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» РС инструменти
» Storage приложения
» Фотонаходки

Пътеводител за летни 3D TV забавленияС DVD за 3,99 лв.
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Тестове на дънни платки и CPU охладители

Най-полезните сайтове в Интернет

Фотолаборатории онлайн

Ползи от аутсорсинг на печата

» Мобилен софтуер
» Програми за защита
» Мултимедийни глезотии

        …. и какво ли още не - за без пари!

Конфигуриране на 

кабелни, безжични и 

комбинирани мрежи за 

дома и малкия офис

Настолният компютър ASUS CG8250 ви предоставя перфектна мултимедия и многозадачност благодарение на процесорите от 2-ро 
поколение Intel® Core™ i7, на Оригинален Windows®7 Home Premium и на графичните карти NVIDIA  с видеопамет 1GB. Освен това, 
получавате продукт с отличен  дизайн и дълговечност, в който и дънната платка, и видеокартата са със 100% автентично ASUS 
качество. Твърдотелните кондензатори, феноменалната енергоспестяваща EPU технология и USB 3.0 - този мощен, перфектно 
балансиран комплект ви гарантира един настолен компютър, който ще задоволи всички ваши нужди.

Отдай се на игрите с процесор от 2-ро поколение Intel Core, при това
спестявайки до 40% разходите на енергия с технологията ASUS EPU

Отлична
графика

HDMI поддръжка2x По-дълъг
живот

40% По-малко 
разход на енергия

10x По-бърз
трансфер

No. 1
Дънна платка

Настолно PC CG8250

Създадени от най-предпочитания производител на дънни платки

ОС  Оригинален Windows®7 Home Premium  
Процесор  Intel® Core™ i7-2600, 3.40 GHz  
RAM  6G (DDR3 1333, 2G x 3)  
Видеокарта  NV GTX460 DX 11  
Оптичен диск  24x DVD RW (Non/LS)  
Твърд диск  1TB  3.5"  
Мишка  USB Mouse (Blue Trace Mouse)  
Клавиатура  USB CM KB (BBY, EU)  
Сервиз  3-годишна гаранция  
Цена с ДДС  1899 лв.   
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Винаги може да се мине по-тънко 
За повечето от нас лятото е сезон за по-
чивка, ваканции, отпуски, пътешествия и 
забавления. Но също така е и сезон на хар-

чове – за пътуване, хотели, ресторанти и всевъз-
можни други летни удоволствия. Не е задължител-
но обаче да се плаща за всичко – поне някои от тех-
нологичните занимания могат да ви излязат съвсем 
безплатно, независимо дали разпускате у дома, или 
докато сте някъде по света. 

Като имахме наум всичко това, олекотихме тема-
тиката на настоящия обединен летен брой (за юли 
и август) на PC World, като я концентрирахме изклю-
чително върху новите редакторски находки на без-
платни полезни сайтове, уебуслуги и свободно дос-
тъпен софтуер от безкрайния океан на Интернет. 
Обединихме впечатленията си в няколко статии, които ще намерите в рубриките “Соф-
туер”, “Интернет” и “Цифрова фотография”, където, надяваме се, ще откриете по не-
щичко за себе си както за свободното, така и за работното време. Ако пък предпочи-
тате да се придържате към традицията да прекарвате свободните летни дни с фото-
апарат или камера в ръка или пък с питие на сянка пред чисто новия си модерен 3D те-
левизор, не пропускайте да хвърлите 1-2 погледа и на хардуерната рубрика, където под-
готвихме за вас подробен пътеводител за възможните фото-, видео- и кинозабавления, 
свързани с така модерното напоследък стереоскопично съдържание. 

Както винаги, предвидили сме също подробни полезни материали за практиците мре-
жари и начинаещите, но любознателни потребители на компютърна техника и перифе-
рия (досещате се – в рубриката “Практика”), както и обичайната порция сравнителни 
тестове – в случая на най-новите модели Intel базирани дън ни платки на пазара и на CPU 
охладители, способни да поддържат поносими температури в компютрите ви дори в 
най-големите летни жеги. Ако пък сте от работохолиците, които не смятат да оста-
вят бизнеса си дори и за ден, в рубриката “За малката фирма” можете да се сдобиете с 
идеи за това, как да спестите някой и друг лев с аутсорсинг на печата.

Както обикновено, нещата, за които не стигнаха хартиени страници, и новостите 
от света на компютърните и Интернет технологии ще можете винаги да намирате в 
сайта ни www.pcworld.bg – той няма да излиза в летен отпуск и информацията в него 
ще бъде обновявана без прекъсване.

Желаем ви полезни минути с поредния брой на PC World 
и много приятни моменти през цялото лято!
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В следващия брой очаквайте:

• Тестове на лаптопи, подходящи за ученици, 

студенти и преподаватели

• Виртуалната класна стая: програми за 

дистанцион но обучение

• Сайтове в помощ на ученика и студента

• Малката фирма „в облака”– достъпни cloud услуги, 

необходими инвестиции и възможни спестявания

Индекс на рекламите в броя:
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APC Back-UPS защитава важната информация при 
пропадане и прекъсване на захранването
Надеждно резервно захранване 24/7
Независимо дали сърфирате в интернет, променяте Facebook® статуса си или играете 
онлайн в мрежа, вие зависите от електрониката всеки ден, през целият ден. Затова 
APC by Schneider Electric™ създаде решения за резервиране на захранването, които 
гарантират непрекъснатата наличност на захранването и комуникация, които очаквате 
и на които разчитате. Нашите модули Back-UPS™ защитават вашия домашен офис, 
цифрови устройства и медийни приложения, преносими компютри и игри в мрежа.

Гарантирана защита на две нива
Всеки APC Back-UPS предлага защита на две нива. На първо място, изходите със защита от 
пренапрежение, защитават вашето оборудване и важната информация от пикове в захранващата 
мрежата. В допълнение, при отпадане на захранването, батерията на Back-UPS гарантира 
достатъчно време, за да затворите приложенията, по които работите, и безопасно да изключите 
системата, защитавайки ценните за вас данни – например цифрови снимки и медийни библиотеки.

Допълнителни възможност за максимален живот на батерията
Back-UPS е снабден с високоефективни функции и процеси, които дават възможност 
батерията да издържа по-дълго време при отпадане на захранването. В допълнение, 
специалните функции пестят енергията на батерията за момента, в който ще бъде 
най-необходима. Моделите предлагат автоматично регулиране на напрежението (AVR), 
което автоматично коригира падовете и пиковете на напрежението, протичащи в 
мрежата при нестабилно състояние на захранването, без да се използва батерията. 

Не позволявайте непредвидените проблеми в захранването да застрашат вашата 
комуникация 24/7. Доверете се на високата надеждност и иновативни функции на APC 
Back-UPS, за да осигурите качествена енергия и непрекъснатост на захранването!

дори, когато не 
можете да осигурите 
добро захранване

Запазете това, 
което е важно за вас...

APCAPC
ЛегендарнаЛегендарна
НадеждностНадеждност

Високоефективна гама Back-UPS Pro
Високоефективната гама Back-UPS Pro е снабдена с 
енергийноефективни функции, с цел съкращаване на 
разходите. Енергоспестяващите изходи автоматично 
изключват захранването на неизползваните 
устройства, когато вашият компютър и периферни 
устройства не се използват или са в режим stand-by, 
елиминирайки високите разходи за електричество.
модел BR 550GI показан по-горе:
• 6 изхода
• 45 минути максимално време на работа, 
с 3 минути време на работа при пълен товар 
и 10 минути работа при товар 50%.

Достъпният BE700G-GR
Този модул се доставя със софтуер 
за безопасно и автоматично 
изключване. Модулът автоматично 
запазва файловете преди 
изключване.
• 8 изхода  
• 405 W/700 VA
• 68 минути максимално време на работа
• Защита на телефон/модем/факс/DSL

Изтеглете Бяла книга “Preventing Data Corruption in the Event of an 
Extended Power Outage” и ще получите шанс да спечелите Lenovo® 
all-in-one touch screen PC!

    www.apc.com/promo    93357t •   0800 110 3601  

©2011 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, APC, Back-UPS, and Legendary Reliability are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. 
All other trademarks are property of their respective owners. • 998-2565_BG  

 1766,   ,  4, . 6,  „   ”, .: 0700 110 20, e-mail: csc@schneiderelectric.bg, www.schneider-electric.bg

PC_World_BG_93357t.indd   1 2011-07-05   16:56:09
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Две седмици след гръмогласния анонс 

на мобилните процесори от Fusion 

фамилията A-Series APU (Llano) ком-

панията AMD показа официално и първите 

нейни представители за настолни РС – мо-

делите A8-3850 и A6-3650m. Новите настол-

ни процесори на AMD, изготвени по 32-нано-

метров технологичен процес, носят всич-

ки характеристики, налични и в обявените 

по-рано мобилни A-Series APU изделия: чети-

ри изчислителни х86 ядра, вграден графичен 

адаптер с поддръжка за DirectX 11 и вграден 

двуканален контролер за DDR3 памет. Ос-

вен това A8-3850 и A6-3650m процесорите 

поддържат и фирмената технология Dual 

Graphics, която дава възможност за обеди-

няване на вградената в тях графика и дис-

кретна AMD видеокарта (която поддър-

Излязоха и настолните AMD Llano APU чипове
(както и дън ните платки за тях)

A6-3600, които ще бъдат с TDP фактор от 

65 W и ще имат Turbo Core възможности 

(за по-подробни характеристики вж. слайда 

по-горе). Припомняме, че новите настолни 

AMD A-Series APU са част и от съответна-

та нова платформа, базирана на цокъл FM1 

и чипсетите AMD A75 (с които работят 

гореспоменатите A8-3850 и A6-3650) и A55. 

Нейните обобщени характеристики може-

те да видите на долния слайд.

Много от дън ните платки за въпросна-

та платформа вече бяха обявени и би тряб-

вало да са на пазара. Изборът на адекват-

ни предложения е значителен, тъй като 

със свои модели дъна за настолните AMD 

A-Series APU чипове се включват със сигур-

ност ASUS, ASRock, Biostar, ECS, Foxconn, 

GIGABYTE, Jetway, MSI и Sapphire.

жа въпросното решение) по начин, позво-

ляващ увеличаване на общата им произво-

дителност с 30 до 50%.

Моделът A8-3850, който струва $135, е 

по-мощният от двата новопредставени 

процесора. Той е оборудван с четири CPU 

ядра, работещи на честота 2.9 GHz, графи-

чен адаптер Radeon HD 6550D (с 400 пото-

кови процесора), 4 MB L2 cache памет и има 

TDP от 100 W. Моделът A6-3650 е с ценови 

етикет за $115 и е снабден с 4 CPU ядра, ра-

ботещи на 2.6 GHz, Radeon HD 6530D графи-

ка (320 потокови процесора), 4 MB L2 cache 

памет и също има 100 W TDP.

Според AMD новите процесори A8-3850 

и A6-3650 ще могат да се намерят на пазара 

от 3 юли нататък, а малко по-късно компа-

нията ще пусне и модификациите A8-3800 и 

Google атакува                
Facebook със 
собствена 
социална мрежа, 
наречена Google+

След многото потвърдени и оп-

ровергани слухове за предсто-

ящ социален проект на Google, в 

края на юни компанията обяви официал-

но старта на своя собствена социална 

мрежа, кръстена Google+. Концепцията 

на новия проект се различава донякъде 

от съществуващите социални мрежи 

от типа на Facebook, в които потре-

бителите имат възможност да разгра-

ничават достъпа до своята информа-

ция само за приятели и за други потре-

бители. За разлика от тях Google+ из-

Новини
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ползва принципа на групи по взаимоотно-

шения, позволяващ на потребителите да 

дават различни нива на достъп за члено-

вете на различни кръгове (Circles): родни-

ни, колеги, приятели, състуденти и т.н. 

Има и възможности за изпращане на съоб-

щения до всички потребители, влизащи в 

един или друг кръг.

Друга специфична функция на мрежата 

Google+ идва с т.нар. теми. Те дават въз-

можност за подбор на информацията в 

зависимост от специфичните интереси 

на потребителя, да речем, свързани с фо-

тография, видео, определен вид спорт и 

т.н. От Google специално подчертават и 

възможност та за осъществяване на виде-

осрещи (Hangouts), които могат да бъдат 

не само във формат 1 към 1, но и групови – 

в този случай всички участници в конфе-

рентната видеосреща получават изобра-

жението на потребителя, който говори в 

момента. В новата социална мрежа на Ин-

тернет гиганта са реализирани също въз-

можности за мигновено изпращане на ци-

фрови снимки от смартфон директно към 

уебалбум и за водене на групов чат от та-

кива мобилни устройства. За целта е пред-

видено специално Google+ мобилно прило-

жение за Android (което вече е достъпно в 

Android Market), като от компанията обе-

щават скоро да има и аналогично прило-

жение за мобилните платформи на Apple. 

Само няколко дни по-късно Facebook от-

върнаха на Google+ Hangouts с интегриран 

видеочат, изграден върху Skype техноло-

гията. Досега, ако двама Facebook потре-

бители искаха да осъществят видеоразго-

вор, трябваше да напуснат социалната 

мрежа и да се свържат чрез Skype, Facetime 

на Apple или с Google+ Hangouts. Сега всич-

ко, което трябва да направят потреби-

телите, е да си свалят и инсталират ма-

лък плъгин, като самата видеоуслуга ще е 

достъпна чрез малък чат-таб (разположен 

в стандартния чат-прозорец).

Като допълнение към видеоразговори-

те Facebook също анонсираха ъпдейт на 

груповия чат, с който намирането на при-

ятели, които са онлайн, ще е много по-

лесно. Group Chat получава и нов дизайн.

Dual SIM смартфон 
PRIVILEG SM2 идва и 
с богата софтуерна 
окомплектовка

Този месец в редакцията ни пристигна 

мобилният телефон PRIVILEG SM2. Той 

е поредният представител на серия-

та от Android базирани смартфони на мар-

ката PRIVILEG, чиято поява анонсирахме през 

май. Освен описаните тогава характеристи-

ки (работа с две SIM карти едновремен но, 

Wi-Fi и Bluetooth комуникация, GPS модул, УКВ 

радио, аналогов ТВ приемник, голям и удобен 

сензорен екран), впечатление прави и солид-

ната софтуерна окомплектовка. 

От PRIVILEG са се постарали и предвари-

телно са инсталирали редица полезни прило-

жения, сред които Aldiko Еbook (приложение за 

електрон ни книги), Yahoo Messenger (клиент 

за размяна на съобщения в реално време), Car 

Home (интерфейс при шофиране), Facebook, 

Twitter, FM Radio, Gallery, Gmail, Maps, Mobile 

TV, MSN Talk, Navigation, YouTube и др. Тук е и 

файловият мениджър ES File Explorer, с който 

можете да браузвате локалното съдържание 

на телефона или да се свържете със Samba 

или FTP сървър през безжична мрежа или с дру-

го Bluetooth устройство. За съжаление няма 

приложение за отваряне на офис документи 

(инсталирано е ThinkFree Mobile, но ако поис-

кате да отворите някой doc файл например, 

ще се покаже съобщение, че трябва да си ку-

пите ThinkFree Office за около 21 лв.). Като 

алтернатива можете да използвате Google 

Docs, но трябва да разполагате с Интернет 

достъп. Задължително трябва да си инста-

лирате и някое UPnP приложение от Android 

Market, като например BubbleUPnP.

Както и другите модели на PRIVILEG, 

SM2 се добавя богато окомплектован и в 

останалите отношения. В кутията на ус-

тройството ще отриете две литиевойон-

ни батерии, хендсфри, захранващ адаптер 

(с който можете да зареждате и втората 

батерия едновремен но с телефона), USB ка-

бел, предпазител за екрана и микрофибърна 

кърпичка, както и ръководство на българ-

ски език на компактдиск.

Като цяло PRIVILEG SM2 е 

стилно устройство, работи 

бързо и гладко, дисплеят му е 

достатъчно голям за всякакъв 

вид задачи, има GPS и ТВ прием-

ник, поддържа две SIM карти и 

предлага многобройни софту-

ерни приложения благодарение 

и на Android Market. 

Sapphire разширява мини-РС 
линията си с EDGE-HD2

Макар да е популярна най-вече с видеокартите си и напосле-

дък да акцентира предимно върху новите си дън ни платки, 

компанията Sapphire разполага и с други продукти, които мо-

гат да заинтересуват масовата публика. Такъв например е новото 

попълнение в мини-РС фамилията EDGE-HD, чийто първи представи-

тел се появи преди по-малко от пет месеца.

Актуализираният модел, наречен EDGE-HD2, отново е ориентиран към широката потреби-

телска аудитория, покриваща бизнес средите, индивидуалните любители на компактни и тихи 

HTPC машини и образователните институции, търсещи достъпни ценово и икономични ста-

ционарни РС решения от тип „нет топ”. Sapphire EDGE-HD2 се отличава със същия тънък кор-

пус и олекотен дизайн (устройството тежи само 530 грама) на предшественика си, но е екипи-

ран с малко по-мощен процесор в лицето на двуядрения Intel Atom D525, работещ на честота 

1,8 GHz. Освен с въпросния чип миникомпютърът EDGE-HD2 е оборудван още с 2 GB RAM памет, 

по-голям 320-гигабайтов хард диск (в предишния EDGE-HD модел HDD капацитетът е 250 GB) 

и NVIDIA ION 2 GPU система с 512 MB собствена видеопамет. Заедно с това миниустройство-

то осигурява Gigabit Ethernet и 802.11 b/g/n Wi-Fi комуникации, четири USB 2.0 порта, както и 

D-Sub и HDMI видеоизходи. Една от характерните особености на EDGE-HD2 е ниската консума-

ция на енергия, която според Sapphire е само 30 W. Друга полезна добавка към окомплектовката 

е стойка, съвместима със системата VESA, за монтиране на стена, която пък е удобен способ 

за пестене на място. От компанията не съобщават подробности за цената, но информират, 

че мини-РС-то ще се предлага във варианти с предварително инсталирана ОС Windows 7 или с 

Free DOS. За по-точна информация по цените и наличност та на нет топа Sapphire EDGE-HD2 у 

нас може да се попита при дистрибуторите „Асбис България” и „Мост компютърс”. 

… а Facebook отвърна на удара, 
като интегрира Skype видеочат

Новини
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НАЙ-ДОБРИТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ 
СОФТУЕРНИ „АВАНТИ” СОФТУЕРНИ „АВАНТИ” 

ОТ МРЕЖАТА – ОТ МРЕЖАТА – 
СЕЛЕКЦИЯ ЛЯТО 2011

Лято е. Време за отпуски, 
ваканции и пътешест-
вия. За любителите на 
тех но ло гиите те със си-
гурност ще бъдат при-
дружени от любимите 
компютри и мобилна 
техника, но хардуерът е 
пълноценен само когато 
е допълнен и с подходя-
щата софтуерна оком-
плектовка. За щастие 
вече навсякъде има Ин-
тернет и съответно 
достъп до цял куп про-
грами и уебуслуги, които 
могат да направят ком-
пютъра ви по-бърз, мо-
билното устройство  – 
по-лесно за употреба, а 
забавленията – по-прият-
ни. Мрежата определено 
не страда от липса на 
безплатен софтуер, кой-
то да помага в тези и 
много други отношения. 
В следващите редове ще 
ви запознаем с някои от 
най-пресните находки и 
любими удивителни 
„аванти“, открити от 
редакторите на PC World 
през последните месеци, 
пък и по-рано – подреде-
ни в няколко категории. 

44 полезни инструмента, безплатни програ-
ми за настолни компютри и мобилни прило-
жения, които ще ви помогнат да ускорите 
своята система, да се отървете от малу-
ера, да се забавлявате и за какво ли още не. 

Софтуер
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SSDдостъпен
малък капацитет

HDDдостъпен
голям капацитет

*

4X+ по-бързи от системи само с HDD в PC Mark Vantage (HDD Score)
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9 отлични
БЕЗПЛАТНИ РС ИНСТРУМЕНТА

Тези няколко полезни безплатни програмки могат да помо-

гнат за фината настройка на вашия компютър и да ви държат 

далеч от най-често срещаните главоболия.

Мигновена организация: Вместо да кликате в несвяст из 

папките в Windows Ex  plorer, за да откриете току-що свалените от 

Интернет MP3 файлове, опитайте DropIt (http://sourceforge.net/

projects/dropit/). Този open-source инструмент ви дава възможност 

да асоциирате папки за всеки специфичен тип 

файлове. След това просто пускате файловете 

върху голямата икона на програмата на работ-

ния плот на компютъра си и DropIt автоматич-

но ще ги разпредели към подходящите за тях (и 

лесни за намиране) дестинации. 

По-чист десктоп  – Cleaner desktop: Ин-

струментът Fences на разработчика Stardock 

(http://www.stardock.com/products/fences/) ви 

предлага възможност да създадете на десктопа си 

отделни области, правейки по-управляема и раз-

бираема система за боравене с иконите. Казано 

иначе, Fences създава на работния плот визуално 

разграничени области (изглеждащи като своего 

рода минипрозорци), които могат да бъдат оза-

главявани и да служат като категорийни разде-

лители за различните типове инсталирани про-

грами. Програмката ви дава и любопитната въз-

можност да скривате почти мигновено всичките 

си иконки с просто двойно кликане на мишката.

