meter, и то не толкова заради наблю-

денията си върху процесора, колкото за-

ради способност та му за мониторинг на 

памет та. Ако забележите, че използвана-

та памет постепен но се увеличава, без да 

сте стартирали приложения, това е сигу-

рен признак, че сте натрупали фонови про-

цеси, които подлежат на елиминиране. Ако 

пък CPU Meter не ви удовлетворява, може-

те да си изберете друг подходящ уиджет 

от независими разработчици – голям избор 

има и на сайта на Microsoft (http://windows.

microsoft.com/en-US/windows/downloads/

personalize/gadgets). 

Windows Resource Monitor: Няма спор, 

че уиджетите са симпатични, но за цели-

те на диагностиката по-практично реше-

ние вероятно ще се окаже вграденият ин-

струмент Windows Resource Monitor. Той 

е значително по-развит от споменатия 

CPU Meter гаджет и 

дава много по-изчерпа-

телна информация от 

обичайно използвания 

Task Manager. Resource 

Monitor се стартира с 

клик на Start менюто 

и след това Run. В по-

лето за текста се въ-

вежда “resmon” и се на-

тиска Enter. 

За наблюдението 

на евентуални забавя-

ния може да се използ-

ва секцията за теку-

щата системна произ-

водителност, но по-полезна вероятно ще 

е секцията за мониторинг на ползваната 

памет, където можете да видите още по-

подробно, отколкото в Task Manager-а, кои 

приложения, задачи или процеси каква част 

от нея ползват.

Windows Reliabil ity 

Monitor: Всички натовар-

ващи памет та приложе-

ния и софтуерни моду-

ли, които забавят рабо-

тата на компютъра, по 

принцип могат да уро-

нят и надеждност та на 

системата. Ако имате 

някакви съмнения по въ-

проса, можете да ги раз-

сеете, като използвате 

друг вграден инструмент 

на Windows 7  – Windows 

Reliability Monitor. 

Reliability Monitor се стартира от Control 

Panel, където трябва да кликнете на лин-

ка System and Security и после да изберете 

Action Center. В този модул потърсете за-

главие Maintenance. След клик на него ще 

видите и линк за “View Reliability History”. 

Resource Monitor може да показва използваната памет на PC-то

Използвайте Action Center, за да провери-

те как се променя надеждност та на РС-то 

Ето така изглежда една графика за тенденцията в надеждност-

та на системата
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Точно той ви трябва, за да разберете как 

се променя стабилност та на системата. 

В Reliability Monitor навигацията е най-

лесна, като се клика на колоните, които 

показват състоянието на надеждност та 

по дати. Можете да проследите и графика 

за тенденцията, която дава основания за 

тревога, ако видите рязък спад. Той може 

да ви подсети какво точно сте инстали-

рали (или деинсталирали) на тази дата и 

съответно да ви насочи към приложение-

то, което е вероятен виновник за намале-

ната стабилност.

System-Boot диагностика: Удивително е 

колко много приложения, помощни инстру-

менти и уж безобидни програмки се опит-

ват да заредят едно или друго още по вре-

ме на boot процеса. Случвало ни се е да по-

падаме на иначе доста мощни от хардуерна 

гледна точка Windows XP машини, на които 

заради това им трябват почти 15 минути 

(!), преди да заработи мишката. В Windows 

7 много от проблемите с бавното първо-

начално зареждане са решени, но и така по-

някога то може да отнеме до 5 минути. 

За да видите какво точно пречи на 

операцион ната система да зарежда по-

чевръсто, ще имате нужда от подходящ 

инструмент за System-Boot диагностика. 

Едно възможно решение е Soluto, който иг-

рае ролята както на диагностичен инстру-

мент, така и на инструмент за коригиране 

на проблеми от този тип. По-подробно за 

него обаче ще разкажем в следващата сек-

ция от статията. 

Време за почистване: 
наличните опции

След като разгледахме подробно къде 

може да се крие неприятният софтуерен 

“прахоляк”, който затлачва Windows ма-

шините, време е да преминем и към, об-

разно казано, “кофите”, “сапуна” и “парца-

лите”, с които да свършим работата по 

почистването. 

Disk Cleanup: Последните няколко вер-

сии на Windows идват с инструмента Disk 

Cleanup, който се стартира от Start ме-

нюто, после All Programs, Accessories, System 

Tools и Disk Cleanup. 

Въпросният инструмент дава възмож-

ност за ръчно почистване и на стари сис-

темни файлове, но тъй като това може да 

бъде и опасно, процедирайте внимателно, 

ако решите да го правите. Удобна опция на 

Disk Cleanup, която се намира в списъка на 

таба More Options, е възможност та за из-

триване на всичко с изключение на най-но-

вите System Restore и Shadow Copy файлове. 

Все пак това не винаги е препоръчително – 

въпрос е по-скоро на лична преценка, тъй 

като човек никога не знае кога може да му 

потрябва някоя по-стара точка за възста-

новяване на системата. 

Дефрагментиране на диска: Както вече 

споменахме, при Windows 7 и Vista дефраг-

ментирането не е чак толкова жизнено не-

обходимо, колкото е с Windows XP, но все 

пак може да бъде полезно след почистване 

с Disk Cleanup. Не бива да се забравя, че по 

време на дефрагментацията системата 

може да реагира по-бавно, тъй като проце-

сът доста натоварва хард дисковете. Деф-

раг-инструментът в Windows 7 е доста ин-

телигентен в това отношение, но не лик-

видира напълно вероятност та от забавя-

не, така че е добре операцията да се осъ-

ществява по време, когато не изпълнявате 

някакви ресурсоемки задачи.

System Configuration Utility: Това е още 

един добре познат на по-опитните потре-

бители системен инструмент, често нари-

чан за по-кратко и Msconfig. Той се старти-

ра, като в полето Run на Start менюто се 

напише “msconfig”. 

Чрез Msconfig можете ръчно да опреде-

ляте услугите и задачите, работещи във 

фонов режим, както и startup приложения-

та. Инструментът, разбира се, не е съвър-

шен – най-малкото не ви дава никакви по-

лезни съвети за това, кое точно е безопас-

но да бъде изключено. Добре е поне, че има 

възможност задължителните Windows ус-

луги да бъдат скрити, така че да избирате 

само от другите. 

Малко по-полезни са опциите, които се 

крият зад таба Startup. Все пак добре е да 

се внимава и тук, тъй като при безразбор-

но изключване на startup приложения винаги 

съществува вероятност та да спрете нещо 

важно, като например защитния софтуер. 

Приложения от рода на QuickTime Helper и 

Adobe Acrobat helper могат спокойно да бъ-

дат спрени. 

Registry Editor: Използването на Windows 

Registry Editor (задействан с "regedit" в поле-

то на командата Run) също трябва да ста-

ва много, много внимателно, тъй като мо-

жете да изтриете безвъзвратно от Регис-

търа необходим за работата на система-

та компонент и да я направите неизполз-

ваема – ако не нея, то поне някое от при-

ложенията си. Затова, ако смятате да се 

пробвате с regedit инструмента, първо на-

правете резервно копие на записите в Ре-

гистъра си. 

Редактирането на системния Регистър е на 

ваш собствен риск 

Показаният скрийншот на Registry Editor 

дава представа за това, как изглеждат не-

щата само на първото ниво. На следва-

щите нива един типичен системен Регис-

тър съдържа хиляди енигматични символ-

ни стрингове, от рода на HKEY_LOCAL_

MACHINE\SOFTWARE\{9F5FBC24-EFE2-4f90-

B498-EC0FB7D47D15}. По тази причина от-Disk Cleanup tool също може да е много полезен

В Msconfig можете сами да включвате и из-

ключвате работещите във фонов режим 

услуги и задачи
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криването на излишните неща, които мо-

гат да се изтрият безопасно, е доста труд-

на работа. Registry Editor все пак дава из-

вестни възможности за търсене и откри-

ване на останали записи от незавършени 

деинсталации, но за препоръчване е, кога-

то правите това, да задавате възможно 

най-конкретни критерии за търсене. Мо-

жете да използвате например името на 

приложението, а не на компанията разра-

ботчик – това ще ви даде много по-точ-

ни резултати. 