Пълна софтуерна ликвидация: Макар и 

друг път да сме споменавали (с добро) Revo 

Uninstaller (www.revouninstaller.com), нито 

един софтуерен списък не би бил пълен без тази прекрасна безплат-

на програма, която ви дава възможност да ликвидирате и най-мал-

ките следи след деинсталация на Windows приложения. За тази цел 

просто няма друг по-добър вариант.

Интелигентен програмен докинг: Таскбарът (лентата за зада-

чи) на Windows 7 сам по себе си не е лош, но ако търсите нещо „по-

така”, например което наподобява изкусния интерфейс на Mac OS X, 

допълнен с шикозни анимации, вашият софтуер за докинг на програ-

ми е ObjectDock (http://www.stardock.com/products/objectdock/).

Виртуална машина: Отвореният инструмент VirtualBox (http://

www.virtualbox.org/) на Oracle ви дава възможност да инсталирате 

множество виртуални машини на своето РС 

под управлението на Windows, Linux или друга 

операцион на система. Предимство е фактът, 

че програмата винаги поддържа работещ резер-

вен имидж на системата, така че по всяко вре-

ме можете да я възстановите в случай на срив 

(какъвто може да има и при най-добрата ОС). 

All-in-one декомпресор: Ако някога сте 

се чудели как да отворите .rar файл или 

да „разпакетирате” .ISO имидж на диск, 

значи не сте разполагали с IZArc (www.

izarc.org). Тази отлична безплатна про-

грама с отворен код поддържа практи-

чески всички използвани към днешна дата 

формати за файлово компресиране, вклю-

чително и най-екзотичните, така че не 

би трябвало да имате проблем с отва-

рянето на какъвто и да било архив. Ин-

струментът добавя опции за файлов ме-

ниджмънт в контекстните менюта на 

Windows, така че достъпът до него е ви-

наги на разположение. Освен това про-

грамката има и чудесен интерфейс на 

български език. 

Инструментът Fences на разработчика Stardock може да помогне много в организация-

та на работния плот

С помощ та на VirtualBox можете да инсталирате и да използвате различни виртуални 

компютри с операцион ни системи по ваш избор 

Софтуер
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FTP клиент: Ако сте от хората, които все още разчитат на 

добрия стар File Transfer Protocol (FTP), за да обменят големи файло-

ве, програмата FileZilla (http://filezilla-project.org/) ще е просто не-

заменима за вас. Тя е един от най-добрите FTP клиенти, които мо-

гат да се намерят в Интернет, при това все още безплатен. Ин-

туитивният и простичък интерфейс с българоезична поддръжка 

би трябвало да направи обмена на файлове с FTP сървърите по-ле-

сен от разходка в парка.

Дисплей мениджър: Управлението на мултимониторни кон-

фигурации не е сред силните страни на Windows, но пък е специали-

тет на безплатния инструмент DisplayFusion (www.displayfusion.

com). С него получавате редица допълнителни възможности, като 

например да слагате различни фонови изображения на различните 

монитори или да споделяте едно на няколко екрана. Програмката 

идва и с няколко удобни клавишни комбинации, позволяващи бързо ав-

томатизирано управление на десктопите и на приложенията в тях. 

Една клавиатура за много РС-та: Ако работата ви е свър-

зана с използването на различни компютри на едно бюро, сигурно 

ви е писнало от кабели, клавиатури и мишки. Безплатният инстру-

мент Synergy (http://synergy-foss.org/) обаче може да ви спести 

много от безпорядъка, като ви позволява с една клавиатура и миш-

ка да контролирате няколко компютъра с различни операцион ни сис-

теми. За целта Synergy използва Wi-Fi мрежа, така че единствено-

то условие е всичките управлявани машини да са свързани с нея. Но 

пък си заслужава, защото по този начин работата е не само удоб-

на, но и доста зрелищна. 

5 сензацион ни 
STORAGE ПРИЛОЖЕНИЯ

Тези безплатни програми и услуги ще обезпечат основните ви 

нужди, свързани с пространството за съхранение, и ще облекчат 

backup процедурите за цен ното съдържание.

Многоцелево възстановяване: Често се случва по невнимание 

или нарочно човек да изтрие някой файл и чак след като го разкара 

от Recycle Bin-а, да се сети, че всъщност му трябва. Усещането е 

доста неприятно, но безплатното софтуерче на разработчика Piri-

form, кръстено Recuva (http://www.piriform.com/recuva), 

може да ви спести тази „тръпка”, както и нецензурните 

изрази,свързани с нея. Основната функция на приложение-

то е да сканира системата за изтрити файлове. След ска-

нирането то изобразява списък с откритите резултати и 

ви показва вероятност та за успешно възстановяване. До-

статъчно е просто да изберете файловете, които желае-

те да възстановите, и софтуерът ще свърши останалото.

Премахване на излишни файлове: Дори да разполага-

те с огромен хард диск на РС-то си, мястото в него може 

да се изчерпи бързо, ако го пълните с филми, клипове, му-

зика и снимки. За освобождаване на място отлична рабо-

та върши инструментът Fast Duplicate File Finder (http://

www.mindgems.com/), чиято основна задача е да откри-

ва и ликвидира дублирани копия на файловете в хард диска. 

Можете да останете изненадани от това, колко много ги-

габайта може да освободи тази програмка. 

Облачен бекъп: Ако се нуждаете от леснодостъпно и 

безплатно пространство за съхраняване на резервни копия на ва-

жна информация, които и да ползвате навсякъде в Интернет, ще ви 

трябва не приложение, а подходяща за целта онлайн услуга. Няколко 

много удобни безплатни предложения подбрахме за вас във втория 

раздел от обзора на рубриката „Интернет” в настоящия брой, къ-

дето има повече подробности за тях.

Бърз файлов „копир”: Местенето и копирането на големи 

или много на брой файлове от един хард диск на друг може да създа-

де проблеми, защото „яде” системни ресурси, често отнема пове-

че време от очакваното и даже може да „забие” компютъра ви. Без-

платното приложение TeraCopy Home (http://www.codesector.com/

teracopy.php) до голяма степен решава тези потенциални пробле-

ми, като намалява времето за прехвърляне на файловете чрез асин-

хронен трансфер и оптимизация на операциите. Много удобно е, 

че програмата също позволява пауза и възстановяване (resume) на 

сесиите, така че можете спокойно да си работите, без да се опа-

сявате, че ще трябва да започвате отначало при прекъсване на ко-

пирането на големи файлове, да речем. 

Add-on CD „печка” за Windows XP: Операцион ната систе-

ма Windows 7 има вградени възможности за записване на диско-

ве директно от Windows Explorer, но това не важи за по-старите 

версии на платформата Vista и XP. Ако сте сред многото потре-

бители, които все още ги използват обаче, вероятно ще ви допа-

дне възможност та да разполагате с такава функция. А тя за щас-

тие е достъпна благодарение на безплатната програмка CDBurnerXP 

(http://cdburnerxp.se/). 

TeraCopy Home осигурява бърз, надежден и ефективен начин за пренос на голе-

ми и/или многобройни файлове

Софтуер
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SCREEN

С програмката Paint.NET получавате много от 

функционалност та на Photoshop, но без да се 

налага да давате и стотинка за нея

4 фантастични 
ФОТОНАХОДКИ

Следващите четири приложения улесняват и правят по-ефек-

тивна обработката на цифрови снимки и видеоклипове.

Преглед на снимки и видео: Без значение дали искате да гледа-

те TIFF изображения, MOV клипове или Flash анимации, безплатна-

та програмка IrfanView (www.irfanview.com) ще ви свърши отлич-

на работа. Програмата поддържа всички най-известни и разпро-

странени формати, а освен това с нейна помощ можете да ораз-

мерявате изображения, да ги конвертирате, да сканирате и отпе-

чатвате снимки, да създавате slideshow-та, да обработвате мно-

жество картинки наведнъж, да възпроизвеждате филми и аудиофай-

лове и какво ли още не.

Организатор на изображения: Ако хард дискът ви е пълен със 

снимки, разпръснати из различни папки на много места, инстру-

мент като Fotobounce (http://fotobounce.com/) може да улесни 

значително живота ви пред компютъра. Тази безплатна програмка 

ще организира изображенията и ще ви даде лесен начин да ги спо-

деляте с приятелите си.

Мощен фоторедактор: За повечето хора, които се занима-

ват непрофесионално с фоторедактиране, Adobe Photoshop е или 

твърде скъп, или прекалено сложен за ежедневните задачи от този 

тип. Да убиеш муха с лопата е възможно, но е излишно разхищение 

на време и енергия, затова в този случай ще ви трябва някаква по-

простичка и по-достъпна алтернатива. Една такава е програма-

та Paint.net (http://www.getpaint.net/), която, макар и безплат-

на, носи множество мощни инструменти за обработка на цифро-

ви снимки. (Още подробности за достъпните онлайн безплатни ин-

струменти за фотообработка можете да намерите и в озбора ни 

от рубриката „Цифрова фотография” в следващите страници на на-

стоящия брой на PC World.)

Вълшебен фотозаличител: Не можете да разберете кой е стран-

никът, скрит зад 

баба ви на групова-

та сватбена сним-

ка, и смятате, че 

само нарушава сти-

ла на достолепна-

та дама? Можете 

да се отървете от 

натрапника с без-

платния даунлоуд 

PhotoWipe (www.

hanovso lu t ions .

com)  –  инстру-

мент, който ви 

дава възможност 

да маркирате все-

ки обект на цифро-

ва снимка и да го за-

личите от нея, без 

да остане и следа.

5 страхотни 
(И ПОЧТИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ) 

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Следващите няколко програмки за смартфони ви гаранти-

рат, че няма да скучаете, когато сте на дълъг път.

За по-сигурни телефони: Напоследък смартфоните се превръ-

щат в притеснително любим обект на внимание за създателите 

на злонамерен софтуер, така че са доста уязвими за атаки срещу 

съхраняваната в тях лична информация. Наистина започват да из-

лизат и адекватни защитни програми за този тип устройства, 

но от безплатните опции може би най-добрата е Lookout Mobile 

Security (www.mylookout.com) – мултиплатформен защитен соф-

туер, който ще държи далеч онлайн заплахите от мобилното ви 

устройство, независимо дали то е базирано на Android, BlackBerry 

или Windows Mobile ОС.

За пристрастените към мобилния гейминг: Ако търсите след-

ващото си любимо гейм приложение за Android базирани мобилни ус-

тройства, има голям шанс да го откриете в лицето на Kongregate 

Arcade (http://www.kongregate.com/android). Тази програмка ще 

ви запаси с над 300 зарибяващи игрички, както и с порядъчно голяма 

общност, с която да споделяте.

Медийна синхронизация за Android: Зареждането на Android 

устройството ви с музика и видео ще стане лесно като игра с 

DoubleTwist Player (www.doubletwist.com). Този инструмент упра-

влява цялото мултимедийно съдържание в устройството ви през 

интерфейс, който носи предимствата на DoubleTwist приложени-

ето за iTunes, като освен това ви позволява и да синхронизирате 

плейлистите си с други компютърни устройства чрез USB кабел.

Вълшебен обмен на снимки: Търсите бърз и лесен начин да об-

мените снимки, песни или приложения с приятел? Bump (http://

bu.mp/) е една удивителна безплатна програмка, която ви позво-

лява да го направите. Тя използва геолокацион ните възможности и 

акселерометъра на смартфоните и ви позволява да прехвърляте 

дан ни между два от тях, като просто ги почукнете един в друг.

RSS четец: За следене на всякакви новини, подкастове и прочее 

емисии мобилната Android версия на Google Reader (http://www.

google.com/mobile/) е най-добрата опция. Сега тя включва и ин-

тересни уиджети, с които цялата работа става още по-забавна.

Софтуер
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6 могъщи 
ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРОДУКТИВНОСТ

Следват няколко безплатни даунлоуда, които могат сериозно 

да подобрят производителност та ви.

По-простичък Web изглед: Имаше времена, когато сайтове-

те в Мрежата бяха простички, без реклами и по-малко претрупа-

ни, но това отмина отдавна. Ако изпитвате носталгия, все пак мо-

жете да си ги върнете, като използвате браузърния add-on, наре-

чен Readability (www.readability.com). Той ви позволява да орежете 

уебстраницата само до статията, която четете – без реклами и 

с минимални навигацион ни менюта. Приложението е отлично и за 

създаване на удобни за принтиране страници, включително от мо-

билни устройства.

Интелигентен бележник: Работният процес често налага во-

дене на записки и паметни бележки, а  един от доказаните (и на-

пълно безплатни) софтуерни инструменти за целта е популярният 

Evernote (www.evernote.com). Истинската сила на въпросния соф-

туер обаче е възможност та за създаване и прикрепване на бележки 

от десетки приложения, както и от уебстраници. Има възможност 

и за синхронизирането им между настолния софтуер, браузърите и 

приложенията за почти всички смартфони, което е огромен плюс в 

полза на мобилност та. Тоест Evernote автоматично синхронизира 

всички бележки между различните компютърни устройства, които 

използвате, и ги прави достъпни навсякъде. С тази програма могат 

да се съхраняват текстове, изображения, цели файлове и даже аудио.

Дистанционен достъп: Наличието на дистанционен достъп 

до личния компютър е привлекателна опция за всеки, който държи 

да ползва информацията в него, независимо къде се намира. За цел-

та, разбира се, си има съответните програми, но една добра он-

лайн уебуслуга, изпълняваща същата задача, е LogMeIn Free (https://

secure.logmein.com/). Това уебприложение включва редица полез-

ни функции: достъп през уеббраузъра на всеки, свързан с Интернет 

компютър, достъп до  Windows PC или Mac, дистанционен контрол, 

възможности за copy и paste операции между компютрите, Wake on 

LAN функция, рестартиране (включително в safe mode) и възстано-

вяване на връзката, базови доклади (за дистанцион ните сесии), чат, 

256-битово AES шифроване на информацията и др. И всичко това 

без да има нужда от конфигуриране на firewall защита, рутер, прок-

си сървър или специфични права за дистанцион но администриране.

Лесни презентации: Налага ви се бързо да спретнете 

зрелищна презентация за важна бизнес среща, но не разпо-

лагате с PowerPoint под ръка? Ако имате Google акаунт, 

можете да го използвате, за да се логнете в уебприложе-

нието SlideRocket (www.sliderocket.com/), което ще ви 

предложи редица общи, но и доста излъскани темплейти, 

Flash обекти, видео- и аудиопритурки, които можете да 

сглобите според предпочитанията си. А след като при-

ключите с подреждането, можете да експортнете резул-

тата в PowerPoint слайдшоу или в PDF формат.

Файлов конвертор: Трябва да конвертирате MOV ви-

деофайл в WMV формат или Word документ в подходящ 

за четене от новия ви e-reader? Безплатният онлайн кон-

вертор Online Convert (www.online-convert.com) е без-

ценен за тази задача. Той поддържа много широк набор 

от формати и не изисква да се инсталира каквото и да 

било на компютъра.

Опростен PDF четец: През последните години Acrobat 

Reader приложението на Adobe се разви доста, но заедно с 

това стана и солиден консуматор на системни ресурси. Ако търси-

те нещо подходящо за бърз преглед на PDF файлове, което няма да „за-

дръсти” мобилната ви машина, може би е време да опитате инстру-

мента Sumatra PDF на независимия разработчик Кжиштоф Ковалчик 

(http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free-pdf-reader.html). 

Наред с всички опции за дистанционен контрол, LogMeIn Free осигурява и въз-

можности за чат в реално време с потребителя на отдалечения компютър

5 супер
SECURITY „АВАНТИ” 

Защитата за компютърната система и мрежата ви ще стане 

значително по-здрава със следващите пет безплатни приложения.

Убиец на файлове: Когато изтривате файловете от Windows 

Recycle Bin, операцион ната система ги маркира като премахнати, но 

всъщност част от информацията от и за тях остава, заемайки мяс-

то на хард диска и предоставяйки дан ни, които могат да заинтере-

суват някой злонамерен тип от Мрежата. Има обаче начин да се от-

ървете от тези следи и един от подходящите е например чрез без-

платния файлов заличител Eraser (http://www.heidi.ie/eraser/), който 

използва специални алгоритми за многократен презапис на дан ните, 

докато в края на краищата ги направи практически невъзстановими.
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Facebook защита: Най-популярната социална мрежа безспор-

но е забавна в много отношения, но не рядко е и източник на опас-

ни линкове и съдържание, които могат да повредят компютъра ви 

и да изложат на опасност личните ви дан ни в него. За такава защи-

та чудесен инструмент е Defensio (http://www.defensio.com/), кой-

то прихваща опасностите от Facebook и ви предупреждава преди 

да осъществят злонамерената си мисия.

Софтуерен актуализатор: Някои от най-големите дупки в 

сигурност та на вашето РС не са непосредствено в Windows, а в про-

грамите, които стартирате. И, естествено, хакерите се опитват 

да получат достъп имен но до тях. Затова е добре инсталираният 

софтуер да се обновява редовно. Но, от друга страна, едва ли има-

те време постоян но да ровите в Интернет за нови ъпдейти. Про-

Secunia PSI сканира системата за програми, които се нуждаят от security ъп-

дейти, и ви насочва към нужните пачове

грамата Secunia Personal Software Inspector 2.0 (http://secunia.com/

vulnerability_scanning/personal/) върши тази работа вместо вас, 

като, освен че следи Мрежата за подходящи актуализации, сканира 

компютъра ви за свалени рискови файлове и издава предупреждения 

за всеки инсталиран софтуер, ако не е защитен. Тя предупреждава 

също така и за всяка програма с „изтекъл срок на годност“ и която 

повече не се поддържа от нейния производител. Secunia PSI e без-

платна програма, но само за домашно ползване. Ако я из-

ползвате за бизнес, ще трябва да си платите.

USB защита: Вече е добре известно, че трябва много да 

се внимава, когато се включват чужди флашки в компютъ-

ра, защото не рядко заразите плъзват имен но през въпрос-

ните носители. Ако случайно не разполагате с антивиру-

сен продукт, който атоматично да сканира флашките при 

включване в системата, добре е да ползвате поне програм-

ка като Panda USB Vaccine (http://research.pandasecurity.

com/Panda-USB-and-AutoRun-Vaccine/)  – прост безпла-

тен инструмент, който атоматично неутрализира по-

знатите заплахи, пренасяни чрез USB стикчетата.

Пазител на пароли: Ако сте заклет Интернет по-

требител, сигурно имате десетки акаунти в различни 

файлове и може би никак не ви е лесно да си спомняте 

всеки път коя парола за къде е (след като със сигурност 

знаете, че ползването на една и съща навсякъде може 

да бъде доста опасно). В случай на такъв проблем без-

ценен помощник е приложението Password Safe (http://

passwordsafe.sourceforge.net/), което не само че помни и съх-

ранява вашата log-in информация, но и автоматично я прилага 

там, където е необходима при регистрациите. Това ще ви позво-

ли да съхранявате неограничен брой сложни пароли, като помни-

те само една, която ще ви трябва, за да се възползвате от тях 

през въпросната програма. 

4 светкавични 
РС УСКОРИТЕЛЯ

В миналия брой ви запознахме с доста софтуерни РС ускори-

тели, но все пак останаха още няколко, които заслужават вни-

мание – ето четири от тях. 

Изчерпателен бенчмарк: Тестови програми в Мрежа-

та не липсват и в предишния брой на списанието ви препо-

ръчахме някои от тях, но буквално преди дни се запознахме и 

с удивителния бенчмарк инструмент Sandra 2011 Lite на руския 

разработчик SiSoftware (http://www.sisoftware.net/), който 

ни впечатли със забележителния брой изпълнявани тестове. 

С тяхна помощ лесно можете да установите как точно се 

справя с работата всеки един компонент на РС системата 

ви. Има даже тест за енергийна ефективност. 

Прилежен системен настройчик: С работата РС 

машините натрупват отпадъчни файлове и записи в сис-

темния регистър, които постепен но започват да уронват 

производителност та. Но за тази болка има и подходящо 

лечение – инструментът Advanced SystemCare Free 4.0, по-

знат преди като Advanced WindowsCare Personal (http://

www.iobit.com/advancedsystemcareper.html). Това е един 

доста универсален безплатен даунлоуд за Windows XP, Vista 

и Windows 7, който може много да ускори системата ви, 

като поправя регистъра, премахва шпионския софтуер и излишни-

те файлове, спира ненужните програми, стартирани с пускането 

на компютъра, и какво ли още не. Инструментът има дори опция, 

която позволява само с един клик да се откриват и оправят авто-

матично евентуалните проблеми. Най-новата версия 4.0 на програ-

мата се отличава и с преработен интерфейс, който е доста по-

привлекателен от преди.

Advanced SystemCare Free 4.0 е един от най-новите ни фаворити в категори-

ята „системни ускорители”, който сканира РС-то и го ускорява, като откри-

ва и разчиства успешно ненужния боклук в него
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Персоналната радиоуслуга Pandora се базира на идеята всеки да може 

да си създава собствени радиостанции и е съвместима с множество 

мобилни устройства

РС чистач: В случай че просто искате да разчистите излиш-

ното от машината си, можете да прибегнете до услугите на PC 

Decrapifier (http://www.pcdecrapifier.com/). Както показва и наиме-

нованиетото му, инструментът премахва ненужния „боклук” (crap) 

и автоматично заличава ядящите ресурси пробни версии на програ-

ми и всевъзможни остатъчни файлове.