Инструменти на независими разработ-

чици – две много полезни опции: Вероят-

но вече е станало ясно, че вградените в 

Windows средства за почистване могат да 

бъдат полезни, но не са чак толкова лесни 

за използване от по-неопитните. Затова 

на помощ могат да дойдат разработките 

на някои независими компании, които пред-

лагат доста по-приятелски настроени към 

потребителя интерфейси и по-безопасни 

начини за ликвидиране на излишния софту-

ерен “боклук” в системата. Не е без значе-

ние и фактът, че в Интернет могат да се 

намерят много такива възможности, и то 

за без пари. За препоръчване е все пак да се 

избягва всичко, което има в названието или 

описанието си нещо от рода на “Registry-

cleaning tool”. Както споменахме, Windows 

Registry е изключително сложна база дан ни и 

на практика няма софтуер, който да “знае” 

всички ключове на всевъзможните приложе-

ния. Използването на непроверен софтуер 

за почистване може да доведе до същия ре-

зултат като безразборното ръчно бърника-

не в Регистъра – неработеща система или 

в най-добрия случай неработещи приложе-

ния, които трябва да се преинсталират. 

Затова в тази заключителна част на 

статията ще ви разкажем само за два, но 

пък много полезни, а също проверени и из-

тествани в нашата редакторска практи-

ка инструмента на независими разработ-

чици, които позволяват доста прилично 

прочистване на системата и дават въз-

можност за съществено подобряване на 

производителност та є.

- Soluto (www.soluto.com)

Основната задача на този неголям без-

платен инструмент е да намалява времето 

за първоначално стартиране на Windows, 

като премахва излишните startup задачи. 

Трябва да се отбележи, че в определени слу-

чаи Soluto действително скъсява значител-

но времето за старт. 

Инструментчето разчита на база дан-

ни от познати boot приложения и ви дава 

съвети за това, кои от тях са безопасни 

за изключване при процеса на стартиране. 

Нещо повече – Soluto не просто предлага 

възможности за включване и изключване на 

приложения, но също така позволява и отла-

гане на стартирането им. Инструментът 

съдържа и доста подробни, но и достатъч-

но прости описания на откритите startup 

приложения или процеси, така че разграни-

чаването на необходимите от ненужните 

е в пъти по-лесно, отколкото с Msconfig. 

Друг съществен плюс е, че Soluto използ-

ва парадигмата на социалните мрежи, така 

че колкото повече хора го използват, тол-

кова повече се обогатява неговата база 

дан ни. Освен това събираната по този на-

чин информация дава възможност и за изо-

бразяването на статистика за това, как-

ва част от потребителите какво реше-

ние са взели за конкретното приложение – 

дали да го оставят да се стартира, да го 

изключат, или да го отложат. Тоест полу-

чавате нещо като жокера на публиката в 

шоуто “Стани богат”. Разбира се, случва 

се да има и приложения, за които Soluto не 

“знае” нищо и съответно не може да пре-

поръча решение. Като цяло обаче инстру-

ментът е изключително полезен, с прия-

тен и разбираем интерфейс и както каза-

хме, може да ускори значително първона-

чалния старт на системата ви. 

- Revo Uninstaller / Pro (www.

revouninstaller.com)

Още един от изключително полезните 

(според нас) инструменти, който сме спо-

менавали и друг път на страниците на спи-

санието. Revo Uninstaller е малко по-сложен 

от Soluto, тъй като задачата му е да бъде 

възможно най-изчерпателен “деинстала-

тор” – и трябва да се отбележи, че я изпъл-

нява доста добре. Revo Uninstaller също има 

мениджър за autorun (startup) програмите, 

но в това отношение Soluto е по-добър. От 

друга страна, Revo Uninstaller може да служи 

и за управление на бекъп задачи (в платена-

та Pro версия), за почистване на излишни 

файлове, останали от работата на браузъ-

ра, и за изтриване на следи от дейност та 

на потребителя. Основна функция и главно 

достойнство на тази програма обаче си ос-

тава деинсталаторът.