 Даунлоуд ускорител: Ако често сваляте файлове от Ин-

тернет, няма как да не оцените достойнствата на вездесъщия 

FlashGet (http://www.flashget.com/). Това е страхотен даунло-

уд мениджър, който ще ускори процеса на сваляне, ще ви предпа-

6 чудесни 
ПРОГРАМКИ ЗА МУЗИКА И ВИДЕО 

Управлението на мултимедийното съдържание в домашните 

компютърни устройства може да бъде значително по-лесно, ако 

използвате някоя от следващите безплатни програми. 

Ловец на видео: Като оставим настрана чисто законовите съо-

бражения (за които несъмнено трябва да се внимава), всъщност няма 

причина да не можете да сваляте наличното онлайн видеосъдържа-

ние и да го пазите на хард диска си за по-късна или многократна упо-

треба. А това няма да представлява никакъв проблем, ако притежа-

вате Freemake Video Downloader (http://www.freemake.com/free_

video_downloader/). Тази безплатна програма за сваляне на клипче-

та поддържа Facebook, Hulu, YouTube и още десетки други популяр-

ни уебресурси за такова съдържание.

Лична радиостанция: Въпреки че изключително много ни до-

пада подходът на уебуслугата Grooveshark за осигуряване на безплат-

на музика онлайн (вж. рубриката „Интернет”), няма как да не отде-

лим внимание на софтуерният инструмент Pandora Desktop (http://

www.pandora.com/desktop). За да се сдобиете с този клиент, ще 

ви трябва регистрация в сайта, но тя си заслужава, тъй като той 

зи от зложелатели и ще ви помогне да организирате свалените 

файлове. FlashGet ускорява свалянето, като използва няколко ниш-

ки, и ви позволява да търсите файлове чрез няколко протокола – 

HTTP, FTP, eMule, BitTorrent. Справя се отлично и с управлението 

на файловете, включвайки подробна информация за всеки свален 

файл. Ако желаете, можете да изтриете сваленото направо от 

програмата.Най-полезната функция е интеграцията в браузъра, 

а други хубави черти са възможност та за продължаване на сваля-

нето, без да трябва да започвате отначало, и опцията за скани-

ране за вируси след сваляне.

осигурява феноменални възможности за мигриране на Интернет ра-

диостанциите към всевъзможни мобилни и set-top box устройства 

и ви позволява да си направите персонализирана лична радиостан-

ция с най-предпочитаните неща. 

Медиен стриймър: Искате незабавен мобилен достъп до цяла-

та си медийна колекция директно от телефона? Zumocast (http://

www.zumocast.com/) ще ви помогне да си го осигурите. Този без-

платен инструмент стриймва музика и видео през Интернет, така 

че вече няма да ви се налага да се чудите кои точно песни или кли-

пове да подберете, без да запълните безцен ното и често оскъдно 

пространство за съхранение на своя смартфон.

Стриймър от типа „направи си сам”: Ако имате под ръка 

старо РС, което се чудите какво да правите, можете лесно да го 

превърнете в мултимедиен стриймър, разпращащ съдържание към 

телевизора или системата за домашно кино. За целта ще ви тряб-

ват безплатната програмка Boxee (http://www.boxee.tv/make) 

и съответните кабели за връзка на компютъра към възпроизвеж-

дащото устройство. На сайта на разработчика има доста добри 

упътвания как да си направите сами този самоделен стриймър, а за 

дистанцион но можете да използвате iPhone или Android смартфон.

Медиен конвертор: Взели сте DVD под наем, но филмът толкова 

ви е харесал, че искате да си го гледате пак на своя смартфон или iPad 

таблет? Можете да ползвате open-source плейъра VLC (http://www.

videolan.org/vlc/), който всъщност е много повече от това. Инстру-

ментът конвертира с лекота повечето мултимедийни файлове във 

всевъзможни формати по избор, подходящи за преглед на практически 

всякакви устройства. Освен настолни версии, работещи на всякакви 

платформи, VLC има също мобилни варианти за iOS и Android. 

Друга много подходяща безплатна програмка за конвертиране 

на видео е HandBrake (http://handbrake.fr/), която ще ви позволи 

да рипвате DVD филми и да ги записвате в стандартни формати, 

подходящи за мобилна употреба. 

Hulu Desktop e перфектен за Hulu поклон ниците, осигурняващ дори 

по-голям контрол върху гледането на видео отколкото интерфей-

са на уебсайта на Hulu

Софтуер
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технология за ускорено SSD кеширане
Новият чипсет Z68 Express на Intel отбелязва преминаването на 2-рото 
поколение процесори Core i3, i5 и i7 към нова фаза в еволюцията на 
мощността. Той комбинира предимствата на предишните H67 и P67 
чипсети с поддръжката на овърклок както за  CPU, така и за GPU блока. 
Нещо повече, той дава достъп и до новата Intel® Smart Response Technology, 
която увеличава системното бързодействие почти до това на
високопроизводителните SSD устройства, но при капацитета и ниската 
цена на традиционните хард дискове. За да посрещнат очакванията на 
ентусиастите, Sandy Bridge процесорите имат и доста мощна интегрирана 
графика, достатъчна за домашни забавления и мултимедийна употреба. А 
за да извлече максимума от всичко това, технологията LucidLogix Virtu
предлага възможности за автоматично превключване на натоварването
между интегрираната в процесора и дискретната графика, позволявайки на 
потребителите да се наслаждават на по-бързо декодиране и просвирване 
на HD видео,  което заедно с технологията Intel Quick Sync Video подобрява 
гейминг производителността с NVIDIA и AMD графични карти. Като се има
предвид всичко това, покупката на нова Z68 дънна платка, която не 
поддържа всички тези решения, просто не би имала смисъл. В стремежа си 
да защити най-добре интересите на PC потребителите, ASUS целенасочено 
конструира цялата си серия Z68 дъна с вградена поддръжка на LucidLogix 
Virtu, за да реализира вашите желания по отношение на
производителността в един пълен пакет, освобождаващ целия потенциал 
както на интегрираната, така и на дискретната графика – за разлика от 
други марки, които предлагат подобна пълноценност на дизайна само в 
някои от моделите си.. 

Поддръжка на графично превключване и бързо декодиране на видео 
в цялата серия
СС дъдъннннититее плплататкики AASUSUSS Z6Z688 пополулучачававатете ннайай д-добоброротото ии оотт двдвататаа свсвятятаа. 
Благодарение на LucidLogix Virtu, модели като P8Z68-V PRO дават 
възможност за едновременна работа както с интегрираната, така и с 
дидискскреретнтнататаа грграфафикикаа, ппреревквклюлючвчвайайкики ннататововарарваваненетото ммежеждуду ттяхях сспопорередд 
конкретната необходимост. HD видеото например използва интегрираната 
графика, без да включва по-гладните за енергия дискретни видеокарти, 
додокакатото ннововититее РCРC иигргрии сс 10108080pp илилии попо-ввисисококаа ререзозолюлюциция,я, оопоползлзототвоворяряваватт 
възможностите на дискретните графични решения. По този начин имате 
възможност не само да се наслаждавате на необходимата ви 
прпроиоизвзвододитителелноностст,, ноно ии ддаа пепестстититее ененерергигияя вивинанагиги,, кокогагатото ттововаа ее въвъзмзможожноно..

Много пространство за съхранение и високи SSD скорости
ДрДругу а нова харрактерир стика на Z68 архр итектуурар та е ррешението Intel Smart 
Response Technology, което дава възможност да се използва инсталиран 
SSD носител като кеш памет за често използваните части на операционната 
система и за други обичайни операции. Това увеличава значително
скоростта на достъп до системните ресурси, като в същото време намалява
развъртането на хард дисковете, като пести енергия и ограничава
износването на движещите се части, увеличавайки жизнения цикъл на тези 
компютърни компоненти. АА така ббезспорно получавате и много по-ббърза 
система, по-малко забавяния и по-къси времена за зареждане, което
определено е сериозен плюс. 

Ексклузивна 
ASUS функционалност: 
правилният избор е и 
най-добрият избор
Използването на уникалната технология ASUS Dual 

g р щ дIntelligent Processors 2 със захранващия дизайн DIGI+ VRM 
прави възможен и екстремния овърклок, така любим на всички търсачи
на максималната РС мощ. По-прецизното захранване и възможностите за
фината му настройка тук се превръщат в по-големи възможности за
овърклок, с повишена стабилност и повече удобство при оптимизирането 
на системата. Цифровите регулатори на захранващото напрежение почти
напълно елиминират енергийните загуби и водят до недостижима
ефективност. На разположение е също и ексклузивният ASUS UEFI BIOS,
който праща в миналото обичайните BIOS настройки посредством
клавиатурата. Този изчерпателен BIOS фърмуер добавя възможности за
настройка посредством мишка благодарение на интелигентен, базиран на
икони графичен интерфейс, така че всичко може да стане лесно - по същия
начин, както в Windows.

Основата на вашата следваща PC система
Моделът P8Z68-V PRO и другите нови дънни платки на ASUS правят много
повече от това просто да експлоатират мощта на 2-рото поколение Intel
Core процесори и чипсета Z68 Express. Със своите овърклок способности и
възможностите си да пестят енергия, те са най-съвършените до момента
Z68 дъна.

FFiirstt llookkst ooFFiirrsstt llooookk

Сражавайте се с новите 
ASUS Z68 дънни платки 

Всички дънни платки ASUS P8Z68 поддържат технологията LucidLogix 
Virtu за автоматично превключване между интегрираната и дискретна 
графика, независимо дали използвате вградените в дъната VGA 
изводи или тези на дискретната видеокарта.

ОТБЛИЗО

ИИл зизаанеетоо нана ZZ6868 ооссигурява маащабабни мед йийни в зъзможности и 
технология за ускорено SSD кеширане

Е
A

Интеграцията на решението 
LucidLogix Virtu в цялата серия и 
множеството изключителни иновации 
ще ви помогнат да извлечете 
максимума от новата технология

Използване на 
дискретен VGA 
извод

Lucid d-Mode

3.5mins

1.1mins 3X

Използване на 
вгрaдения VGA 
извод
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За мнозина 3D технологията е поред-

ната глезотия на големите произво-

дители, които в следващите годи-

ни няма да спрат да се опитват да нала-

гат мнението си. За тях 3D устройствата 

са прекалено скъпи, очилата са неудобни и 

причиняват главоболие, самата техноло-

гия е прекалено млада. За развиващата се с 

бурни темпове индустрия тези неща може 

и да са били верни, но в момента ситуаци-

ята се променя. Независимо дали ви харес-

ва, 3D технологията е тук, за да остане за 

дълго, и дори в следващите пет години да 

не познавате нито един човек, който при-

тежава 3D устройство, това няма да озна-

чава, че технологията е неуспешна. Напро-

тив, както всяко ново нещо, така и 3D-то 

има нужда от време, за да се наложи на ма-

совия пазар, а и големите в бранша са по-ек-

залтирани от всякога това да се случи, кол-

кото се може по-скоро. С други думи, маши-

ната вече се върти и ние като потребите-

ли ще бъдем подлагани на безброй изкуше-

ния в този сектор през следващите месе-

ци и години. Затова и ние от PC World сме 

ви подготвили подробен пътеводител за 

магистралата от 3D продукти.

Технологичният цикъл на 
живота

Нека започнем от самото начало: голе-

мите в потребителската електроника пра-

вят пари от това, че вие купувате проду-

ктите им. Но за да се поддържа интере-

сът на потребителя, а и с идеята по-чес-

то той да сменя техниката си, редовно из-

лизат нови поколения устройства, ъпгрей-

днати с нови функции, стандарти, разме-

ри и технологии. Така за кратък период от 

време високотехнологичната ви джаджа се 

превръща в реликва, а вие за пореден път 

преглеждате пазара за нещо ново. Това е 

технологичният цикъл на живота.

В голяма част от случаите подобренията 

са лесни за разбиране от средностатисти-

ческия потребител. Например при телеви-

зорите и мониторите преходът от големи-

те електрон нолъчеви (CRT) към плоскоекран-

ните (LCD-та и плазми) означава по-тънки, 

по-леки, по-енергийноефективни и с по-до-

бра картина устройства. В много други слу-

чаи обаче производителите наблягат на де-

тайли, които същите средностатистиче-

ски потребители не разбират и не биха иска-

Пътеводител за 3D забавления
Наръчник за избор и употреба на 3D продукти – 
от фотоапаратите до очилата и телевизорите

Владимир Георгиев
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ли да разбират. Болшинството не се инте-

ресува чак толкова много от тънкостите 

за качеството на картината. В повечето 

случаи купувачите държат на нещо голямо 

и евтино, без да обръщат внимание на по-

малките детайли, които правят един дис-

плей да изглежда по-добре. Не всеки е мани-

ак на тема домашно кино, не всеки разбира 

онези разлики, които разграничават качест-

вената картина от некачествената, и най-

вече не всеки има финансовата възможност 

да бъде маниак на такава техника.

Разместването на слоевете 
в пазара на потребителска 
електроника

Но какво общо има горното с темата 

за 3D? Елементарно: когато малките про-

мени вече не могат да убедят мажоритар-

ната част от потребителите да си купу-

ват нови устройства, производителите 

трябва да въведат нещо голямо и фунда-

ментално като триизмерната техноло-

гия. А проблемът с всяка нова технология 

е, че є трябва време, за да се наложи. По-

мислете за HD стандарта. Вероятно ваши-

те HD телевизор/монитор/камера/фото-

апарат са купени през последните 5 годи-

ни, но всъщност първото HD излъчване е 

направено още в средата на 90-те години 

на миналия век. Това са повече от 15 годи-

ни! По-интересното е, че производители-

те са толкова агресивни в налагането на 

3D технологията, че според дан ни на гиган-

ти като Sony, Panasonic, Samsung и LG в мо-

мента 3D дисплеите се продават 6-7 пъти 

по-бързо в сравнение с първите години на 

HD. При това според редица социологиче-

ски проучвания още до края на настояща-

та година около 60 процента от пазара на 

телевизори ще е 3D съвместим. 

Скептицизмът винаги е помагал на обик-

новения потребител и многократно го е 

спасявал от неразумна и прибързана инвес-

тиция, но в случая наблюдаваме изключение 

заради главоломното развитие на трииз-

мерната технология. Много по-скоро, от-

колкото си мислите, киното ще бъде доми-

нирано от 3D филми, тях ще гледате и на 

3D телевизор, на който ще можете да иг-

раете и 3D игри, включително и да пуска-

те 3D клипове, заснети с 3D камера, а ко-

гато не сте вкъщи, ще ползвате телефон 

с 3D дисплей и джобна 3D конзола.

Активни 3D очила срещу 
пасивни 3D очила

Въпреки възхода на 3D телевизорите, 

прилежащите очила все още са необходи-

мост. Да, автостереоскопията (Auto 3D) 

също се развива, но: 1) цената на телеви-

зорите, за които не са нужни очила, е мно-

го по-висока, отколкото дори на върхови-

те 3D модели с очила; 2) в момента са на-

лични прекалено малко модели; 3) техноло-

гията има да извърви все още дълъг път 

до възможност та да достигне комерсиа-

лен статут. С всичко това на ум, на пре-

ден план стои въпросът какви са разлики-

те между 3D очилата...

Пасивни 3D очила 
Пасивните 3D очила нямат нужда от 

енергиен източник, за да се наблюдава три-

измерното съдържание. Едно от най-голе-

мите предимства на пасивните 3D очила 

е цената им. Тъй като не ползват нито за-

хранване, нито специални лещи, те са зна-

чително по-евтини. Анаглифните очила 

обикновено са с рамки от картон, а на мяс-

тото на стъклата има целофани, оцвете-

ни в червено и синьо-зелено. Важно е да зна-

ете, че анаглифните очила показват три-

измерни изображения, но са най-изостанали 

като технология. 

Поляризираните 3D очила са два вида – 

линейно поляризирани и кръгообразно поля-

ризирани. Първите изискват строго верти-

кално позициониране на главата, което, ако 

бъде нарушено, ще се развали триизмерни-

ят ефект (тъй като се разчита на това, 

че едното око наблюдава вертикално по-

ляризирано изображение, а другото гледа 

хоризонтално поляризирано изображение). 

Вторите нямат този проблем, но изискват 

специален проектор и филтър, които не се 

използват в 3D телевизията, а в киното.

Друга положителна страна на пасивни-

те 3D очила е, че на гледащия се показват 

и двете изображения наведнъж, което оз-

начава, че не е необходимо удвояването 

на кадрите в секунда, както е при актив-

ните очила. 

Активни 3D очила 
Както споменахме по-горе, активните 

3D очила изискват енергия, която да за-

хранва лещите в стъклата, за да може да 

се осъществява при много висока скорост 

синхронизирано затъмняване на стъклата 

спрямо дисплея (така се симулира различ-

но изображение за всяко око). Контактът 

между очилата и телевизора се осъщест-

вява чрез инфрачервен предавател в самия 

телевизор. Тази технология е значително 

по-скъпа в сравнение с пасивните очила и е 

съвсем нормално да платите между 100 и 

200 лева за чифт. Затова, когато избирате 

дисплей, внимавайте дали производителят 

предлага безплатен чифт от тези очила.

Снимане в 3D – една леща 
срещу две лещи

В една традицион на конфигурация 3D 

фотоапаратът трябва да има две лещи, 

разположени една до друга, за да се симу-

лира разположението на човешките очи. 

След като фотоапаратът заснеме двете 

изображения, те се комбинират в едно по 

различни методи в зависимост от плейбек 

технологията. Фотоапаратите с две лещи 

традицион но се смятат за професионални 

и затова цената им не е по джоба на всеки.

Фотоапаратите с една леща са предим-

но ориентирани към любителите фотогра-

фи. Тези модели са създадени за традицион-

но двуизмерно снимане, но позволяват като 

екстра експериментиране с триизмерната 

фотография. Важно е да запомните, че фо-
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тоапаратите с една леща могат да правят 

единствено статични 3D изображения, но 

не и да снимат 3D видео – за това ще ви е 

необходим апарат с две лещи. 

Във вътрешност та на устройствата 

с една леща триизмерната магия се полу-

чава благодарение на акселерометри и ал-

горитми. Отново внимавайте – тези фо-

тоапарати първо изчисляват евентуално-

то разположение на две лещи, а след това 

софтуерът предоставя инструкции в каква 

посока да бъде отместен апаратът, за да 

бъде напасната триизмерната рамка. Съ-

единяването на изображението и конвер-

тирането му в 3D се извършва автоматич-

но, а резултатът излиза във формат .MPO.

3D фотоапарати с една леща
Основните играчи тук са Olympus, 

Panasonic и Sony. И трите компании пред-

лагат на пазара любителски решения, но, 

както може да се очаква, 3D ефектите не 

са толкова впечатляващи, колкото, ако са 

заснети с две лещи. 

Olympus предлагат респектиращ 22X оп-

тичен зуум с модела SP-610UZ (400 лева), а 

TG-610 (500 лева) и TG-310 (400 лева) са спо-

собни да снимат и под вода с някои доста 

интересни режими.

Миналата година Sony бяха първата ком-

пания, която излезе на пазара с 3D фотоапа-

рати с една леща (Alpha NEX-5, Cyber-shot WX5 

и Cyber-shot TX5). Тази година японците вече 

пуснаха на пазара седем нови модела от се-

рията Cyber-shot – HX7V, HX9V, HX100V, TX10, 

TX100V, WX9 и WX10 (цените им са в диапазо-

на 400-850 лева), като отличителното при 

тях е 3D Sweep Panorama режимът, с който 

се създава ултрашироко .MPO изображение.

От началото на годината Panasonic раз-

полагат с три нови Lumix фотоапарата – 

Lumix DMC-ZS10 (670 лева), който е с 16X оп-

тичен зуум, ултратънкия с тъч екран Lumix 

DMC-FX78 (650 лева), както и водо-, прахо- и 

удароустойчивия Lumix DMC-TS3 (450 лева).

3D фотоапарати и 
видеокамери с две лещи

Всички 3D фотоапарати и видеокамери 

с две лещи могат да вършат работата на 

традицион ните 2D модели, но основната 

им функция e снимането в 3D. 

Още в края на миналата година Fujifilm 

впечатлиха и критиката, и потребители-

те с второто си поколение триизмерен 

компактен фотоапарат FinePix Real 3D W3. 

Този модел стартира на апетитната цена 

700 лева, но сега можете да го намерите 

дори за около 500 лева. W3 е с две 3X зуум 

лещи и два 10-мегапикселови сензора, плюс 

лещовиден дисплей, благодарение на който 

можете да виждате триизмерните ефек-

ти, без да ползвате специални очила. Виде-

ото се снима във формат 3D-AVI и е 720 p.

За пръв път обявена на изложението 

CES 2011, видеокамерата JVC GS-TD1 (2500 

лева) спокойно може да посрещне нуждите 

на професионалиста с две ултрасветли f/1.2 

лещи, които снимат Full HD за всеки канал в 

AVCHD (.MTS) формат. Устройството пра-

ви и 3D снимки във формат .MPO, използ-

вайки два 3.3-мегапикселови CMOS сензора. 