От потребителска гледна точка Revo 

Uninstaller действа по доста сходен начин 

като вградения деинсталатор на Windows – 

просто кликате два пъти на това, което 

искате да премахнете. Revo обаче дава ня-

колко възможности за процеса на деинста-

лация (вграден, безопасен, умерен и цялос-

тен), като позволява също търсене (и пре-

махване) на останали в Регистъра записи за 

конкретното приложение. 

Инструментът се предлага в две вер-

сии – безплатна (която ще свърши отлична 

Ако имате много приложения, които стартират заедно със систе-

мата, Soluto може да помогне значително за намаляване на време-

то за първоначално зареждане

Освен всичко останало, Soluto ви показва и точно колко време мо-

жете да спестите, като премахнете или отложите дадено при-

ложение от boot процеса
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работа на средностатистическия потре-

бител), и платена – Revo Uninstaller Pro – 

за една ($20) или за до три ($40) РС маши-

ни. Платеното издание, разбира се, осигу-

рява значително повече и по-изчерпател-

ни функции. 

Профилактика за 
поддържане на чиста РС 
система

Ако вече сте прочистили излишния со-

фтуерен „боклук” от компютъра си, веро-

ятно ще искате да поддържате “хигиена-

та” му и занапред. Както и с миенето на зъ-

бите обаче това е постоянен процес, кой-

то трябва да се превърне в навик. Ето ня-

колко кратки насоки как да си го изградите: 

• Ако видите "advanced" опция при ин-

сталирането на ново приложение, използ-

вайте я. Можете да инсталирате програ-

мата в местата по подразбиране (ако же-

лаете), но проверявайте внимателно как-

во точно се инсталира; 

• Винаги следете внимателно диалого-

вите прозорци на програмните инстала-

тори. Много потребители са склон ни прос-

то автоматично да кликат на “Next”, но 

махането на отметките в чекбоксовете 

може да ви спести доста почистване в бъ-

деще. Така можете да избегнете инстала-

цията на ненужни инструментални ленти 

или startup задачи;

• Ако в браузъра ви изскочи прозорец, 

който предлага да инсталирате нещо, 

Revo Uninstaller ви позволява да ликвидирате и най-малката следа 

от ненужните вече приложения, както и да изпълнявате още ня-

кои полезни процедури по профилактиката на РС системата си

уверете се първо, 

че сте наясно за 

какво точно става 

въпрос. Може да е 

нещо безобидно, но 

като нищо може да 

се окаже и програ-

ма, която само за-

тлачва компютъра 

ви или дори е злов-

реден софтуер; 

• Използвайте ре-

довно инструмен-

ти, като спомена-

тите в статията 

Msconfig, Soluto или 

Revo Uninstaller – все-

ки знае, че честото 

почистване е много по-лесно и много по-

бързо от това, което се прави само вед-

нъж в годината. Няколко минути всяка сед-

мица са напълно достатъчни да поддържа-

те РС системата си сравнително чиста и 

добре работеща. Спестяването им може 

да доведе до много повече загубено време 

в преинсталиране на софтуер, а това е лес-

но да се избегне. 
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Стартирането на бизнес е начинание, 

което всеки път има своите особе-

ности в зависимост от идеята, еки-

па, индустрията, държавата, инвестиция-

та... Но винаги, където и да е в наши дни, 

всяка една компания още от самото нача-

ло опира до счетоводството. Точно тук 

нерядко изниква въпросът как да се води и 

поддържа отчетната дейност? Има раз-

лични варианти и невинаги е лесно еки-

път единодушно да се спре на един като 

най-сполучлив. Имен но затова решихме да 

разгледаме подхода към счетоводството 

за стартиращия малък бизнес в България.

Най-общо казано, вариантите са два – 

изнасяне (аутсорсинг) на счетоводството 

в счетоводна къща или поддържане на сче-

товодните дейности на място. Втората 

опция, която обикновено изисква поддържа-

не на собствен счетоводител, има няколко 

разклонения в зависимост от използвания 

софтуер – таблично-графичен софтуер (Ex-

cel или негов аналог от офис пакети, като 

OpenOffice.org на Oracle, Lotus Symphony Lo-

tus и SmartSuite на IBM, Google Docs, Zoho...); 

самостоятелен софтуерен продукт за уп-

равление на счетоводство, който може да 

е инсталиран локално или да се използва он-

лайн под формата на услуга (SааS – software 

as a service); счетоводен модул на ERP систе-

ма, който също може да е внедрен на мяс-

то или пък да е облачна услуга.

Човек би могъл да види резон във всич-

ки варианти. Счетоводната къща предла-

га професионална помощ и премахва нуж-

дата от счетоводител в компанията. Ако 

пък екипът на фирмата по една или друга 

причина иска сам да води счетоводството 

си, то използването на таблично-графичен 

софтуер е или много евтино, или напълно 

безплатно. Специализираните счетоводни 

софтуерни продукти са по-скъпи, но пред-

лагат и повече възможности и са по-приго-

дени за този тип работа. А счетоводни-

ят модул на ERP система, макар и най-скъп, 

може да се окаже подходящ, ако фирмата 

планира по-нататък да внедри и други мо-

дули от същата система, тъй като инте-

грацията ще е много по-лесна.

Да, вариантите са много, аргументи-

те – също, затова се обърнахме за съвет 

към няколко специалисти. Повечето от тях 

посочиха счетоводната къща като най-до-

бър избор.

Счетоводна къща
Според екипа на Brain Storm Consult една 

счетоводна къща може да осигури най-до-

бре адекватното професионално обслужва-

не на достъпна цена, от което стартира-

щият бизнес има нужда. „По отношение на 

таксите масовата заблуда е, че при обслуж-

ване от счетоводна къща те са неоправдано 

високи, но на практика е точно обратното. 

Таксите се определят индивидуално спрямо 

размера на документооборота и дейност-

та на фирмата и са по-конкурентни, откол-

Счетоводство и счетоводен 
софтуер за малката фирма
За стартиращ или малък бизнес ползването на счетоводна къща е може би 
най-успешното решение

Тихомир Иванов

кото при наемане на персонален счетоводи-

тел на място“, посочват от компанията.

Жени Господинова, счетоводител в дос-

тавчика на счетоводни и одиторски услу-

ги “АТА Консулт”, също е на мнение, че за 

една стартираща малка компания най-до-

брият вариант е използване на счетовод-

на къща, тъй като плюсовете в този слу-

чай са доста. „Първо, добрият счетоводен 

софтуер е все още сравнително скъп и е аб-

солютно неоправдан разход за такава ком-

пания – казва тя. – Докато една счетовод-

на къща може да предостави доста гъвкави 

възможности за договаряне на възнагражде-

нието за извършената работа. Това може да 

е почасово, което е най удобният вариант 

според мен за фирма с малка, стартираща 

дейност. Освен че компанията ще има разход 

за софтуер, тя ще трябва да назначи човек, 

който съответно да може да работи с него, 

т.е. счетоводител. Това също е доста висок 

разход за малка компания. На второ място, 

положителна страна е също, че в тези къщи 

работи много квалифициран персонал, чии-

то клиенти са големи и малки предприятия 

C MY K РС World стр. 53

www.pcworld.bg  Април 2011 53

За малката фирма
C MY K РС World стр. 53



закупуване на счетоводен софтуер, запла-

щане на други такси и лицензи ще бъдат 

спестени;

Квалифицирана и достъпна услуга в сче-

товодна кантора  – съществуват счето-

водни системи, които позволяват рабо-

та с неограничен брой фирми без допълни-

телно заплащане. Като пример може да се 

даде новият счетоводен продукт Microin-

vest Делта Pro, при който с еднократно за-

купен лиценз няма лимит на осчетоводени-

те фирми, а за счетоводната работа се га-

рантират бързина и надеждност. По този 

начин абонаментната услуга на счетовод-

ната кантора е конкурентна не само по 

цена, а и по качество.

Прибягването до аутсорсинг на счето-

водството е сполучлив вариант за старти-

ращите компании и според екипа на фирма 

Compass и програмиста в ТАСАТ Никола Ни-

колов. Той посочва, че причината за това 

се крие най-вече в минималните разходи за 

професионални услуги, но подчертава, че 

цената не трябва да е единственият оп-

ределящ фактор.

Таблично-графичен софтуер
Във всеки форум за счетоводители човек 

може да прочете за някого, който използва 

единствено Excel, за да води счетоводство. 