Не е тайна, че Sony са един от най-го-

лемите играчи на пазара на професионал-

ни 3D камери, но сега ще насочим внима-

нието ви към портативната им камера 

Sony Handycam TD10 (2000 лева). Това е пър-

вата в света 3D потребителска видеока-

мера с Double Full HD. Разполага с два обек-

тива Sony G, два CMOS сензора Exmor R и 

два процесора за обработка на изображе-

нията BIONZ. В резултат на всичко това 

тази камера предлага възможност за запис 

на 3D видео в резолюция Full HD 1920x1080 

пиксела. Заснетите кадри могат да се пре-

глеждат на 3.5-инчовия сензорен екран Xtra 

Fine LCD.

Актуално на българския пазар

Nintendo 3DS – джобна конзола

Цена: 539 лева

Японците от Nintendo за пореден път 

доказаха, че са иноватори в сферата на 

гейминга. 3DS е първата портативна сте-

реоскопична конзола в света, за която не 

са необходими 3D очила. В първите сед-

мици от премиерата є се забелязваше ос-

тра липса на качествени заглавия за плат-

формата, но в момента са достъпни ре-

дица хитове (сред които Dead or Alive 

Dimensions, Pro Evolution Soccer 2011 3D, Tom 

Clancy's Splinter Cell 3D, The Legends of Zelda: 

Ocarina of Time 3D, Rayman 3D, Asphalt 3D), 

а и с настъпването на есента ще се поя-

вят много повече.
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LG Optimus 3D – смартфон

Цена: от 700 лева

С какво е специален този смартфон? 

С това, че е първият в света предлагащ 

триизмерен браузър с разширена 3D реал-

ност – технология, която изобразява в ре-

ално време детайлна информация (графики, 

Smart TV на Samsung – телевизори

Цена: от 1900 до 5800 лева

„Интелигентните” телевизори на 

Samsung тепърва стъпват на родна почва 

с широк спектър от LED и плазмени моде-

ли. Отличителното при тях е ултратън-

кият им дизайн от едва 5 милиметра и 

наличието на „интелигентната” функция 

Samsung Smart Hub, с която бързо и лесно 

се търсят филми, шоупрограми и видеосъ-

държание чрез различни онлайн услуги. С Wi-

Fi поддръжка и функцията Search All (пре-

търсва за устройства в мрежа, както и за 

специфично съдържание) тези Samsung те-

левизори спокойно могат да се превърнат 

в мултимедийния център на дома. 

Няма как да не споменем, че някои мо-

дели от серията предлагат възможност 

за директно конвертиране на стандарт-

ните 2D изображения в 3D.

Cinema 3D на LG – телевизори

Цена: от 1600 до 4500 лева

Cinema 3D е най-новата категория те-

левизори на LG, която се появява на българ-

ския пазар. Прави впечатление новата им 

фирмена технология Film Patterned Retarder 

(FPR), която се явява първата със сертифи-

кат за 3D картина без трептене. Cinema 3D 

моделите са и с по-ярка картина, по-широк 

зрителен ъгъл, конвертират 2D съдържание 

в 3D. Като подарък към всеки продукт от 

серията LG предоставят два чифта очила.

Samsung BD-D7000 – Blu-Ray плейър

Цена: 599 лева

BD-D7000 е нов компактен модел Blu-Ray 

плейър, който е наполовина по-малък от 

конвенционалните си събратя и тежи само 

1.1 кг, но идва в комплект с богат набор от 

функции. Поддържа Full HD 3D съдържание, 

споменатата по-горе Smart Hub техноло-

гия, озвучителна система Dolby Surround 

7.1 и станция за достъп до редица Интер-

нет ресурси и приложения. Предлага също 

така конвертиране на 2D в 3D съдържание.

3D технологията – митовете срещу истината 

Технологията е прекалено млада, съществува от 2010 година

Безспорен факт е, че благодарение на Джеймс Камерън и неговия Avatar 2010-а от-

беляза възхода и на 3D телевизорите, но още през 2007 г. от Mitsubishi предлагаха на 

пазара „3D Ready” DLP дисплей. През 2008-а и Samsung се включиха с няколко 3D моде-

ла, а през 2009 г. новата мания обзе всички големи производители.

Същевремен но за мнозина от вас може да е изненада, но 3D филми са били про-

жектирани още в началото на 20-и век, преминавайки през относителен възход през 

50-те, а след това и през 80-те години, но досега те така и не успяваха да излязат 

от нишата си.

3D филмите трябва да се снимат отделно в 2D

Тъй като 3D ефектът се създава чрез чифт раздалечени 2D изображения, за да се 

симулира дистанцията между лявото и дясното око, просто използването на един 

от двата потока е „плоско” 2D изображение.

3D телевизорите са много по-скъпи от 2D моделите

Сред голяма част от потребителите се е настанило впечатлението, че 3D те-

левизорите са 2-3 пъти по-скъпи от 2D вариантите. Да, така беше преди година, но 

в момента разликата не е толкова драстична. Единствено най-големите модели от 

55 инча нагоре са на недостъпни за болшинството хора цени, но 42-инчов 3D телеви-

зор може да се намери и за 1300 лева (LG, Samsung). При това, тъй като технология-

та тепърва навлиза на българския пазар, масово се предлагат апетитни промоции – 

например Samsung и Panasonic включват безплатни 1 или 2 броя 3D очила; на някои 

модели LG предоставят 5 години гаранция, а на други включват в комплекта 7 броя 

безплатни поляризирани очила; Philips, от своя страна, подаряват Blu-Ray плейъри. 

3D очилата причиняват преумора на очите и главоболие

Всичките 3D очила филтрират светлината, независимо дали става въпрос за фил-

триране на поляризирана светлина с пасивни очила, цветове със стереоскопия или 

включване/изключване с активни очила – всички просто контролират каква светли-

на достига до очите ви, а това само по себе си не причинява преумора и главоболие. 

Това, което може да предизвика неприятни усещания, е неправилното разположение 

спрямо телевизора (вж. „На какво разстояние трябва да е разположен 3D телевизо-

рът?”). Тези проблеми могат да възникнат и при малък процент хора, чиито мозъци 

различно изчисляват 3D ефектите.

Собствениците на 3D телевизори трябва непрекъснато да носят 3D очила

3D очилата са необходими само тогава, когато се гледа 3D съдържание. 2D съдър-

жанието, което се поддържа от всеки 3D телевизор, не изисква 3D очила.

Всички 3D тв очила са съвместими

Голяма част от производителите на 3D телевизори използват инфрачервени пре-

даватели за синхронизиране на активните очила, но няма установен индустриален 

стандарт за синхронизиране на сигналите или другите технически фактори. Също-

то важи и за новите системи, които използват Bluetooth за синхронизация.
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текст, аудио и т.н.) за заобикалящата по-

требителите среда, хваната от камера-

та на смартфони и други устройства. Раз-

бира се, и с това, че няма да са ви необхо-

дими специални очила, за да се наслаждава-

те на триизмерния ефект.

Philips Brilliance 273P3L – монитор

Цена: около 750 лева

Както подсказва името, това е нови-

ят 27-инчов 3D монитор на Philips, който 

идва с обичайните за тази серия TN LCD 

панел и светодиодно (LED) задно осветя-

ване. Включена е и фирмената технология 

PowerSensor, благодарение на която мони-

торът разбира кога няма човек пред него и 

автоматично намалява яркост та си. Това 

води до понижение в консумацията на енер-

гия с до 80 процента.

На какво разстояние 
трябва да е разположен 3D 
телевизорът?

Дистанцията от телевизора се опреде-

ля от комбинация между цяла наука и лични 

предпочитания. Разбира се, съществуват ре-

дица указания, които могат да ви помогнат 

да решите проблемите си. 3D телевизори-

те основно попадат в категорията с голе-

ми размери заради високата цена на техно-

логията. Производителите предпочитат 

да включват 3D възможностите в големи 

плазми, LED телевизори или LCD-та и ако 

приемникът е прекалено голям за дистанци-

ята, от която гледате, това ще доведе до 

бърза умора на очите и главоболие. От дру-

га страна, ако сте се позиционирали прека-

лено далече, погледът ви лесно ще се разсей-

ва, стремейки се същевремен но да фокусира-

те определени детайли от картината, кое-

то, правилно разбирате, води също до бър-

за умора на очите и главоболие. 

Определянето на точната позиция спря-

мо 3D телевизорите не е като при 2D мо-

делите, при които са позволени извест-

ни волности в разстоянието между очите 

и екрана. При 3D приемниците погледът 

трябва да е по-близо (около 1 метър спря-

мо 2D) до екрана за максимален 3D ефект/

комфорт поради нуждата от пълен фокус 

върху триизмерното изображение. Затова 

и не се препоръчва зоната около телевизо-

ра да е силно осветена, тъй като ще раз-

сейва вниманието ви. 

Малко известен трик при позиционира-

нето е, че ако обръщате главата си, до-

като гледате, и забележете присветващ 

ефект от 3D очилата, това е признак, че 

трябва да се приближите малко до теле-

визора. С това на ум и следните разме-

ри на екрана спрямо дистанцията ще мо-

жете по-лесно да си осигурите максима-

лен комфорт: 

42" – 2.1 метра

46" – 2.4 метра

50" – 2.7 метра

52" – от 2.7 метра до 3 метра

55" – от 3 метра до 3.3 метра

60" – от 3.6 метра до 4 метра 
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представя:

Управляваните печатни услуги подобряват 
бизнес процесите и намаляват разходите

Н
а разходите за принтиране/копира-

не на документи доскоро не се обръ-

щаше особено внимание. Много ряд-

ко в компаниите се контролираше или се 

управляваше процесът по създаване и от-

печатване на документи. Но тези времена 

са вече минало и реалност та показва раз-

лична картина. 

Отпечатването на документи е един 

от последните процеси, в които компани-

ите намират потенциал за оптимизация и 

подобрения. Изследователската компания 

IDC казва, че средните годишни разходи за 

печат са около 5% от оборота на компа-

нията. От Гартнер пък споделят, че тези 

разходи могат да бъдат намалени от 10 до 

30%. А експертите от All Associate Group 

определят, че за всяко 1 евро, изразходено 

за печат, са необходими още 9 евро за упра-

влението на процеса по печат.

В повечето случаи в компаниите разхо-

дите за печат са големи, но остават скри-

ти. Обикновено като такива се разпозна-

ват разходите по покупката на нови ус-

тройства и разходите за консумативи. Ос-

таналите разходи като амортизация, раз-

ходи за ремонти, разходи за резервни час-

ти, човекочасовете, изразходвани за по-

ръчка на консумативи и сервиз, разходи-

те за електроенергия, нанесените щети 

и пропуснатите ползи от неработещи ус-

тройства остават невидими и не се оце-

няват. Стандартна ситуация за компани-

ите доскоро бе да се купува техника сти-

хийно на принципа “по-евтино устрой-

ство”, без да се взема предвид общата му 

себестойност на притежание. По този на-

чин се оптимизираха покупните разходи, 

но това водеше до повишени общи разхо-

ди на притежание и разнообразие от мар-

ки и различни доставчици и сервизни орга-

низации, които да поддържат въпросната 

техника. В тази връзка компаниите поръч-

ват и поддържат на склад различни видо-

ве консумативи, което пък от своя стра-

на влошава паричния поток. Служителите 

на компанията в такава ситуация трябва 

да свикват с различни интерфейси и да бъ-

дат обучавани за различните устройства 

на отделните производители. Така за ком-

панията разходите за печат остават не-

ясни и единственият критерий за отпеча-

таните страници е поръчваното количе-

ство хартия за определен период. За кон-

трол на печата пък в подобна ситуация е 

абсурдно да се говори, още по-малко за ало-

киране на тези разходи към потребител, 

работна група или отдел. 

Тук е мястото, където Коника Минолта 

може да помогне на финансовия сектор да 

оптимизира разходите си за печат!

Чрез програмата си Optimized Print 

Services (OPS) Коника Минолта осигурява: 

 Пълна прозрачност на разходите по 

обслужване на устройствата и професио-

налните услуги, свързани с тях. 

Това за клиентите означава: Пълно разби-

ране на актуалната ситуация, ясна карти-

на за оптимизацията, която може да бъде 

постигната, максимален контрол, базиран 

на дан ни и факти.

 Печат, управление на документи и ин-

фраструктура и услуги, които напълно от-

говарят на бизнес нуждите на компанията. 

Това за клиентите означава: Оптима-

лен печат, обработка на документитите 

и минимални общи разходи на притежание 

с включени индиректни и скрити разходи.

 Внимателно управлявани и поддържа-

ни устройства.

Това за клиентите означава: Минимален 

риск, липса на първоначална инвестиция и 

състредоточаване върху основните дей-

ности на комапнията.

 Един доставчик – една точка за кон-

такт. 

Това за клиентите означава: Ефективни 

административни процеси с минимални ре-

сурси и менижмънт. 

 Активна адаптация на устройствата 

и услугите в зависимост от променящите 

се бизнес процеси в компанията.

Това за клиентите означава: Надеждност, 

контрол, минимален риск, много по-малко 

главоболия и дългосрочно партньорство.

Програмата на Коника Минолта преми-

нава през три основни фази: 

 Анализ  – пълна инвентаризация на 

разполагаемата техника, локацията и и 

обема на печат, нуждите на потребите-

лите и работните процеси. Този етап 

приключва с изчисляване на месечни раз-

ходи и свеждането им до себестойност 

на страница.

 Предложение за отпимизация на на-

стоящото състояние – съгласуване с ком-

панията.

 Опериране – внедряване на предложе-

ното решение и постоянен мониторинг.

Програмата се осъщесвява чрез нови 

устройства Коника Минолта + софтуер 

+ професионални услуги и инвестиция от 

страна на Коника Минолта. OPS предста-

влява пълен аутсорсинг на печата вътре в 

компанията.

Ако се интересувате повече от прагра-

мата, контактите на Коника Минолта в 

България са:

Коника Минолта Бизнес Солюшънс 
България ЕООД
гр. София

Бизнес Парк София сгр. 8А ет. 7

Тел. (02) 489 95 66, 489 95 67, 489 95 68

ops@konicaminolta.bg

www.konicaminolta.bg
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Имам си един любим израз за съдията 

във футбола: ако наистина е добър – 

не го забелязваш. Наблюдението е 

точно, ето защо ми харесва да търся аналогии 

и с други случаи, в които може да се приложи.

Тия дни изгледах отново The Dark Knight. 

Хийт Леджър прави огромна роля, защо-

то на сцената актьорът реално го няма. 

Стопил се е – потънал напълно в образа си.

Самият аз не шофирам, но често пъ-

тувам. Добрите шофьори разпознавам по 

това, че докато ме карат, почти непре-

къснато блея някъде в мислите си и рядко 

се сещам, че изобщо съм на път. 

Завчера станах от компютъра и го повляк-

ох със себе си – бях забравил, че слушалките са 

още на главата ми. Извод – добри слушалки.

Същото се отнася и за самия компютър – 

докато той ми служи вярно за работа и раз-

влечение и не ми напомня за себе си, било за-

ради повреда или пък заради това, че докато 

го ползвам, ми създава някакъв тип неудоб-

ство, – това е съвършеният компютър от 

потребителска гледна точка. Техника, коя-

Седем големи процесорни охладителя...
... за един по-студен компютър през 
лятото, а и за по-тих – също
Николай „Aegir” Колев

то ме улеснява и служи на мен, а не аз на нея.

 Тук някъде стигаме и до охладителите. 

Един запален геймър или овърклокър се инте-

ресува от темата целогодишно. Високите 

летни температури обаче натоварват ох-

лаждането допълнително, а от своя страна 

прегряването е най-честата причина за от-

каза (а и по-бързата амортизация) на компю-

търа. Ето защо, независимо дали сте начи-

наещ, опитен или преднамерено невеж ком-

пютърен ползвател, помнете – най-вероят-

но имен но лятото е сезонът, в който може 

Охладител Габарити (Д х Ш х В) Скорост на перките Дебит Ниво на шума Тегло Цена Купете от

Arctic Freezer 13 Pro 134 x 96 x 159 mm
300 – 1350 rpm 
700 – 2700 rpm

до 49,7 CFM 23,5 dBA 1050 g 67 лв. dekada.com

Cooler Master V6GT 131 x 120 x 161 mm 800 – 2200 rpm 34 – 93,7 CFM 15 – 38 dBA 939 g 119 лв. mostbg.com

Coolink Corator DS 140 x 121 x 155 mm 800 – 1700 rpm 35,6 – 75,1 CFM 8,5 – 27,1 dBA 1040 g 92 лв. PC4U.bg

Noctua NH-D14 140 x 130 x 160 mm
900 – 1200 rpm 
900 – 1300 rpm

до 64,9 CFM 
до 54,3 CFM

13,2 – 19,6 dBA 
12,6 – 19,8 dBA

1240 g 135 лв. PC4U.bg

Scythe Mine 2 130 x 143 x 160 mm 650 – 1700 rpm 35,4 – 95,4 CFM 12,4 – 36,4 dBA 1150 g 96 лв. emag.bg

Scythe Mugen 3 130 x 108 x 158 mm 300 – 1600 rpm 14,7 – 88,1 CFM 9,6 – 32,15 dBA 825 g 89 лв. dekada.com

Thermaltake Frio OCK 137 х 143 х 158 mm 1200 – 2100 rpm до 121 CFM 21 – 48 dBA 1093 g 110 лв. asbis.bg

Таблица със спецификации на охладителите
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да ви се наложи да се поинтересувате прину-

дително от охлаждането на машината си. 

Друга не по-малко смислена причина да 

потърсите смяна на охлаждането е шумът. 

Факт е, че боксовото охлаждане на проце-

сора е без пари. Ако в живота си обаче и 

без това имам достатъчно стрес, мога да 

поработя или да си изгледам филма на спо-

койствие, ако се погрижа компютърът ми 

да е приятно тихичък. 

И така, в духа на лятната традиция съ-

брахме седем сериозни процесорни охладите-

ля. Най-важни за геймърите и ентусиастите са 

тестовете на овърклокнати процесори. Има 

ги, при това и за двете платформи – Intel и 

AMD. Освен тях добавихме и резултатите на 

1300 rpm. Всички тествани охладители са от 

почти безшумни до тихи при тези обороти. 

Как тествахме
Всички тестове са проведени на открит тестов стенд при 

температура на околната среда 25 градуса по Целзий. В случаите 

на промяна на температурата с повече от един градус тесто-

вете бяха спирани до възстановяване на целевата температура. 

Тестова система Intel
За натоварване на процесора използваме Torture Test от Prime95 

с настройка Small FFT. Отчитаме пиковите температури след 1 

час изчисления при максимална скорост на оборотите и при 1300 

оборота в минута. Измерването на температурата извършва-

ме с RealTemp, а AIDA64 служи за контрол. Отчитането на напре-

жението към процесорното ядро е с AIDA64, a CPU-Z служи за кон-

трол. Настройката на оборотите на вентилаторите се прави с 

модула Smart Fan на Gigabyte EasyTune 6.

Софтуер:

Windows 7 64-bit

CPU-Z 1.58

Prime95

AIDA64 1.70 Engineer Edition

Gigabyte Easy Tune 6

RealTemp 3.67

Тестова система Intel

Процесор: Intel Core i5-2500K

Честота: 4,5 GHz

Напрежение към ядротo: 1,43 V

Макс. TDP 145 W

Дън на платка: Gigabyte Z68X-UD3H-B3

RAM: 4 GEIL Evo One 1600 MHz

Твърд диск: WD Caviar Blue 500 GB

Захранване: Chieftec 450 W

Тестова платформа AMD
За натоварване на процесора използваме Torture Test от Prime95 

с настройка Small FFT. Отчитаме пиковите температури след 1 

час изчисления при максимална скорост на оборотите и при 1300 

оборота в минута. Измерването на температурата извършва-

ме с CoreTemp, а AIDA64 служи за контрол. Отчитането на напре-

жението към процесорното ядро е с AIDA64, a CPU-Z служи за кон-

трол. Настройката на оборотите на вентилаторите се прави 

с Asus Fan Xpert. 

Софтуер:

Windows 7 64-bit

CPU-Z 1.58

Prime95

AIDA64 1.70 Engineer Edition

Asus Fan Xpert под AI Probe 

CoreTemp 0.99.8

Всички продукти бяха тествани като завършени решения, как-

то са предоставени от производителите, – това означава, че са 

използвани само компоненти и аксесоари, налични в окомплектов-

ката на охладителите. 

Тестова система AMD

Процесор: AMD Phenom II X6 1110T BE

Честота: 4,0 GHz

Напрежение към ядротo: 1.43 V

Макс. TDP 159 W

Дън на платка: Asus M4A89GTD Pro/USB3

RAM: 4 GEIL Evo One 1600 MHz

Твърд диск: WD Caviar Blue 500 GB

Захранване: Chieftec 450 W

Обобщаващ коментар
Всички тествани охладители поддържат 

процесори за монтаж на цокли AM2/AM2+/

AM3/AM3+ при AMD, както и цоклите LGA 

775, LGA 1155, LGA 1156 и LGA 1366 при Intel. 

Особеност на всички високопроизводител-

ни процесорни охладители е, че закриват два 

от слотовете за памет та, затова инстали-

райте модулите на тях предварително. Ос-

вен това, ако възнамерявате да използвате 

охладители с високи радиатори, като Corsair 

Dominator, G.Skill Flare или Patriot Sector 5, не раз-

читайте на комплекти с повече от 2 модула. 