Доколко е обосновано това и може ли тази 

програма да се смята за конкуренция на ос-

таналите варианти? Все пак трябва да се 

има предвид, че Excel е продукт със сериоз-

на история зад гърба си – първата му вер-

сия за Windows излезе през ноември 1987, а 

за Mac – още през 1985 г. Това приложение 

си има и предшественик  – Multiplan, кой-

то се появи през 1982 г. Налични са и мно-

го други варианти, сред които OpenDocu-

ment Spreadsheet от OpenOffice.org, Lotus 

1-2-3 от Lotus SmartSuite, Lotus Symphony 

Spreadsheets, Google Docs, Zoho 

Sheet... Освен това всич-

ки тези приложения 

вече могат да се из-

ползват онлайн.

В Astra Soft не са 

срещали компании, кои-

то работят с таблични 

програми за счетово-

ден софтуер. „Голя-

ма част от фирми-

те го използват за 

помощно средство 

и дообработване 

на справките, гене-

рирани в счетовод-

ния софтуер“, казва Ди-

с дейност в почти всички сфери на икономи-

ката. По този начин собствениците на мал-

ките фирми биха могли да се възползват от 

голямата практика и от опита на счето-

водителите в решаването на най-различни 

казуси. Тоест, когато една фирма плаща за 

счетоводител в счетоводна къща, тя не по-

лучава само всекидневното водене на счето-

водството, а и консултации, които са мно-

го важна част от развитието на бизнеса.“

Освен това Жени Господинова отбеляз-

ва, че напоследък доста са зачестили про-

верките на инстанции, като инспекцията 

по труда, НАП и т.н., и по нейни наблюде-

ния собствениците на малки компании не 

са в състояние да се справят с тях. Причи-

ните са най вече в непознаването на прав-

ната рамка в дълбочина, а от него произ-

лизат и доста неприятни моменти за фир-

мите. „Една счетоводна къща винаги би мо-

гла да предостави съвети как да се процеди-

ра в такива случаи“, изтъква тя.

Жени Костадинова, консултант „Сче-

товодни системи“ в Microinvest, посочва, 

че за една малка, стартираща фирма от 

първостепен но значение е доброто преци-

зиране на бъдещите разходи и приходи, а 

в дългосрочен план – навлизането и утвър-

ждаването на максимален брой пазарни сег-

менти. „В тази насока, ако приемем, че една 

средностатистическа стартираща фирма в 

България реализира средно до 10 000 лв. месе-

чен оборот и персоналът є не надвишава 10 

служители, то тогава икономически най-из-

годното решение за нея е да изнесе счетовод-

ството си в счетоводна къща“, смята тя.

Ето и нейните мотиви:

Счетоводната работа е все още малка 

по обем и не оправдава наемането на от-

делен работник;

Разходите по обо-

рудване на сче-

товоден офис, 

митринка Велева.

Без ползването на обвързани бази дан-

ни и сериозна верификация на дан ните 

вероятност та за допускане на грешки е 

много голяма, а и времето за обработка 

е в пъти по-малко, отколкото за работа 

с Excel, смятат в Naifin. Точно затова спо-

ред тях и малкото останали фирми, рабо-

тещи с електрон ни таблици, ще преминат 

на финансов софтуер.

Никола Николов все пак смята, че и Ex-

cel може да свърши работа, но с много ус-

ловности. „Това е вариант при ограничен 

стартов капитал, който се насочва към ос-

новната дейност на компанията  – комен-

тира той. – Професионален счетоводител 

трудно ще се ангажира, значи остава някой 

от съдружниците да поеме и тази дейност. 

Ако е елементарна, като купуваш-продаваш, 

един авантюрист би се пробвал, но за мен 

това е несериозно. Стокова наличност при 

скромна номенклатура, тесен кръг достав-

чици и доставки на по-големи интервали от 

време стават на Excel, както и ТРЗ, и изда-

ване на фактури към клиенти.“

Тук идва и мнението на Божидар Крап-

чев, управляващ партньор в LLP България, 

според когото дори и най-големите органи-

зации с налични ERP системи, за които са 

платили стотици милиони, използват Excel. 