Тестовите резултати сочат, че високоп-

роизводителните охладители показват дос-

та сходни резултати и за тотални хегемо-

ни и явни губещи не може да става и дума. 

„Изборът на редактора” беше много ле-

сен – отличната производителност, ти-

хата работа и безупречната система за 

закрепване превръщат близката среща с 

Noctua NH-D14 в приятно преживяване, кое-

то пожелавам на всеки ценител на качест-

вения хардуер.

Като „Най-добра покупка” Arcic също е 

безапелационен с отличната си конструк-

ция, тиха работа и много достъпна цена.

От там нататък откровено бях „раз-

четворен“ между това, кои да отнесат 

препоръките. От сметките отпадна един-

ствено Mugen 3, защото Mine 2 просто е 

по-добрият Scythe на същата цена. Всеки 

от охладителите на Cooler Master, Coolink, 

Scythe и Thermaltake има индивидуалност, 

позитиви, както и трески за дялане. От 

Cooler Master могат да поработят по сис-

темата си за закрепване, абсолютно също-

то се отнася и за Scythe, които е добре да 

се сетят и за обезшумяване на охладители-

те. Моделът на Coolink пропуска плюс от 

факта, че използва 120-милиметрова пер-

ка, а Thermaltake трябва да обмислят ня-

кои моменти около кожуха на Frio OCK. До 

последно се колебаех дали да не сложа нито 

една „Препоръка на редактора”, но накрая 

реших, че това би било твърде пренебре-

жително към труда на инженерите. От-

личията заминават при Scythe за Mine 2 и 

Thermaltake за Frio OCK. Толкова. 
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Core i5-2500K@4,5 GHz: Tемператури при максимални
обороти
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Core i5-2500K@4,5 GHz: Tемператури при 1300 rpm
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Тестови резултати
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Phenom II X6 1100T BE@4,0 GHz: Tемператури при максимални
обороти
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Phenom II X6 1100T BE@4,0 GHz: Tемператури при 1300 rpm
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Arctic Freezer 13 Pro
Топмоделът на Arctic е компактна кула с 

медна основа, през която минават 4 U-ви-

дни тръби, които пронизват алуминиеви-

те ребра, чиито краища са перпендикуляр-

но огънати надолу. Така се получава полуза-

творена конструкция, през която преми-

нава въздушният поток, създаван от ти-

хата 120-милиметрова перка. Тя е вграде-

на в пластмасовия кожуха, който се мон-

тира на едната широка страна на ради-

атора, така че не може да бъде сменява-

на. Точно над основата е монтирана малка 

50-милиметрова перка, която е успоредна 

на равнината на дън ната платка, нарече-

на Cross Blow. Идеята е тя да обдухва чи-

псета и силовите елементи в захранващи-

те вериги на процесора.

При монтаж на дън ни платки за процесо-

рите на AMD стандартното разположение 

на вентилатора е в направление север-юг. 

Цоклите за интелските процесори са ква-

дратни, така че можете да ориентирате 

охладителя във всяка от четирите посоки, 

стига да не сте ограничени от други компо-

ненти на системата (като радиатори на 

чипсета и оперативната памет). Систе-

мите за закрепване са много интелигент-

но изпълнени, а тази за интелските цокли 

използва четири дюбела, които определе-

но си струва да бъдат изкопирани и от дру-

ги производители. Основата на охладите-

ля е (щедро) намазана с термопаста MX-4.

Перката е едва чуваема при максимални-

те си 1300 оборота и имен но това ограни-

чение е причина Freezer 13 Pro да не е сред 

първенците по производителност.

Cooler Master V6GT
Този модел е резултат и идеен наслед-

ник на V8 и масивния V10. В основата на 

олекотената версия V6GT са 6 V-образ-

ни топлопровода със сечение 6 mm, кои-

то пресичат масива от алуминиеви ребра, 

като краищата им също образуват двой-

ка V-та. В Cooler Master наричат това дво-

ен V-образен дизайн. Самите ребра не са на-

пълно успоредни на дън ната платка, а са под 

наклон от 5 градуса, което също подсилва ох-

лаждащия ефект. Активните елементи на охла-

дителя са двойка идентични 120-милиметрови венти-

латори – вкарващ и изкарващ, разположени под пластмасови 

кожуси от двете страни на радиатора. При максимални обо- р о -

ти те осигуряват впечатляващ въздушен поток за сметка на точно толко-

ва впечатляващо ниво на шума. Перките са снабдени с гумени крачета в краи-

щата, които подпомагат гасенето на вибрациите. Закрепват се към радиато-

ра под два лесни за окачване и сваляне капаци, които наред с горната „козирка” 

изграждат кожух, затварящ конструкцията от три страни.

Любителите на прозрачните кутии са възнаградени от CM с ефектно осветле-

ние – гореспоменатата козирка е разполовена от лента с алтернативна подсве-

тка в червено, пембено и синьо, която може и да изключите. 

Може да ориентирате V6GT в произволна посока както с процесор на Intel, 

така и на AMD. Закрепването е солидно, но монтажът му е доста пипкав, осо-

бено на интелските цокли.

Coolink Corator DS
Марката Coolink всъщност е собственост на Kolink International Corporation. 

Името може и да ви е непознато, обаче същите тия люде съвместно с австрий-

ската Rascom изграждат компанията Noctua, за която сигурно сте чували, ако се 

интересувате от високопроизодителни охлаждания. В този смисъл можете да 

разглеждате Coolink като „Noctua за народа”. 

Конструкцията на Corator DS е тип двойна кула или сандвич – 4 U-видни тръ-

би с диаметър 8 мм пронизват два масива от алуминиеви ребра. Ребрата в две-

те кули са различен брой – 40 откъм вкарващата и 30 откъм изкарващата стра-

на на 120-милиметровата перка, разположена между тях. Конструкторите обяс-

няват, че тази асиметрия повишава ефективност та на охлаждането. От въ-

трешната страна на масивите от ребра напречно са закрепени четири силико-

нови пътечки. Те формират легло, в което се разполага вентилаторът, и служат 

за гасене на вибрациите. 

Това е единственият охладител в теста, който из-

ползва технологията на прекия контакт, 

при това в особена модификация, 

наречена Gapless Direct Contact. 

Това означава, че топловодите са 

запресовани по такъв начин в ос-

новата, че създават идеална плос-

кост, която контактува с капачката 

на процесора. Инженерите на Kolink 

твърдят, че този фактор също пови-

шава производителност та.

Охладителят се показа като един 

от най-ефективните при охлаждането 

на интелския чип и би било доста интересно 

да се комбинира с 140-милиметров вентилатор.

ЦЕНА 
67 ЛВ.
ЦЕНА

66767 ЛВ.

ЦЕНА 
119 ЛВ.

ЦЕНА 
92 ЛВ.
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Noctua NH-D14
Флагманът на Noctua се пре-

върна в стандарт сред въздуш-

ните охлаждания още с поява-

та си преди година и половина. 

Конструкцията му е тип двойна 

кула и разчита на 6 U-видни топлопровода с 

диаметър 6 mm, които пронизват два симе-

трични масива от алуминиеви ребра. Цялостна-

та конструкция на охладителя обаче е асиметрична и това се дъл-

жи на вентилаторите. Между двете кули е разположена 140-mm 

перка P14 Flex (в кръгла рамка и с 8 „уши” за монтаж), а от външ-

ната страна на една от кулите се намира 120-mm стандартна 

P12 в правоъгълна рамка. И двете са поставени на силиконови пъ-

течки за гасене на вибрациите.

При интелските цокли ориентацията на охладителя е произ-

волна, докато при AMD единственото резон но разположение е 

в направление изток-запад. Клиентите на Noctua могат да поръ-

чат безплатно и допълнителен монтажен комплект, който поз-

волява алтернативна ориентация на D14 в направление север-юг.

Системата за монтаж на охладителя SecuriFirm2 е изключи-

телно смислена и приятна за инсталация, особено с процесорите 

на Интел. Този компонент имен но се оказа слабост на повечето 

конкурентни решения. Отбелязваме, че Corator DS използва абсо-

лютно същата монтажна система.

Охладителят е изключително тих благодарение на нискообо-

ротните вентилатори, а освен това е и най-производителният 

от тестваните. При това положение Noctua NH-D14 се превръща 

и в безапелационен „Избор на редактора“ в теста. 

Scythe Mine 2

Въпреки че напоследък миньорството стана доста популярно 

занимание и по нашите земи, Scythe е японска компания и почти 

всички техни продукти имат японски имена. Те се изписват фоне-

тично на латиница за удобство на по-голямата част от клиенти-

те. Освен това дават възможност на любознателни и рецензен-

ти натегачи да демонстрират ерудиция и да обяснят, че „мине” 

е японската дума за „връх”. 

Конструкцията на радиатора е тип двойна кула, която се със-

тои от две идентични кули. От своя страна всяка кула е разделе-

на на четири секции, а целост та на структурата се поддържа от 

няколко групи големи ребра, които служат като мостчета между 

отделните секции. Кулите са пронизани от 6 U-видни топлопро-

вода с диаметър 6 mm, а между тях е разположена 140-mm перка 

Scythe Slipstream с максимална скорост от 1700 оборота в минута.

Никелираните медни основи на охладителите Scythe са поли-

рани до огледален блясък – факт, който регистрирахме по появи-

лите се на стената слънчеви зайчета. Ако искате да ги опазите 

такива – бъдете внимателни, особено при демонтажа.

С оглед на факта, че перката е 

доволно шумна на максимални обо-

роти, отбелязваме като про-

пуск, че не са взети мерки за по-

тискане на вибрациите от нея. 

Друга слабост е монтажната 

система за охладителите при 

процесорите на Интел. Нея ще 

обясним подробно в следващия 

параграф.

Scythe Mugen 3
В превод от японски Mugen 

означава „безкрайност” точ-

но като английската „infinity”. 

Като в Scythe Infinity – един от 

най-успешните продукти на компа-

нията. Неевропеизираното име на Scythe 

Infinity e имен но Scythe Mugen, чиято трета 

главна ревизия е факт само от няколко седмици.

През основата на радиатора преминават 6 U-видни тръби 

с диаметър 6 mm, които пронизват масива от алуминиеви ре-

бра, разделени в четири секции аналогично на тези в Mine 2. 

Активният компонент на системата е единствената 

120-милиметрова перка от фамилията Slipstream, която при 

максималните си 1600 оборота превърта почти 90 кубични 

фута въздух в минута.

Отново отбелязваме, че не са взети мерки за обезшумява-

не на перката, както и факта, че радиаторът позволява мон-

таж на още една перка, но ако искате да подходите по учеб-

ник, за целта ще трябва да се снабдите и с дефицитните по 

нашите места монтажни скоби.

А споменатата мъчнотия при инсталацията на охладителя 

за интелските цокли се дължи преди всичко на факта, че се със-

тои от винтове, които трябва да промушите откъм гърба на 

платката. След това върху тях се поставят гайки, които имат 

и външна резба. На тях се надяват притягащите скоби, които 

накрая трябва да бъдат фиксирани с още четири гайки на ръка. 

Самите винтове са възкъси, а охладителят надвисва ниско над 

платката, така че завиването на гайките е изнервяща задача 

Thermaltake Frio OCK
Дизайнерите на екстремния охладител на Thermaltake опре-

делено са държали на атрактивната визия и простотата на 

инсталация наред с производителност та.

Кулата използва 6 U-видни топлопровода с диаметър 6 mm, 

които пресичат два масива от ребра, формиращи две кули с 

тесни основи, между които остава малък процеп с елипсовидно 

сечение. Дизайнът наподобява този на Prolimatech Megahalems. 

Охлаждането разчита на двойка 120-милиметрови перки, 

които са монтирани от противоположните страни на кожух. 

Той обгръща радиатора от пет страни и се „надява” върху него 

като ръкавица. Перките се явяват вкарваща и изкарваща спря-

мо радиатора. Кожухът се сваля и фиксира с две удобни щипки, 

които обаче не го фиксират достатъчно плътно. При скорости 

над 2000 оборота той започва да вибрира и създава допълните-

лен фонов шум. Силиконови крачета от вътрешната страна 

на вентилаторите биха решили проблема. Жалко, че липсват.

Приятните изненади при Frio OCK са няколко – към захран-

ващият кабел е добавен потенциометър, с помощ та на кой-

то можете да промените оборотите на вентилатора без из-

ползване на допълнителен софтуер – реверанс към овърклокъ-

рите, а и към рецензентите. Освен това за всяка планка и гай-

ка от монтажния комплект е предви-

дено специално гнездо в кутий-

ката с принадлежности – по-

добна прилежност провокира 

носталгични спомени за дет-

ските метални конструктори 

от едно време. 
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Тест на последни модели 

дънни платки 
за Intel Sandy Bridge процесори
Денислав Славчев

В 
началото на тази година компания-

та Intel пусна новата си архитекту-

ра процесори Sandy Bridge, в успеха 

на която никой не се съмняваше. Още пове-

че че „архитектите“ на компанията бяха 

успели значително да оптимизират Core 

архитектурата и да добавят доста апе-

титен ръст на производителността. За 

жалост обаче дебютът на тази фамилия 

беше помрачен в известна степен от от-

крития конструктивен дефект в системна-

та логика Cougar Point на дънните платки, 

и по-точно във вградения в чипсета SATA 

3.0 Gb/s контролер, който може да дове-

де до деградиране на контролера и преж-

девременното му излизане от строя. Това 

автоматично забави с два месеца реално-

то стартиране на новата платформа, тъй 

като продажбата на дънни платки беше 

замразена до излизането на нова ревизия с 

B3 на системната логика, в която въпрос-

ният проблем беше отстранен. 

Чипсети, варианти и 
възможности

При анонса на платформата на пазара 

бяха налични само два чипсета (H67 и P67) 

за Sandy Bridge платформата, като H67 

беше наследник на H55, а P67  –на P55. Го-

ляма част от потребителите обаче бяха 

охладени от анонса на новата процесор-

на фамилия, защото се разбра, че масово 

практикуваният напоследък овърклок тук 

няма да е възможен. Проблемът се състое-

ше във факта, че поради архитектурните 

особености единственият възможен начин 

за овърклок е само чрез промяната на мно-

жителя. За жалост обаче отдавна масови-

те процесори, които не са предназначени 

за ентусиасти, са със заключен такъв. Един-

ствената утеха за ентусиастите оста-

на във възможността да си купят специа-

лен модел процесор от Sandy Bridge фами-

лията с отключен множител, за който съ-

ответно трябва да се плати допълнител-

на сума. Освен това ентусиастите, заку-

пили си тези по-специални модели (Core i5-

2500K и Core i7-2600K), не можеха да се въз-

ползват от пълната им функционалност. 

Както всички знаем, Sandy Bridge фамилия-

та предлага интегрирано в кристала гра-

фично ядро, което може да бъде използвано 

само в комбинация с дънна платка с чипсет 

H67. Дънните платки, снабдени с този чип-

сет, предлагат възможност за овърклок на 

графичното ядро на процесора, но не и въз-

можност за какъвто и да е овърклок на про-

цесорните ядра и системната памет. При 

чипсета P67 ситуацията е обратната – не 

се поддържа графичното ядро в процесора, 

но се предлагат богати овърклок възмож-

ности на процесорните ядра и на паметта. 

Съвсем логично беше P67 да се позиционира 

във високия сегмент, предназначен за гей-

мъри и ентусиасти. В крайна сметка тези 

от тях, които се занимаваха и с декодира-

не на видеосъдържание (MPEG2, VC-1, H.264), 

не можеха да се възползват от технологи-

ята Intel Quick Sync, която се предлага във 

вграденото графично ядро Intel HD Graphics 

2000/3000. Странна беше и логиката на Intel 

по отношение на придобиващите напосле-

дък популярност нови версии на някои тра-

диционни интерфейси. Буди недоумение, че 

нито в H67, нито в P67 има вграден USB 3.0 

контролер и за целта се налага използване-

то на външен такъв, както и поддръжката 

само на два порта SATA 6.0 Gb/s. Може би 

Intel си имат собствени виждания по този 

въпрос и не искат всичко да бъде „изтър-
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гувано“ на един път. 

Междувременно дойде ред и на най-но-

вия чипсет на Intel, предназначен за Sandy 

Bridge платформата –Z68. За него се носе-

ха слухове още преди излизането на Intel 

SB, че ще е с пълни овърклок възможности, 

но нямаше нищо официално и потвърде-

но дали изобщо съществува такова реше-

ние. В крайна сметка след неприятния гаф 

с бъга в предходните два чипсета почти 

едновременно с появата на новите реви-

зии B3 на дънните платки, базирани на H67/

P67, се обявиха и неговото официално изли-

зане, както и дебютът на motherboard про-

дуктите с него. И така въпросният „ми-

тичен“ чипсет Z68 е налице и вече на паза-

ра се предлагат дънни платки с него. Каз-

вам „митичен“, защото през цялото това 

време на информационна завеса от страна 

на Intel около него витаеше голяма мисти-

ка, преписваха му се изключителни способ-

ности, като възможност за овърклок и на 

процесорите със заключен множител чрез 

познатия ни метод на увеличаване на так-

товата честота на системната шина. Така 

или иначе, с появата на платките, базира-

ни на него, нещата се изясниха и се оказа, 

че всякакви приписвани му „свръхестестве-

ни“ способности са несъстоятелни. Но как-

во все пак представлява Z68?

Intel Z68 Express
Независимо че от маркетинговия отдел 

на Intel полагат огромни усилия да ни убе-

дят, че това е един съвсем нов продукт, 

предназначен за геймъри, овърклокъри и 

ентусиасти, той най-точно може да бъде 

охарактеризиран като един обобщен об-

раз на спецификата на двата чипсета H67 

и P67. Тоест може с достатъчна точност 

да се каже, че Z68 = H67 + P67 + 2 нови функ-

ции. Както се вижда от блоковата му диа-

грама, тя удивително прилича на тази на 

H67, като реално той не е получил никакви 

допълнителни функционални блокове спря-

мо него и поддържа същите видове и брой 

периферни интерфейси. Даже физически и 

електрически е напълно съвместим с H67. 

Така че „уникалността“ на Z68 се свежда до 

появата на овърклок възможност за проце-

сорните ядра и паметта в H67 или пък по-

явата на графична поддръжка в P67 и въз-

можността за овърклок на графичното 

ядро. Разбира се, за да бъде все пак „по-спе-

циален“, в чипсета са използвани две соф-

туерни технологии, които по разбираеми 

причини няма да срещнете в P67 и H67. Пър-

вата е свързана с възможността за прев-

ключване между дискретна графична кар-

та и интегрираното в процесора графич-

но ядро. Технология, която не е нищо не-

виждано, защото мнозина от нас са чакали 

с надежда да видят и десктоп реализация-

та на познатата технология Hybrid Power 

на NVIDIA. С идването на тази софтуерна 

технология в комплект с Z68 се даде зеле-

на светлина за вграждане на технологията 

Virtu на компанията Lucid.

Lucid Virtu

Най-просто казано, същността на тази 

технология се състои във възможността 

за превключване между външна дискрет-

на графична карта и вграденото графич-

но ядро Intel HD Graphics 2000/3000 в зави-

симост от типа на натоварването на гра-

фичната подсистема. Lucid Virtu техноло-

гията има два режима на работа.

i-Mode  –В този режим основно се явя-

ва графичното ядро в процесора Intel HD 

Graphics 2000/3000, което отговаря за из-

веждане на изображението на дисплея. Мо-

ниторът се свърза към някой от графични-

те портове на дънната платка, а дискрет-

ната графична карта се явява като втори-

чен ускорител, които се впряга в работа 

само при предварително дефинирани при-

ложения –3D игри. След като дискретната 

графична приключи с рендването, подава 

готовите кадри във фрейм буфера на вгра-

дената графична карта, 

чиято цел е да изведе из-

ображението на дисплея. 

Точно тук е и ахилесова-

та пета на този режим, 

защото това прехвърля-

не на данни между външ-

ната графична карта и 

интегрираното графич-

но ядро изисква време, 

което води до намаля-

ване на 3D производи-

телността в сравнение 

с единична външна кар-

та. Като основен плюс 

на този режим се смята енергийната ефек-

тивност, която предлага, тъй като външ-

ната карта се използва изключително само 

за 3D режими на работа. Работата с гра-

фичния интерфейс на операционната сис-

тема, както и възпроизвеждането, и пре-

кодирането на видео се извършват изклю-

чително само с интегрираното в процесо-

ра графично ядро.

d-Mode –Този режим изглеж-

да по-интересен за геймъри-

те, при него основния графи-

чен ускорител е дискретната 

графична карта, към която е 

включен и дисплеят, а втори-

чен е интегрираното в про-

цесора графично ядро Intel HD 

Graphics 2000/3000. В този ре-

жим цялата визуализация на 

дисплея е поверена на дискрет-

ната графична карта. Интег-

рираното графично ядро в про-

цесора се задейства само в оп-

ределени приложения, които използва тех-

нологията Intel Quick Sync за бързо декоди-

ране на HD видеосъдържание.