„Всички знаят, че той ще продължи да се из-

ползва, и има множество причини за това, 

не на последно място огромната гъвкавост 

на продукта. По тази причина използването 

на Excel не следва да се приема като ерес, а 

трябва да се търси възможност за по-пълна-

та му интеграция със счетоводния софтуер.“

Опитът на Kontiko също показва, че едва 

ли не всички компании в България работят 

с таблични програми, за да допълват сче-

товодния си софтуер.

Според Жени Господинова таблично-гра-

фичните приложения са по-подходящи за из-

работване на вътрешнофирмени справки 

по съответна необходимост на бизнеса.

От Omega Soft пък направо казват, че 

при фирми с малък брой служители, разпо-

лагащи с добър специалист, който сам сле-

ди законодателните промени, е оправдано 

използването само на Excel.

Самостоятелен счетоводен 
софтуер/ERP модул

Обединяваме тези две опции, тъй като 

техните привърженици сред респонденти-

те ни никак не са много, когато става въ-

прос за стартиращ и малък бизнес.

Тук отново ще се позовем на мнението 

на Никола Николов. Той обаче прави уточ-

За малката фирма
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нението, че под счетоводен софтуер раз-

бира обособен програмен продукт (модул), 

обслужващ отчетното, данъчното счето-

водство на юридическите лица, и който не 

включва ТРЗ, склад и др. Според него използ-

ването на самостоятелен счетоводен про-

дукт, инсталиран на място при клиента, 

е подходящо решение, но с уговорката, че 

фирмата има делегиран бюджет за сфор-

миран счетоводен отдел, участващ в из-

бора на софтуера.

В Compass са привърженици и на вариан-

та за използване на самостоятелен счето-

воден продукт – без оглед на това, дали се 

предлага като услуга (онлайн), или е локал-

но инсталиран при клиента, като отново 

адресират нуждата от поддържане на ква-

лифициран персонал.

От друга страна, управителят на dWare 

Дамян Иванов смята, че счетоводен модул 

на ERP система, предлаган като услуга, е 

най-подходящият вариант за малък бизнес. 

Тук е редно да отбележим, че ERP системи-

те все повече биват прекроявани така, че 

да съответстват на малкия и средния биз-

нес. Съответно техните счетоводни мо-

дули се изправят все повече като конкурен-

ти на отделните софтуерни продукти за 

водене на счетоводство.

Според Никола Николов и Жени Господи-

нова обаче това е скъпо и прави този избор 

неоправдан за начинаещ бизнес.

И все пак – защо не 
счетоводен софтуер в 
облака?

Счетоводният софтуер като услуга все 

още не е масово явление, но може би с вре-

мето ще става по-удобен за стартиращи-

те предприятия. Дамян Иванов е на мнение, 

че това е бъдещето. Никола Николов също 

признава, че Интернет определя посоката, 

и смята, че е възможно SааS да е бъдещето.

„За счетоводната работа е характерно 

изискването за навремен но и точно отразя-

ване на стопанските процеси, сигурност на 

счетоводния поток и последващо сводиране 

в счетоводни форми и справки. По тези при-

чини все повече фирми избират доказани соф-

туерни системи, които имат възможност за 

работа в мрежа, както и с онлайн достъп – 

коментира Жени Костадинова. – Това по ни-

какъв начин не може да навреди на базата 

дан ни, защото са предприети всички необхо-

дими мерки за сигурност, а ползите са значи-

телни. Microinvest Делта Pro предоставя въз-

можност за онлайн работа с отдалечен дос-

тъп и за работа в мрежа, като по този на-

чин се спестява огромен ресурс от време за 

въвеждане на счетоводни дан ни.“

В Compass са съгласни, че е подходящо из-

насянето на счетоводния софтуер в обла-

ка, но не и за начинаещи предприятия. От 

компанията също така добавят, че този 

модел засега е по-рисков от гледна точка 

на сигурност та на чувствителната инфор-

мация и наличност та/отказоустойчивост-

та на приложението.