И за двата режима е необходимо да се 

окаже в контролния панел на Locid Virtu при 

кои приложения да се превключва вторият 

графичен адаптер. В i-Mode се изброяват 

приложенията, нуждаещи се от дискрет-

ната 3D графична карта, а в d-Mode –тези, 

които използват Intel Quick Sync. Очевидно 

е, че режимът d-Mode е по-привлекателен 

за стандартна употреба, но от компани-

ята Lucid се опитват да ни убедят, че ре-

жимът i-Mode също не е лишен от смисъл в 

случаите, когато е необходимо да се нама-

ли енергопотреблението в пасивен режим. 

Втората софтуерна технология, която 

пристига в комплект с чипсета Z68, е Intel 

Smart Response, или т.нар. SSD кеширане.

Intel Smart Response

Както всички знаем, през последните го-
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193EtronTech (Asrock Z68 Extreme4 ), X-Fast -Turbo mode

Asmedia (ASUS P8Z68-V Pro)

EtronTech (Asrock Z68 Extreme4 ), X-Fast -normal mode

NEC/Renesas (ASUS P8Z68 Deluxe)

Скорост на трансфер при различните USB 3.0 контролери

MB/s

дини SSD дисковете намериха своето мяс-

то на приложение, а именно използването 

им за системни дискове, където разгръщат 

напълно своя потенциал. Един от основни-

те недостатъци на SSD е ограниченият екс-

плоатационен период, а другият –че оста-

ват малко достъпни за широката маса по-

требители заради високата си цена. Всич-

ко това предопредели и приоритетната 

им употреба като системни дискове, а при 

съхранението на данни класическият HDD 

видимо стана още по-непоклатим. Изглеж-

да от Intel са наясно със ситуацията и неза-

висимо че компанията също е голям произ-

водител на SSD дискове, са решили да пред-

ложат едно доста по-достъпно решение за 

широката маса потребители. По същество 

то се състои в дисково кеширане на HDD 

със SSD диск. Всъщ-

ност идеята за 

дисковото кешира-

не не е никак нова. 

Още през 2006  г. 

Intel на IDF анонси-

ра технологията с 

кодово наименова-

ние „Robson”, коя-

то ще се използ-

ва при предсто-

ящата ревизия на 

Centrino платфор-

мата (Santa Rosa). 

По същество тази нова технология пред-

ставляваше интегриран дисков кеш, реали-

зиран с Flash памет. За жалост обаче пора-

ди редица технологични ограничения реа-

лизацията не беше добра и в крайна смет-

ка ефектът от нея беше съмнителен, кое-

то доведе до това, че почти всички произ-

водители се отказаха да се възползват от 

нея в своите продукти. Но ето че след 5 го-

дини Intel отново я извади и както изглеж-

да, вече е значително узряла. Тук вградени-

ят дисков кеш вече е заменен с външен SSD 

диск, свързан към „нативните” SATA порто-

ве, като за целта може да се използва про-

изволен SSD диск. Технологията позволява 

от външен SSD диск за целите на кешира-

не да се използват максимум 64 GB, като ос-

татъкът до пълният му размер може да се 

използва като стандартен диск. Има оба-

че едно ограничение, че на един HDD диск 

или дисков масив e необходим един SSD кеш 

диск. Тоест, ако имате два HDD, които не 

са свързани в RAID масив, то, ако искате 

да използвате Intel Smart Response техно-

логията и при двата диска, ще са ви необ-

ходими два кеширащи SSD диска, по един за 

всеки HDD диск. За да може да се възползва-

те от тази технология, е необходимо да 

инсталирате софтуера Intel Rapid Storage 

(версия 10.5), с който да активирате и кон-

фигурирате Intel Smart Response технологи-

ята. Налични са два режима на работа на 

Intel Smart Response.

Enhanced –Това е режимът по подразби-

ране. При него всички извършвани операции 

при запис се правят веднага и на HDD. При 

този начин скоростта на запис на Smart 

Response масива се ограничава до тази на 

най-бавния диск в Smart Response система-

та, докато скоростта на четене –до тази 

на SSD диска. По такъв начин обаче е гаран-

тирана целостта на информацията по вся-

ко едно време

Maximized  –В този режим се използва 

SSD кеширане с отложен обратен запис. 

При операция запис данните се променят 

само на SSD, а промените се регистрират 

по-късно на HDD диска в моментите му на 

бездействие. Това позволява да се получи 

съществено увеличение на скоростта на 

запис на Smart Response масива, като тя е 

ограничена до тази на използвания SSD диск. 

Недостатък е, че в някакъв период от вре-

ме HDD дискът не съдържа актуална вер-

сия на направените записи, което може да 

доведе до загуба на данни, ако в такъв мо-

мент настъпи авария –излизане от строя 

на SSD или спиране на тока. 

Анализирайки горните два режима на ра-

бота на технологията Intel Smart Response, 

стигаме до извода, че правилният подбор 

на кеширащ SSD диск е ключов момент за 

постигането на оптимален резултат. На 

пазара има доста евтини SSD дискове, кои-

то са и с доста ниска скорост на запис, коя-

то много често е по-ниска даже и от ма-

совите HDD. В този случай скоростта на 

запис на Smart Response масива може да се 

окаже ограничена от тази на SSD даже и в 

режим Enhanced, което вместо повишение 

ще доведе до понижение на производител-

ността на дисковата подсистема при из-

ползване на Smart Response технологията. 

За решаването на този проблем от Intel 

прибягнаха до пускането на специален SSD 

кеш диск (серия SSD 310), който е с капаци-

тет от 20 GB и с цена около $100, тоест 

колкото струва един съвременен HDD. Така 

че с инвестиция само за още един HDD вие 

вече може да се възползвате от техноло-

гията Intel Smart Response в целия є блясък. 

4,4GHz@1.2V

4,8GHz@1.36V

5GHz@1.45V

5GHz@1.445V

5GHz@1.45

5GHz@1.425V

5GHz@1.425V

5GHz@1.448V

5GHz@1.438VASROCK Z68 Extreme 4

ASROCK P67 Fatal1ty Performance

ASUS P8Z68-V Pro   

ASUS P8Z68 Deluxe

Biostar ТZ68А+ 

GIGABYTE  Z68X-UD7-B3 

GIGABYTE Z68XP-UD3-iSSD

Intel DZ68DB 

Foxconn Z68A-S

Максимално постигнат овърклок 
на i7-2600K
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Linksys SE2800: 8-портов 
ГИГАБИТОВ суич
 

Скорости на кабелен 

трансфер до 1000 Mbps

Поддържани стандарти: IEEE 802.3, 802.3u, 

802.3x, 802.3ab

8 Gigabit Ethernet порта с “auto-sensing” 

функционалност 

Quality of Service (QoS) трафик 

приоритизация 

Възможности за пестене на енергия: 

Детекция на дължината и скорост та на 

кабелите, Sleep режим 

Лесна инсталация от тип Plug & play

Цена: 109 лв. с ДДС

Linksys SE2500 : 5-портов 
ГИГАБИТОВ суич

Стандарти: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab

Портове: 5 Gigabit x 10/100/1000

Възможности за пестене на енергия: 

Детекция на дължината и скорост та на 

кабелите, Sleep режим

 Цена: 72 лв. с ДДС

КомелСофт Мултимедия представя

• Plug-and-Play функционалност: с Linksys 
SE2800 и SE2500 свързването на устройства в 
мрежата просто няма как да е по-лесно – прос-
то включвате суича и устройството в електри-
чески контакт, свързвате ги с Ethernet кабел и... 
готово – вече имате мрежа; 

• Приоритизация на трафика: QoS (Quality 
of Service) функционалност та е едно от най-съ-
ществените достойнства на Linksys SE2800 и 
SE2500, което ви позволява да давате приори-
тет на важните и ресурсоемките задачи, като 
видеострийминга или онлайн игрите, които няма 
да пострадат дори при максимално натоварва-
не на домашната мрежа. Още по-хубавото тук 
е, че не е нужно да правите каквото и да било – 
т.нар. auto-sensing портове автоматично оп-
тимизират скорост та на всяко включено в суи-
човете устройство;

• Енергоспестяващи функции: макар че суи-
човете не харчат ток като бойлерите, наличи-
ето на енергоспестяващи функции все пак е се-
риозно предимство, ако целта ви е да пестите 
възможно най-много от сметките за електри-
чество. В тези модерни комутатори на Linksys 
захранването на неизползваните портове се из-
ключва автоматично, като в същото време ус-
тройствата могат автоматично да определят 
нужното захранване и в зависимост от дължи-
ната на кабелите – така е сигурно, че винаги се 
използва само толкова електричество, колкото 
е необходимо.

В заключение
Преди десетина години свързването на до-

машна мрежа беше задача по силите единстве-
но на ИТ професионалисти и сериозни ентуси-
асти. Сега при наличието на комутаторни ус-
тройства като Linksys SE2800 и SE2500 тя е по-
лека и от разходка в парка и по възможностите 
на всеки, който може да включи щепсел и мре-
жов кабел в съответния порт. 

Двата модела, между които единствената 
разлика е в броя на Gigabit Ethernet портовете, 
се отличават с обновен, компактен дизайн и оси-
гуряват безпроблемно цялата необходима произ-
водителност за съвремен ните мрежови устрой-
ства, без значение дали става въпрос за гейм кон-
зола, Blu-ray или мултимедиен плейър, HD телеви-
зор, компютър или нещо друго. Във всяко едно от-
ношение Linksys SE2800 и SE2500 са подходящ избор 
за разширяване възможностите на домашната 
мрежа, сериозно подсилвани и от поддържаните 
в тях QoS функции. Те приоритизират трафика и 
гарантират висока производителност при рабо-
та с интензивни мрежови приложения, трансфер 
на големи файлове, поточно видео и онлайн игри.

С
лед като безжичните Wireless N рутери от 
новата Е-серия на Linksys станаха достъпни 
на нашия пазар благодарение на дистрибу-

тора Комел Софт Мултимедия, вероятно доста 
хора биха решили, че за момента това е върхът 
в комуникацион ните предложения на марката 
за дома и малкия офис. Оказва се обаче, че Cisco/
Linksys има и други интересни предложения в ли-
цето на Gigabit Ethernet комутаторите Linksys 
SE2800 и SE2500.

Защо точно суичове?
Логичен тук би бил въпрос от рода на “Защо 

да се тормозим за кабелни суичове, когато мо-
жем да работим направо с Wi-Fi мрежа?”. Всъщ-
ност има поне няколко много основателни при-
чини за избор имен но на такъв тип устройства. 
Може би най-важната е, че нерядко у дома или 
в офиса все още има доста устройства, които 
разполагат единствено с възможности за кабел-
на връзка. На второ, но почти също толкова ва-
жно място е причината, наречена “производи-
телност”. Макар последният Wireless N стан-
дарт да дава значителен напредък по отноше-
ние скорост та на безжичен трансфер, тя все 
още отстъпва на скорост та, осигурявана от 
Ethernet връзките, гарантиращи повече бързи-
на с по-малки забавяния на трафика. Тази раз-
лика може да се окаже значителна при наличие-
то на много стени и прегради, които уронват 
производителност та на радиооборудването. А 
това съвсем не е без значение при работа и заба-
вления с “гладни за канал” приложения, каквито 
са видеостриймингът, онлайн игрите или транс-
ферът на големи файлове.

Предимствата на Linksys SE2800 
и SE2500

Linksys е марка, известна със стилния компак-
тен дизайн на продуктите си, а в това отно-
шение реномето е повече от добре защитено 
и с комутаторите Linksys SE2800 и SE2500. При 
това интересното в случая е, че ако към тези 
устройства изобщо може да има някакви забе-
лежки, то те касаят имен но дизайна и по-точ-
но дребния детайл, че светлин ните индикато-
ри за активност та малко изненадващо са сложе-
ни на задния панел. Всъщност, ако сте решили 
да разположите суича, да речем, в спалнята си, 
това може да бъде и предимство, но все пак ин-
дикаторите за активност та са първото, което 
се гледа при възникване на някакъв мрежов про-
блем, така че това решение е малко озадачава-
що. Като се изключи тази дребна забележка по 
отношение на удобството, остават само плю-
совете, а те никак не са маловажни: 
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Linksys SE2800: 8-портов 
ГИГАБИТОВ суич

Скорости на кабелен

трансфер до 1000 Mbps

Поддържани стандарти: IEEE 802.3, 802.3u, 

Linksys SE2500 : 5-портов
ГИГАБИТОВ суич

Стандарти: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab

Портове: 5 Gigabit x 10/100/1000

В ж

до-
тве-
уси-

ус-
по-

ите 
мре-

ата
те, 
оси-

За повече информация:
www.comelsoft.com 

www.linksys.com 



www.pcworld.bg  Юли–Август 201132

Тест

За тестовете 
За нашия групов тест събрахме ня-

кои от последните модели на различни-

те марки, излезли на пазара. Принципно 

целта е основно преглед на Z68 модели, 

тъй като те са най-новите, но измежду 

останалите два чипсета има и някои ин-

тересни продукти, които ще предста-

вим. Бързам да разочаровам тези, които 

са се подготвили, че тук ще има една ду-

зина диаграми за производителността на 

тестваните модели в различни приложе-

ния. И друг път съм подчертавал, че от-

давна при дънните платки, базирани на 

един и същ чипсет, разликата в произво-

дителността в различните реални при-

ложения не надвишава повече от 1-2%, 

което е в рамките на статистическата 

грешка и практически не оказва никакво 

значение. Единствено си струват срав-

нения на някои специфични реализации, 

където са видни предимствата и недос-

татъците им, такива например като из-

ползваните USB 3.0 контролери. За смет-

ка на това ще се концентрираме върху 

хардуерните изпълнения и възможности-

те, които предлагат отделните плат-

ки, както и овърклок способностите им.

Малко изводи
Честно казано, появата на Z68 чипсе-

та почти половин година след анонса на 

Sandy Bridge архитектурата буди голямо 

недоумение. Както останалите два чип-

сета (H67 и P67) и той принадлежи на съ-

щата фамилия системна логика –Cougar 

Point, така че е непонятно защо се появя-

ва именно сега. По същество Z68 не носи 

нищо ново –реално той е едно обедине-

ние на H67 и P67 и може да се разглежда 

като пълната версия на Cougar Point, до-

като H67 и P67 са леко орязани версии. 

Тоест изглежда, че това е чисто марке-

тингов ход от страна на Intel. В крайна 

сметка в този чипсет е достъпно всичко, 

което е предвидено в системната логи-

ка за изграждане на високопроизводител-

ни LGA1155 дънни платки на база систем-

ната логика Cougar Point, като използва-

не на графичното ядро, овърклок на про-

цесорните ядра и интегрираното гра-

фично, използване на Intel Smart response 

технологията и Lucid Virtu. По този на-

чин всичко е в ръцете на производите-

лите, които могат да преценяват кое да 

използват или кое –не. Разликата в цена-

та между Z68 и P67 чипсетите е малка, 

така че този чипсет обезсмисля същест-

вуването на P67. 

Все пак най-смислената причина, за-

ради която си заслужава покупка на Z68 

дънна платка, си остава технологията 

Intel Smart Response. Производителите 

на дънни платки веднага предложиха го-

лямо количество от разнообразни модели 

на пазара, които обхващат както сред-

ния, така и високия сегмент. Както вече 

се спомена, те сами преценяват кои от 

новите функции да включат, така че ще 

срещнете решения, предлагащи пълната 

функционалност на Z68, и такива, които 

изцяло са отрязали графичните функции 

на интегрираното графично ядро в Sandy 

Bridge процесорите. В по-голямата част 

от високия клас модели дънни платки е 

отрязана графичната функционалност. 

Например от Gigabyte изцяло са игнорира-

ли графичните способности в топмоде-

лите си (както и в някои други). На всич-

ки е ясно, че на никой геймър не е необхо-

димо вграденото графично ядро в Sandy 

Bridge, но пък се намират потенциал-

ни потребители на Intel Quick Sync тех-

нологията. От Asus може би са осъзнали 

това и са взели най-соломоновското ре-

шение, като са премахнали всякакви гра-

фични портове от топмоделите си, но 

пък не са се отказали от технологията 

Lucid Virtu. Разбира се, в този случай е 

достъпен само режим d-Mode, но, както 

вече стана ясно, i-Mode не е особено ин-

тересен, независимо в какво ни убежда-

ват, още повече че неговото най-голя-

мо предимство –енергийната ефектив-

ност –не се изявява особено убедително. 

По отношение на фърмуера няма 

никакви изненади. Доминира AMI UEFI 

BIOS. Някои производители, като ASUS, 

ASRock, MSI и BIOSTAR, са разработили 

графичен интерфейс, а други използват 

стандартен конзолен изглед. Определе-

но при графичните интерфейси ASUS и 

ASROCK са малко напред и предлагат по-

добра функционалност. Принципно гра-

фичният интерфейс не дава нищо пове-

че, освен малко по-различен изглед и ра-

бота с мишка. Като потвърждение на 

това е класическото AWARD BIOS меню 

на Gigabyte. Всъщност при тях интерес-

ният момент е, че са добавили поддръж-

ка на 3TB+ дискове към класическия BIOS 

и са го нарекли Hybrid EFI Technology. Все 

пак, за да останат и те подвластни на 

пъстрите и шарени менюта, са разра-

ботили софтуерния инструмент Touch 

BIOS, който позволява под Windows в гра-

фична среда да се променят всички на-

стройки на BIOS. 

ASROCK Z68 Extreme 4
ASROCK направиха успешен дебют на плат-

ките си за Sandy Bridge процесорите, базира-

ни на чипсетите P67 и H67. Изглежда още по-

голям успех очаква и новите им решения, ба-

зирани на най-новия Z68. ASROCK Z68 Extreme 

4 удивително много прилича на познатата 

ни P67 Extreme 4. При по-внимателен преглед 

се забелязват сходното разположение на сло-

товете, както и същата компонентна база. 

Или, казано просто, използвани са за база PCB 

на P67, като е направен лек редизайн, касаещ 

най-вече разположението на някои възли, как-

то и увеличеният брой фази на захранващата 

верига на процесора заради графичното ядро 

в него. Този подход е осигурил на конструкто-

рите му получаване на добри резултати и ни-

ска себестойност.

Цветовата схема е познатата ни вече от 

P67 решенията с черно PCB и сини и бели сло-

тове. Охлаждането е останало непромене-

но, като VRM регулаторът на напрежение на 

процесора е с два масивни радиатора, свърза-

ни чрез топлинна тръба. Това, от една стра-

на, осигурява безпроблемно охлаждане, но, от 

друга, може да доведе до известна несъвмес-

тимост с някои по-големи охладители за про-

цесора. Особено критичен е моментът, ако 

решите да използвате опционалните отво-

ри за монтаж на LGA775 базиран охладител, 

разположени около процесорния слот в непо-

средствена близост до стандартните. Про-

блемът е, че те са леко завъртени. Радиато-

рът на чипсета не е претърпял никаква про-

мяна и е същият самостоятелен, с нисък про-

фил. VRM регулаторът на напрежение на про-

цесора, както вече беше отбелязано, е „порас-

нал“ с още две фази, като това е продикту-

вано от факта, че, освен процесорните ядра, 

е активно и графичното ядро в Sandy Bridge. 

Платката разполага с общо шест броя PCI-E 

слотове, като три от тях са пълноразмерни 

16х. Само първият обаче е физически опрово-

ден като 16x, докато вторият е 8x, а тре-

тия –4x. Налична са и два броя стандартни 

PCI слота. Задният I/O панел e претърпял про-

мяна заради наличието на графични портове. 

Интересната особеност тук е, че разполага-

те с пълния набор графични интерфейси на 

вграденето графично ядро (VGA, DVI, HDMI и 

Display Port), което не може засега да се види 

в други марки дънни платки. Разбира се, това 

е за сметка на съкращаване на два броя USB 

2,0 порта, като те са достъпни само чрез 

опционална допълнителна планка. От ASROCK 

са съумели да осигурят всички необходими I/O 

интерфейси, като освен стандартните ау-

диопортове са налични IEEE1394a, eSATA, та 

даже и PS/2 порт. Броят USB портове на I/O 

C MY K РС World стр. 32



www.pcworld.bg  Юли–Август 2011 33

Тест

панела са 6, като 2 от тях са USB 3,0. Са-

мата дънна платка предлага общо 4 x USB 

3,0 порта, като другите два са предназна-

чени за лицевия панел на кутията чрез до-

пълнителен 3,5-инчов модул, който присти-

га в комплекта с дънната платка. Използва-

ният тук контролер е на EltonTech, който 

показа отлична съвместимост и най-висо-

ка скорост на трансфер спрямо останали-

те тествани дънни платки при използва-

не на фирмения тул ASROCK X-Fast. При по-

внимателен преглед на PCB прави впечат-

ление наличието на FDD порт, което буди 

недоумение какво търси в съвременна дън-

на платка, особено пък от такъв клас. SATA 

интерфейсите са стандартните, предла-

гани от чипсета (4x SATA 3,0 Gb/s + 2x SATA 

6,0 Gb/s), плюс още два SATA 6,0 Gb/s посред-

ством външен контролер на Marvel, както и 

един еSATA. Гигабитовият LAN интерфейс 

е базиран на чип на Broadcom. Нe липсват 

и стандартният за клас Port 80h дебъг LED 

индикатор, както и бутоните Power, Reset 

и ClearCMOS, като последният се намира на 

I/O панела. Фърмуерът е AMI UEFI с допълни-

телен графичен модул, така че може да из-

ползвате и мишка за целта. Наличен е пъл-

ният набор настройки, като всичко, което 

ще срещнете при дъната на ASUS, го има и 

тук и работи точно така, както се очак-

ва. Даже по отношение на броя управлява-

ни вентилатори Z68 Extreme 4 превъзхож-

да значително по-скъпи дъна. Да не споме-

наваме окомплектовката, която включва 

всевъзможни кабелчета, преходници, как-

то и лицев панел за USB 3,0 портовете, все 

неща, които се срещат при доста по-скъпи 

модели. При овърклок тестовете дънната 

платка се справи отлично и редом с дъна-

та на ASUS показа превъзходни възможнос-

ти. Черешката на тортата обаче е във 

факта, че всичко това получавате на една 

доста атрактивна цена.