Според Brain Storm Consult архивирането 

и специалната защита са обект на допълни-

телни разходи, които за една стартираща 

малка компания в повечето случаи са непо-

силни. Същевремен но счетоводните къщи 

са длъжни да пазят поверената им инфор-

мация, осигурявайки си всички необходими 

технически средства, с което се гаранти-

ра по-високо ниво на защита.

Жени Господинова отново обръща вни-

мание на факта, че за да има една компа-

ния счетоводен софтуер, било то и обла-

чен, тя трябва да разполага с човек, който 

да може да работи с този софтуер, а по-го-

лямата част от собствениците на малки 

или по-големи фирми не разбират от сче-

товодство, което налага наемане на още 

един служител.

Кога да заложим на 
счетоводна къща и кога – на 
собствен счетоводител?

Разбира се, тук най-вече от значение е 

финансовият аспект на нещата, както от-

белязват от Compass. А според Дамян Ива-

нов от dWare при ограничен документообо-

рот е оправдано да се прибегне до услуги-

те на счетоводна къща.

Освен това от Brain Storm Consult обръ-

щат внимание на факта, че фирмата, коя-

то ползва счетоводна къща за нуждите си, 

получава персонален счетоводител, с кого-

то е в постоянен контакт.

„Имайки предвид динамиката в законода-

телството, понякога не е възможно на един 

счетоводител да следи своевремен но всички 

новоизлезли промени в нормативната уред-

ба и да решава самостоятелно по-сложни ка-

зуси. Когато обаче обслужването се извърш-

ва от счетоводна къща, то зад един счето-

водител стоят опитът и познанията на 

всички членове на екипа. По този начин кли-

ентът получава навремен на и адекватна сче-

товодна подкрепа“, подчертават от Brain 

Storm Consult. 

Също така от компанията посочват и 

други две конкурентни предимства на сче-

товодните къщи – услугата „Изнесено сче-

товодство”. Тя е вариант за тези, които 

предпочитат персонален счетоводител 

в офиса си, както и възможност та на сче-

товодната компания да развива собствен 

счетоводен софтуер. Така, ако клиентът 

реши да се откаже от счетоводните услу-

ги на къщата, може да закупи софтуерния 

продукт за собствено ползване и така да 

запази начина си на работа.

Никола Николов припомня още, че прех-

върлянето на дейност та от счетоводна 

къща на самостоятелен счетоводен про-

дукт, инсталиран локално или хостван, не-

винаги означава назначен счетоводител, 

тъй като се случва клиентът да се дого-

вори със счетоводната къща за обслужва-

не на място.

„Водеща за прехвърляне на счетоводна-

та дейност е нуждата от бърза, оператив-

на информация за обслужвани: кредити, за-

дължения по клиенти и доставчици, банкова 

наличност, себестойност, приходи и разхо-

ди по пера и т.н.“, обяснява Никола Николов.

Според Жени Костадинова при доказани 

вече резултати на фирмата настъпва мо-

мент, когато нуждата за управление на сче-

товодната информация да не може да бъде 

покрита изцяло от счетоводната канто-

ра. „Традицион но в счетоводните къщи един 

счетоводител е натоварен с повече от една 

фирма, което намалява времето за всяка 

една от тях – посочва тя. – С цел бързо по-

даване на адекватни дан ни в реално време 

фирмата може да наеме собствен счетово-

дител, който ще отговори на по-голямото 

натоварване. Важното тук е като старти-

раща компания фирмата да обърне внима-

ние на съвремен ните информацион ни техно-

логии, които намират огромно приложение 

в счетоводната дейност.“

За малката фирма
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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.

ASUS ïðåïîðú÷âà Windows® 7.
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В СЪВЕТИ, ТРИКОВЕ И ПРЕПОРЪКИ
 Характеристики и версии на Android

 Популярни Android смартфони
 Подбрани безплатни 

приложения за Android
 Съвети, лесни 

трикове и 
шорткъти 

за Android

СВЕТЪТ НА ANDROID

Новата мода на сайтовете за колективно пазаруванеС DVD за 3,99 лв.
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Как да 
оптимизираме 
ергономично 
работното си 
място

Тестове на масов клас Full HD 
монитори и геймърски видеокарти

Счетоводни продукти и 
услуги за малки фирми  

Безплатни програми за лаптопа Да почистим РС-то си
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