ASROCK P67 Fatal1ty Performance
Едва ли има геймър, който да не е чувал и да не знае за професионалния геймър Джо-

натан Уендъл, познат под псевдонима Fatal1ty –превърнал се в идол за цяло едно гей-

мърско поколение. След като запазената му марка се появи на времето в геймърската 

серия дънни платки на компанията Abit, още няколко компании, като Crative, Zalman и 

OCZ, побързаха да пуснат и те свои геймърски продукти, брендирани с марката Fatal1ty. 

И ако доскоро не се беше срещала нова дънна платка с този бренд, то с излизането 

на Sandy Bridge в началото на годината от Asrock обявиха своя геймърски модел –P67 

Fatal1ty Profesional. Съвсем отскоро на пазара се появи и бюджетната є версия с име-

то Performance. Самата дънна платка спазва заложената традиция в цветовото оф-

ормление на бренда с черно и червено. Още от пръв поглед се забелязва, че приликите 

между нея и по-голямото братче са много малко и се свеждат до тематичния цвето-

ви дизайн, тъй като „олекотяването” е било доста голямо. След като се загледаме в 

дънната платка малко по-внимателно, откриваме, че всъщност тя по същество не е 

нищо друго освен „лъскава” версия на популярната P67 Pro 3, която също е базирана на 

чипсета P67, като разликите в дизайна по PCB практически са минимални, а функцио-

налността –една и съща. VRM регулаторът на напрежение на процесора е 8+2 фазен, 

хибриден. Охлаждането му е пасивно с два алуминиеви радиатора, които не са свърза-

ни помежду си или с този на чипсета посредством топлинна тръба.

Прави впечатление наличието на FDD и IDE порт, което буди доста голямо недо-

умение на кого са му необходими тези „антични” интерфейси, пък особено за геймър-

ска дънна платка. Също така странно е хрумването именно в геймърски продукт да 

има само един графичен PCI-E 16x слот (за сметка на една дузина стандартни PCI сло-

тове), независимо че това е нискобюджетна версия на по-големия модел. SATA пор-

товете са стандартните 6 броя, предлагани от самия чипсет, като два от тях са 

SATA 6.0Gb/s. Самите куплунги са от стандартния евтин тип за вертикален монтаж, 

а не за страничен, което не е особен проблем, предвид че така са разположени, за да 

не пречат на разширителните слотове, но все пак в такъв клас платка с цел по-до-

бър кабелен мениджмънт това не е особено атрактивно.

И тук са налични бутоните Power и Reset, както и Port 80h дебъг LED индикато-

рът, но заедно със SATA портовете са леко разместени спрямо P67 Pro 3. И при този 

модел по подобие на Pro 3 има само 2 броя USB 3.0 портове, които пак са базирани 

на EtronTech контролера.

Интересна особеност на дънната платка е наличието на специален USB 2.0 порт 

за геймърска мишка, който позволява да се овърклоква, а оттам да се подобри чувст-

вителността и посредством софтуерния инструмент за Windows среда  –ASRock 

Extreme Tuning Utility (AXTU). Всъщност това е чисто софтуерна реализация, защото 

вече се появиха хакнати драйвъри, добавящи тази „екстра” и за обикновените мо-

дели платки, каквато се явява P67 Pro 3. Фърмуерът е AMI UEFI BIOS, като използва 

същия графичнен интерфейс със същата подредба, като единствената разлика е в 

брендирането му със Fatal1ty стила (червен фон, на който е изобразен силуетът на 

на самия Fatal1ty). Същото се отнася и за софтуерния инструмент AXTU. Окомплек-

товката на платката е същата и съдържа само няколко кабела, като e добавен та-

къв за IDE и Floppy.

В тестовете се представи добре, подобно да другата платка на Asrock. Погледна-

то обективно, ASROCK P67 Fatal1ty Performance с нищо не се различава като характе-

ристики и възможности от P67 Pro 3, като единствената по-съществена разлика е 

визията. Реално по-високата цена, която трябва да платите спрямо модела Z68 Pro 

3, буди леко недоумение, предвид че последната предлага две нови и потенциално по-

лезни технологии. Все пак се надаваме, че P67 Fatal1ty Performance ще намери и свои-

те привърженици, които са готови да се 

разделят с малко по-висока сума за смет-

ка на една тематична визия.

Представяне и овърклок: 9.3/10

Качество и дизайн: 9/10

Функционалност: 9/10

Окомплектовка: 9.1/10

Ценова ефективност: 9/10

Обобщена оценка:  9.1/10

Предоставена от:  VALI Computers

Ориентировъчна цена на дребно:  310 лв.
Представяне и овърклок: 9/10

Качество и дизайн: 8,5/10

Функционалност: 6/10

Окомплектовка: 6/10

Ценова ефективност: 8/10

Обобщена оценка: 7,5/10 

Предоставена от: ASRock

Ориентировъчна цена на дребно:  247 лв.
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ASUS P8Z68-V Pro

Платката принадлежи на стандартната серия продукти на компанията ASUS. Базирана е на най-

новия чипсет Intel Z68, предназначен за Sandy Bridge процесорите. Цветовото оформление е запазе-

но от P67/H67 серията и е в черно и светлосиньо, като PCB е черно на цвят, а охлаждащите алуми-

ниеви радиатори, както и някои слотове, са сини. ASUS P8Z68-V Pro е снабдена с 12+4 прецизен, хибри-

ден VRM регулатор на напрежение. За охлаждането му се грижат два отделни масивни алуминиеви ра-

диатора. Общо взето, при щатни режими на работа тяхното предназначение е повече дизайнерско 

хрумване, отколкото да носи реална полза. Това обаче не може да се каже при овърклок, защото то-

гава отделяната топлина е доста повече. Изглежда тези хибридни регулатори са наследили донякъде 

един от недостатъците на цифровите си събратя –голямата отделяна топлина. Чипсетът се охлаж-

да от нископрофилен радиатор, който е разположен зад графичните PCI-E слотове. Тъй като място-

то е много деликатно и не позволява да се разполагат радиатори с висок профил (заради графичните 

карти), от ASUS са се опитали да го разпрострат на по-голяма площ. В щатните режими се справя 

чудесно, но при овърклок няма да може да минете без допълнителното му обдухване от вентилатор.

Използваната компонентна база, както и изработката, са с характерното високо качество за 

ASUS. Дънната платка е с пълна поддръжка на вградената графика във процесорите Sandy Bridge и 

разполага на I/O панела си с аналогов VGA и HDMI и DVI портове. Това осигурява поддръжка и на два-

та режима на работа на технологията Virtu. ASUS P8Z68-V има три броя 16x PCI-E слотове. Първи-

ят е опроводен с 16 пътечки, а вторият –с 8 пътечки. Поддържаните режими на работа са 16x на 

първия слот с единична карта и 2 х 8х при две графични карти. Tретия слот, независимо че е опро-

воден като 8x, реално поддържа само 4х режим. При мулти-GPU конфигурации може да се използва и 

той и схемата е 8x 8x 4x. Налични са и два броя PCI, както и двa броя PCI-E 1x разширителни слота.

Платката разполага и със стандартните Power и Reset бутони, но другият широко употребяващ 

се ClearCMOS е останал в класическата си форма на джъмпър. Липсва обаче Port 80h дебъг LED инди-

каторът. ASUS P8Z68-V Pro разполага и с вграден Bluetooth модул, както и с 4х USB 3,0 порта, кои-

то са реализирани с чип на Asmedia. Също така не липсва и стандартният IEEE 1394a порт. Освен 

стандартните SATA интерфейси на чипсета (4x SATA 3,0 Gb/s + 2x SATA 6,0 Gb/s), са налични още 

два порта SATA 6,0 Gb/s посредством външен контролер на Marvell. Не е забравена и еSATA функцио-

налността, като тя е поверенa пак на външен контролер, но този път на Jmicron. Мрежовият ин-

терфейс е само един, гигабитов и използва контролер на Intel. Окомплектовката на дъното е стан-

дартна без никакви допълнителни екстри, като единствено е добавена PCI планка за свързване към 

допълнителните два USB 3,0 порта.

Фърмуерът е UEFI, с много добре направен графичен интерфейс, като предлага два режима на ра-

бота –стандартен и разширен. Работата с различните менюта е много лесна и интуитивна, даже 

и да не използвате мишка. Платката притежава всички необходими настройки за най-фин тунинг и 

овърклок, които функционират точно така, както се и очаква. Също така е налична и една инте-

ресна функция Anti-surge Protection, която осигурява защита на модулите на дънната платка срещу 

пикове и пропадания в захранването им.

ASUS P8Z68-V Pro е отлична овърклок платка и с лекота постига максимума на всеки един про-

цесор. Стандартно по подразбиране в BIOS режима Turbo на всички ядра е настроено да е като на 

единично ядро. Това означава например, че 2600K процесор ще работи на 3,8 GHz при натоварване 

на всички ядра вместо на 3,5 GHz, което си е един вид лек фабричен овърклок. По традиция и при 

тази Z68 серия дънни платки на ASUS се предлага поддръжка на тактова честота на паметта из-

вън спецификациите (2400 MHz). Разбира се, това се води овърклок и няма гаранция, че всеки ком-

плект памети за ентусиасти, маркиран като такъв, ще работи безпроблемно. Платката се пред-

стави отлично при нашите изпитания и не показа някакви проблеми или несъвместимости. Неза-

висимо че използва по-евтин USB 3,0 контролер, нямаше никакви проблеми със съвместимостта и 

показа много висока скорост на трансфер. 

ASUS P8Z68 Deluxe
Привидно тази дънна плат-

ка много си прилича с горната, 

но това наистина е само при-

видно и най-вече се дължи на 

същото цветово оформление, 

както и на подобното охлаж-

дане, но тук вече е използван 

един допълнителен радиатор, 

свързан посредством топлин-

на тръба с този на основната 

секция на регулатора на напре-

жение. Общо взето, не е много 

ясен мотивът на този допъл-

нителен радиатор при положе-

ние, че е поставен върху ком-

поненти, които присъстват 

и на предишната платка и не 

отделят особено количество 

топлина, заслужаващо такова 

внимание. По-скоро е гонен ня-

какъв естетичен ефект, още 

повече че радиаторът на чип-

сета е останал почти същият 

нископрофилен, без да е свързан 

с топлинна тръба към остана-

лите, като само му е добавена 

LED подсветка в синьо. Броят 

и разположението на разшири-

телните слотове са останали 

същите. Същото се отнася и за 

регулатора на напрежение (от 

ASUS са го кръстили Digi+ VRM) 

на процесора, докато този на 

паметта е претърпял промяна 

в положителна посока.

При ASUS P8Z68 Deluxe също 

са налични стандартните бу-

тони Power и Reset, като за раз-

лика от предния модел има из-

веден бутон (на задния I/O па-

нел) и функцията ClearCMOS. 

Също така е наличен и диаг-

ностичният Port 80h LED инди-

катор –доста голям крачка на-

пред, защото доскоро даже и в 

повечето модели от ROG сери-

ята не можеше да се срещне. За 

жалост и при тази платка BIOS 

чипът е един и не се поддържа 

dual bios функционалност. Тъй 

като тази платка е по-висок 

клас, тук са използвани и по-

скъпи контролери, какъвто е 

например USB 3,0, който в слу-

чая е на Renesas/NEC. За жалост 

обаче, независимо че той се 

води като най-реномиран, има 

проблем със съвместимостта 

Представяне и овърклок: 9.6/10

Качество и дизайн: 9.5/10

Функционалност: 9/10

Окомплектовка: 8.5/10

Ценова ефективност: 9/10

Обобщена оценка: 9.1/10 

Предоставена от: MOST Computers

Ориентировъчна цена на дребно:  370 лв.
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с различните контролери, използвани във 

външните USB 3,0 сторидж устройства, 

а и отстъпва по-скорост на по-евтините 

си събратя от Asmedia и EtronTech. Налич-

ни са два гигабитови LAN порта, като еди-

ният е стандартното решение на Intel, а 

вторият е базиран на решение на Realtek.

При ASUS P8Z68 Deluxe също е налице 

вграденият Bluetooth модул. Основната раз-

лика между двата модела на ASUS се крие 

в липсата на графични портове при P8Z68 

Deluxe. Но това не означава липса на тех-

нологията Virtu на LucidLogix. Конструкто-

рите от ASUS са били по-прагматични от 

някои свои колеги и са преценили, че по-

требителите на този клас дънни платки 

едва ли някога ще имат нужда от графич-

ните способности на графичното ядро на 

Sandy Bridge. Премахвайки портовете от 

I/O панела на платката, са осигурили нали-

чието на други по-важни портове. За тези 

потребители, които все пак искат да се 

възползват от интересната екстра, вгра-

дена в графичното ядро на Sandy Bridge –

Intel Quick Sync, са предвидили използване-

то на технологията Virtu в режим d-Mode. 

По този начин ASUS P8Z68 Deluxe предла-

га пълната функционалност на Z68 чипсе-

та, като са елиминирани излишните неща. 

По отношение на представянето платка-

та се показа също толкова успешно, както 

предходната, като единствените пробле-

ми, констатирани с нея, бяха свързани с из-

ползвания USB 3,0 контролер, за който вече 

стана дума. Окомплектовката е малко по-

богата и тук вече е наличен 3,5-инчов мо-

дул с 2x USB 3,0 порта за монтиране на ли-

цевата страна на кутията. 

Biostar ТZ68А+ 
Това е последният модел Sandy Bridge дънна платка на BIOSTAR, базирана на чипсе-

та Z68. Тя продължава линията на дизайна на тяхната серия Tseries, използващ черно 

PCB, червени и бели слотове и сребристи охлаждащи радиатори. Форматът є е ATX, 

но е малко по-тясна, така че не би трябвало да има проблем и с малки ATX кутии. Ди-

зайнът е доста семпъл и подреден. Независимо че дъното е бюджетно ориентира-

но, превъзхожда другите подобни платки по своята функционалност. VRM регулато-

рът на напрежение на процесора при ТZ68А+ е 4+1 фазов, като за охлаждане на мощ-

ните MOSFET транзистори е предназначен масивен алуминиев радиатор. Срещу него 

се намират четирите DIMM слота и поради намалената ширина на самата платка 

е намалено и отстоянието им от процесорния цокъл, което в някои случаи при из-

ползване на масивни охладители, може да предизвика проблеми със съвместимостта.

Приятно впечатление прави, че в такъв клас платка за разлика от други модели 

все пак не е отрязана напълно мултиграфичната поддръжка. ТZ68А+ поддържа ATi 

CrossfireX, но не и NVIDIA SLi. За целта на PCB има разположени два броя графични PCI-

E 16x слота. Първият е с физическо опроводяване 16x, но противно на всякаква ло-

гика, вторият е само 4x, което буди недоумение, защото има доста неизползвани 

пътечки. Налични са още два обикновени PCI слота и един PCI-E 1x. Pазбира се, при-

състват и LucidLogix Virtu, а също и видеоподдръжка на вграденото графично ядро. 

Задният I/O панел е прекалено семпъл. Видеопортовете, с които разполага платка-

та, са VGA, DVI и HDMI. USB портовете са редуцирани само до 4 броя, като два от 

тях са USB 3.0, а за целта е използван външен контролер на Asmedia. Предвиден е 

и един PS/2 порт, но той е само за клавиатура. ТZ68А+ има и един гигабитов LAN 

порт, реализиран с контролер на Realtek. SATA портовете са 6 на брой, като два от 

тях са SATA 6.0 Gb/s и за по-голяма прегледност са оцветени в бяло и отдлени от 

останалите. На PCB са предвидени и стандартните бутони Power и Reset, но липс-

ва ClearCMOS, като за целта се ползва джъмпър. Също така липсва и стандартният 

Port 80h дебъг LED индикатор –на негово място се използват два LED диода, които 

имат 4 дефинирани състояния. Като цяло платката не е нищо особено като харду-

ерно изпълнение и по нищо не превъзхожда TP67B+.

Честно казано, очакванията ни бяха да видим платка с подобно изпълнение като 

TP67XE. Реализацията на фърмуера е може би най-приятната изненада в тази дън-

на платка. По принцип е използван AMI UEFI BIOS, но при този модел той се е сдо-

бил с много приятен графичен интерфейс в стил ASUS/ASRock, който е добре пер-

сонализиран.

Има една много приятна настройка, която ви дава възможност при следващо вли-

зане конфигурационният интерфейс да зарежда предварително указана от вас стра-

ница, което спестява излишно време при овърклок. Мишката също работи добре 

без каквито и да са забележки. Количеството настройки не са най-подробните, кои-

то се срещат, но са всичко необходимо за един съвсем добър овърклок без излишно 

усложняване. Като представяне платката ни изненада, защото, независимо от своя-

та бюджетна ориентация, нямаше никакъв проблем с овърклока на нашия тестов 

процесор и работата с нея беше много приятна, без никакви изнервящи моменти. 

Относно съвместимостта с различните модели памети, както и с USB 3.0 външни 

дискове, също показа много добри резултати, а цената є е повече от добра за бю-

джетно ориентирана платка.

Представяне и овърклок:  9.6/10

Качество и дизайн:  9.5/10

Функционалност:  8.5/10

Окомплектовка:  9/10

Ценова ефективност:  7.5/10

Обобщена оценка:  8.8/10 

Предоставена от:  MOST Computer

Ориентировъчна цена на дребно:  463 лв.

Представяне и овърклок: 9/10

Качество и дизайн: 8/10

Функционалност: 8/10

Окомплектовка: 7/10

Ценова ефективност: 8/10

Обобщена оценка: 8/10 

Предоставена от: BIOSTAR

Ориентировъчна цена на дребно:  188 лв.
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Foxconn Z68A-S
В края на май Foxconn обявиха и тяхната Z68 базирана дънна платка, 

като в прессъобщението се акцентираше, че е специално разработвана за 

геймъри и ентусиасти. Ето, вече платката е факт и ние имаме един ек-

земпляр от нея, независимо че още не е пусната в продажба и не фигури-

ра официално в списъка с произвежданите дънни платки от компанията.

Платката е с черно PCB и слотове в жълт и черен цветове по подобие 

на останалите модели на компанията. Първото нещо, което до извест-

на степен смущава, е наличието само на един графичен PCI-E 16x слот (в 

жълто), което, честно казано, не мога да го впиша в понятието геймър-

ска платка. Всъщност платката е много семпла и по нея няма нищо по-спе-

циално, което да подсказва по някакъв начин тергет групата є. След вни-

мателен преглед се вижда, че целта е била да се получи качествено и нис-

кобюджетно решение. За това говорят използваната компонентна база 

(като японските твърдотелни кондензатори) и в същото време прости-

те схемни решения.

Охлаждането на платката се състои само от един нископрофилен ради-

атор за чипсета, докато на регулатора на напрежение на процесора липс-

ва какъвто и да е. VRM регулаторът на процесора е максимално опростен 

и е 3+1 фазен. Няма да откриете и характерните бутони Power, Reset и 

ClearCMOS, типични за платките, предназначени за ентусиасти, както и 

Port 80h дебъг LED индикатор. Z68A-S разчита само на наличните в чипсе-

та 6 броя SATA интерфейси, като на самото PCB има 5 броя (два от които 

SATA 6.0 Gb/s), а шестият се използва като еSATA порт на задния I/O панел. 

Налични са общо 14 USB 2,0 порта, като 8 броя са достъпни на 4 термина-

ла на PCB на дънната платка, а останалите 6 се намират на задния I/O па-

нел. Освен тях там има изведени и два USB 3.0, базирани на допълнителен 

контролер на NEC. На I/O панела също така е наличен и PS/2 порт, който 

обаче е предназначен само за клавиатура и в този случай мишката ви за-

дължително трябва да е USB.

Платката разполага само с два видеопорта –аналогов VGA и DVI. Гига-

битовият интерфейс е базиран на контролер на Realtek. Фърмуерът на 

Foxconn Z68A-S е AMI UEFI BIOS, който няма графичен интерфейс и използва 

класическия изглед. Тук отсъства самостоятелно обособено меню, където 

да са поместени всички тунинг опции за овърклок. Те са разхвърлени в някол-

ко различни секции, което не е особено интуитивно и удобно. Също така 

и наименованията на някои опции не са никак ясни. Все пак това е все още 

бета-фърмуер, при който има за изглаждане някои неща, като работоспо-

собността на някои настройки, и тепърва предстои излизането на финал-

ната версия, в която искрено се надявам, че в по-голямата си част бъгове-

те ще бъдат отстранени.

В щатните режими дънната платка се представи съвсем нормално, 

като единствените проблеми с несъвместимост бяха свързани с USB 3.0 

портовете, но както още в началото изяснихме, това се дължи на използ-

вания контролер.Относно овърклока не можахме да постигнем стабилна 

работа повече от 4,6 GHz, но 

това се дължи именно на нера-

ботещите настройки. Цената 

на платката е доста ниска и 

ако съумеят от Foxconn да оп-

равят останалите неща, би се 

получила една добра бюджет-

на Z68 дънна платка. 

GIGABYTE Z68X-UD7-B3 
За момента тази платка е топмоделът на компани-

ята за Sandy Bridge платформата, базирана на чипсета 

Z68. Веднага се набива на очи новият дизайн на компа-

нията във високия клас, където преобладава изключи-

телно черната гама. Тя е комбинирана със златисти еле-

менти, придаващи още по-луксозен вид на платката. За 

това допринася и черният матов цвят на PCB. Не съм 

капацитет по естетика, но мога да кажа, че различни-

те нюанси на слотовете биха били по-добър вариант 

от гледна точка на по-добра прегледност при монтаж. 

Независимо от всичко, платката изглежда много луксоз-

на и „скъпа”, като второто изобщо не е далеч от исти-

ната. Независимо че форматът и е пълноразмерен ATX, 

тя разполага с 5 броя 16x PCI-E слота. Физическото оп-

роводяване на първия и третия е 16x, докато на вто-

рия и четвъртия –8x. За получаването на повече физи-

чески PCI-E линии е използван мостов чип на NVIDIA –

NF200. По този начин платката осигурява поддръжка 

на NVIDIA 3-Way SLi и ATi CrossfireX. Също така не е заб-

равен и стандартният PCI интерфейс, като са добаве-

ни два слота, ако използвате някои стари разширител-

ни карти, като звукова или мрежова. 

VRD регулаторът на напрежение е 24-фазов, хибри-

ден, изграден по Driver MOSFET технология с цел мини-

мални загуби и висока прецизност на захранващото на-

прежение. Охлаждането на дънната платка е реализи-

рано посредством алуминиевти радиатори, разполо-

жени върхи VRM регулатора, чипсета и NF200 моста, 

свързани с топлинна тръба. На теория този начин на 

охлаждане би трябвало да реши охлаждането на чи-

псета даже и при овърклок, но на практика заради 

доста топлия NF пак е в изходно положение и ако ще 

овърклоквате по-стабилно (4.8 GHz+), ще трябва да 

предвидите вентилатор, който да обдухва чипсета.

На самото PCB са разположени и познатите ни бу-

тони Power, Reset и ClearSMOS, използвани често при 

монтаж на стенд, както и Port 80h дебъг LED индикато-

рът. За жалост обаче бутоните не са оформени като 

конкретен панел, както е при повечето конкурентни 

платки, а са разположени малко разхвърляно зад слото-

вете за паметта. Не че е някакъв особен проблем, но 

се губи част от прегледността и интуитивността 

при употребата им. Като топ модел от GIGABYTE не 

са пестили екстри и платката разполага с внушително 

количество USB 3.0 конектори –до 10 бр.! Използвани-

те контролери са по два на NEC и на Vli. При SATA ин-

терфейса няма изненади и освен вградените в чипсе-

та портове, са осигурени още два SATA 6.0 Gb/s и два 

eSATA, базирани на два контролера Marvell 88SE9128.

За наше разочарование в такъв клас платка очак-

вахме да видим малко по-различен модел контролер на 

Представяне и овърклок:  6/10

Качество и дизайн:  9/10

Функционалност:  8/10

Окомплектовка:  7/10

Ценова ефективност:  8/10

Обобщена оценка:  7.6/10 

Предоставена от:  Foxconn

Ориентировъчна цена на дребно:  210 лв.
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Marvell. По традиция за този клас платки са на-

лични и два гигабитови LAN порта, реализирани 

с контролери на Realtek. Странно е хрумването 

на конструкторите на Gigabyte да премахнат 

напълно графичната поддръжка от вграденото 

ядро в Sandy Bridge. Видяхме в конкурентни ре-

шения как са премахнати само видеопортове-

те, но Virtu технологията е налична. За жалост 

от Gigabyte не само са премахнали графичните 

портове, но изобщо е опаднала употребата на 

Virtu. Тоест, ако искате да се възползвате от 

технологията Intel Quick Sync, с GIGABYTE Z68X-

UD7-B3 няма да можете.

Всичко това обаче е обяснимо, защото, по-

глеждайки по-внимателно платката, забелязва-

ме, че тя използва абсолютно същото PCB на 

P67 модела, тъй като H67, P67 и Z68 са електри-

чески абсолютно съвместими и заменяеми. Из-

глежда с цел намаляване на разходи, от Gigabyte 

са решили да използват вече нещо готово, в кое-

то няма лошо, ако не беше в ущърб на едно от 

предимствата, предлагано от Z68.

Като качество на изработка и използвана 

компонентна база няма и не може да има какви-

то и да било забележки. В платката са използва-

ни всички познати ни досега фирмени техноло-

гии, като UD3, Dual Bios, DES2 и пр. Фърмуерът 

за разлика от останалите марки е Award, като 

от Gigabyte са го кръстили Hybryd UEFI. Изгле-

дът на менютата и навигацията са стандарт-

ните за всички дънни платки от марката. Всич-

ки овърклок и тунинг настройки се намират в 

секцията Motherboard Intelligent Tweaker (M.I.T.). 

Там ще намерите всичко, от което се нуждае-

те, за да овърклокнете вашата система, но не-

зависимо че разнообразието е голямо, липсват 

някои фини настройки относно напрежението 

на процесора при турборежим, които ще срещ-

нете при ASUS и ASRock и които са полезни.

За сметка на това пък Z68X-UD7-B3 предла-

га най-фината настройка на LLC на напрежение-

то на процесора, но пък има известни забележ-

ки относно коректността є на работа. Като 

цяло платката се представи много добре в на-

шите тестове, но показа известна чувстви-

телност към някои комплекти памети, както 

и изискваше малко по-високо напрежение (с две 

стъпки нагоре) спрямо преките си конкуренти 

при овърклок на нашия процесор.

В комплекта освен стандартните кабели е 

включена и планка с два USB 3.0 порта, предназ-

начена за лицевия панел на кутията. 

GIGABYTE Z68XP-UD3-iSSD 

Това е една изключително ин-

тересна дънна платка, базирана 

на чипсета Z68. Още през месец 

май от GIGABYTE обявиха някол-

ко дънни платки с чипсета Z68 и 

наличие на mSATA порт. Идеята 

е на тези дънни платки директ-

но да могат да се монтират Intel 

SSD кеш дискове от серия 311 „Larson Creek”, които са с mSATA интерфейс. Те 

доразвиха идеята си и вече предлагат модели с монтиран такъв диск с размер 

от 20 GB, тъй като се оказва, че крайният потребител трудно би могъл да се 

сдобие с такъв диск. Както вече беше обяснено, този диск служи за кеш на сис-

темния HDD, като посредством Intel Smart Respons технологията си осигуря-

ва значително ускорение на системата.

Така че с купуването на тази платка отпада необходимостта от търсене 

на подходящ диск за използване на технологията. От друга страна, това я ос-

къпява с около $100~110. Самата платка е в стария син дизайн, който вече ос-

тана да се използва за средния и ниския класове. Независимо от това, тя при-

тежава отлична функционалност. 

VRM регулаторът е значително опростен, но пак напълно достатъчен за до-

бър овърклок. Охлаждането е осъществено с два отделни пасивни радиатора. 

Единият е нископрофилен и служи за охлаждане на чипсета, а другият е разпо-

ложен само върху една част от регулатора на напрежение. Независимо от кла-

са си, платката притежава два графични PCI-E 16x слота, като поддържа как-

то ATI CrossfireX, така и NVIDIA SLi. Вторият слот е опроведен като 8x и спо-

деля половината от пътечките с първия. Така че при единична карта първият 

работи като 16x, a при конфигурация двата порта работят в режим 8x –8x.

Не са забравени и стандартните PCI слотове, като платката разполага 

с два такива. Освен тях са налице и 3 PCI 1x портове. При тази платка липс-

ват повечето видеоизходи, като единствено е оставен HDMI портът. При 

този модел е налична и технологията Virtu, така че ще може да се възползва-

те от ускорението, което дава Intel Quick Sinc в някои мултимедийни прило-

жения. Освен стандартните SATA портове, които предлага чипсетът, са на-

лични два броя SATA 6.0 Gb/s, реализирани с контролер на Marvell. Липсва под-

дръжка на eSATA, но едва ли за някого това е особен проблем, предвид бавно-

то замиране на този интерфейс. Дънната платка разполага с 4 броя USB 3.0 

портове, които са базирани на два контолера на EtronTech –два от тях се на-

мират на задния I/O панел, а другите са изведени на стандартен терминал на 

PCB за включване на опционален панел и планка.

Фърмуерът и тук е познатията ни Award, като менюто е същото като на 

флагмана и по отношение на овърклок съдържа същите настройки, но са доба-

вени и такива за графичното ядро на процесора. Като цяло платката се пред-

стави добре в тестовете и благодарение на използваните USB 3.0 контреле-

ри нямаше никакви проблеми с несъвместимост. При овърклока постигна съ-

щия резултат като по-голямата си „сестра”, но ни отне малко повече време 

от нея заради по-нестабилните напрежения на процесора.

Представяне и овърклок: 9/10

Качество и дизайн: 9.5/10

Функционалност: 9/10

Окомплектовка: 9.5/10

Ценова ефективност: 6.5/10

Обобщена оценка: 8.7/10 

Предоставена от: MOST Computers/

 VALI Computers

Ориентировъчна цена на дребно: 668 лв.
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Представяне и овърклок:  9/10

Качество и дизайн:  9/10

Функционалност:  9/10

Окомплектовка:  9/10

Ценова ефективност:  8.5/10

Обобщена оценка:  9/10 

Предоставена от:  GIGABYTE

Ориентировъчна цена на дребно:  496 лв.
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Intel DZ68DB
Intel DZ68DB е последният модел платка на компанията, която 

е базирана на чипсета Z68, принадлежи на серията Media и е с фор-
мат ATX. Платката е със стандартното цветово оформление си-
ньо PCB с бели, сини и черни слотове. То е характерно за дънните 
платки на компанията, които не принадлежат на Extreme серията.

Конкретно тази платка пристига като Bulk, тоест в антис-
татичен плик, в който освен нея ще откриете два SATA кабела, 
задна I/O планка, самозалепващ се стикер с разположението на 
джъмпъри и терминали по нея, както и оптичен диск с драйвери. 
Още от пръв поглед се набива на очи ценово ориентирано изпъл-
нение, което не използва всички възможности, предлагани от чи-
псета Z68. Използвани са твърдотелни кондензатори само в ре-
гулатора на напрежение, докато останалите са обикновени елек-
тролитни, независимо че са производство на Nippon chemi-con. 
Охлаждането на платката (силно казано охлаждане) се състои в 
един обикновен алуминиев радиатор върху чипсета.

VRM регулаторът на напрежение на процесора е изключител-
но опростен. Той използва 3+1 фазов дизайн и MOSFET транзисто-
рите са с вертикален монтаж, което не позволява поставянето 
на никакъв радиатор. DZ68DB разполага само с един графичен PCI-
E 16x порт, 2хPCI-E 1x и три обикновени PCI слота. Направо да се 
чуди човек за какво са му толкова PCI слотове, а същевременно е 
орязана каквато и да е поддръжка на някоя от двете мулти-GPU 
технологии –Sli и Crossfire.

На задния панел за разположени видопортовете, с които раз-
полага платката. Прави впечатление, че е отпаднал аналоговият 
VGA (D-SUB) порт и са останали само DVI, HDMI и Display Port. Също 
така няма да откриете какъвто и да е PS/2 порт, така че клави-
атурата и мишката задължително трябва да са USB.

Налични са още IEEE1394a порт, както един eSATA порт и осем 
USB порта, от които два са USB 3.0, използващи контролер на 
NEC. SATA конекторите на самото PCB са 5 броя, тъй като един 
се използва за eSATA порта. Фърмуерът на DZ68DB е AMI UEFI, но 
без наличие на графичен интерфейс, като менютата и разполо-
жението на различните опции се различават от стандартната 
версия, която присъства в другите марки и модели платки и си е 
характерна за всички платки на Intel.

Общо взето, настройките за тунинг са доста дефицитни, но 
все пак присъстват основните тайминги на паметта, овърклок 
опциите на графичното ядро, познати ни от H67, както и някои 
опции за овърклок на процесорните ядра. Независимо от малкото 
и недостатъчно настройки, платката геройски се справи с овър-
клок теста и постигна резултат от 4,8 GHz, като единствена-
та причина да спре до тази честота е липсата на една основна 
настройка –Internal PLL Voltage Override.

Като цяло платката се представи много добре и за цената си 
е едно изключително добро бю-
джетно решение, но все пак по-
требител, които се е ориенти-
рал към отключен процесор от 
серия i5/i7, едва ли ще се вгледа 
точно в тази дънна платка. Може 
би, ако имаше налична „K” версия 
от i3 серията, тази платка щеше 
да представлява някакъв интерес.

Sapphire Pure Platinium H67
Sapphire е последният производител, който се включи в света 

Sandy Bridge базираните дънни платки. След като компанията де-
бютира няколко месеца по-рано с P67 базирания си модел, съвсем 
скоро пусна и H67 модела си.

Pure Platinium H67, независимо че сигурно няма да се хареса на 
доста голяма част от ентусиастите, е доста интересна дънна 
платка. Първият интересен факт е, че тя с ITX формат. Но неза-
висимо от своята големина, предлага безпрецедентна производи-
телност, сравнена предходните поколения платформи.

Платката е базирана на чипсета H67, което означава, че при 
нея са отрязани всякакви възможности за овърклок на процесорни-
те ядра на отключените процесори (с „K” индекс). Тоест поста-
вянето на такъв тип процесори е лишено от смисъл. Форматът 
на платката сам по себе си предопределя нейното използване из-
ключително в HTPC системи или ултракомпактни PC компютри. 
Конструкторите є обаче са направили крачка напред и при нея е 
налице технологията Virtu на LucidLogix. Това е може би първата 
H67 платка, предлагаща тази технология. Това позволява с нея да 
се изграждат компактни и мощни PC системи с отлично 3D уско-
рение благодарение на възможността за включване на дискретна 
графична карта, както и поддръжка на Intel Quck Sync.

На платката има разположен само един PCI-E 16x графичен слот, 
което е предопределено от нейния формат. Също така DIMM сло-
товете са редуцирани само до два броя, като по този начин мак-
сималното количество памет, която може да се инсталира, е 16 
GB. Заради малкия размер броят на SATA портовете е редуциран 
само до 4, като два от тях са SATA 6.0 Gb/s. Платката предлага 
пълния набор от графични портове –VGA, DVI, HDMI и Pysplay Port. 
Налични са 6 USB порта на задния панел, от които два са USB 3.0, 
както и 4 броя, разположени на два терминала на PCB.

Също така е наличен и вграденият Bluetooth модул на Atheros, 
който е типичен за всички Sandy Bridge модели на компанията. 
LAN интерфейсът е гигабитов и е реализиран с контролер на 
Marvell. Фърмуерът на платката е AMI UEFI BIOS, без графичен ин-
терфейс, който може да се срещне и в другите Intel базирани мо-
дели на компанията. Менютата са добре подредени, работата с 
тях е лека и интуитивна.

Платката се представи много добре в нашите тестове, като 
се абстрахираме от липсата на овърклок, който не се предлага 
в този чипсет. Независимо от нейния много малък размер, тя не 
отстъпва по производителност на доста по-сложните, пълнораз-
мерни дънни платки и няма нищо лошо, което би могло да се каже 
за нея. Сравнена с последното поколение предложения за HTPC па-
зара в лицето на AMD Brazos E350, изобщо няма никаква база, тъй 
като предлага недостижима за конкуренцията производителнос. 
Единствената є ахилесова пета е по-високата консумация. 

Представяне и овърклок:  7/10

Качество и дизайн:  7/10

Функционалност:  7/10

Окомплектовка:  4/10

Ценова ефективност:  8/10

Обобщена оценка:  6.6/10 

Предоставена от:  MOST Computer

Ориентировъчна цена на дребно:  265 лв.

Представяне и овърклок:  5/10

Качество и дизайн:  9/10

Функционалност:  8/10

Окомплектовка:  7/10

Ценова ефективност:  9/10

Обобщена оценка:  7.6/10 

Предоставена от:  SAPPHIRE

Ориентировъчна цена на дребно:  265 лв.
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П
рез последните години пазарът 

на споделен хостинг постоянно 

расте в глобален и локален мащаб. 

Едновременно с него, разбира се, расте и 

броят на регистрираните домейни. Мно-

го хора се интересуват до кога ще про-

дължи този растеж и в каква посока ще 

се развива този сегмент от Интернет 

бизнеса като технологии, предлагани ус-

луги, обслужване и др. 

Погледнато реално, класическият 

споделен хостинг не се е променил мно-

го като предлагана услу-

га през последните го-

дини. Под класически 

споделен хостинг имам 

предвид предоставяне-

то на услуга по съхраняване 

и публикуване на информа-

ция и програмни скрипто-

ве, разположени на общ 

(споделен) сървър. Разби-

ра се, през годините са 

се променили много пред-

лаганите от компаниите 

основни технически пара-

метри на услугата, а именно 

дисково пространство, трафик и 

брой сайтове, разположени в един 

акаунт. И тези параметри са на-

раснали със стотици, дори хиляди 

пъти – от няколкостотин мега-

байта до няколко терабайта или 

до „неограничени“ услуги. Какво е 

способствало за този ръст? Има някол-

ко основни причини:

• На първо място хостинг пазарът е 

един от най-конкурентните и един от 

най-глобализираните. Това е предпос-

тавка компаниите по всякакъв начин да 

се борят за привличане на нови и задър-

жане на съществуващите клиенти. Един 

от механизмите за това е предоставя-

нето на все по-високи технически пара-

метри на услугата, запазвайки или дори 

намалявайки цената;

• Развитието на технологиите – все-

ки вижда, че цените на хардуера през по-

следните години падат. Всъщност по-ко-

ректно е да се каже, че цените като цяло 

се запазват във всеки сегмент за сметка 

на огромното покачване на изчислител-

ната мощ, обема на съхраняваната ин-

формация и др. Същевременно цените 

на Интернет капацитетите 

също като цяло падат в све-

товен мащаб;

• Увеличаването на из-

искванията на софтуера и 

сайтовете – неписа-

но правило е, че 

всяка нова версия на даден софтуер ос-

вен с новите си, още по-големи и „cool” 

възможности, идва и с по-високи систем-

ни изисквания – било то като процесорни 

ресурси за обработка, оперативна памет 

или използван трафик за визуализация на 

една страница. Същевременно сайтовете 

имат нужда от визуализация на все повече 

мултимедийно съдържание, което, освен 

че генерира много трафик, заема и значи-

телно дисково пространство. Все по-ши-

рокото навлизане на web 2.0 технологи-

ите води със себе си софтуер, който из-

разходва значителни процесорни ресурси.

Какви ще бъдат основните предизви-

кателства пред доставчиците на споде-

лен хостинг в следващите няколко години:

• Достигането на много високи техни-

чески параметри на предлаганите услуги 

и предлагането на „неограничени“ услуги 

ще наложат намирането на друг метод 

за ценообразуване и представяне на услу-

гата. Забелязват се някои основни тен-

денции, като измерване на изразходвано-

то процесорно време, направените дис-

кови операции (заедно със самото заето 

дисково пространство) и др.;

• Все по-големите изисквани (и реално 

използвани) трафици могат значително 

да оскъпят услугата заради нуждата от 

все по-висок клас мрежово оборудване. 

Всъщност това е световен проблем, чи-

ето разрешаване може да доведе до по-

вишаване на цените за Интернет към 

крайните клиенти. Именно лавинообраз-

ното нарастване на трафиците през по-

следните години накара някои доставчи-

ци на Интернет да заговорят за промяна 

в начина на генериране и пренасяне на съ-

държанието и в крайна сметка доведе до 

законодателни мерки, гарантиращи неу-

тралитета на Интернет;

• Позиционирането на хостинг услуги-

те като вид масова услуга доведе до из-

ползването є от все повече хора, които 

ще имат по-голяма нужда от поддръж-

ка. Това може да доведе до нараства-

не на разходите за персонал на хостинг 

компаниите, водещо евентуално до на-

растване и на цените към крайните кли-

енти. Все пак това не е нов проблем и е 

една от основните мотивации хостинг 

компаниите да предлагат много големи 

отстъпки при авансово плащане за по-

дълги периоди. 

В следващите части ще разгледам по-

подробно как ще се измените класическа-

та споделена хостинг услуга средносроч-

но и дългосрочно, както и кои са новите 

тенденции, които биха я изместили или 

подменили.

съветва:

Тенденции на хостинг 
пазара – част I

www.superhosting.bg
sales@superhosting.bg

Любомир Русанов, 
управител на СуперХостинг.БГ
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Интернет обзор: 
Най-полезните 
сайтове в Мрежата
Селекция на полезни сайтове, които 
могат да ви спестят пари и време, да 
подобрят продуктивност та ви или 
да помогнат с осигуряването на 
забавления през отпускарския сезон

Мрежата е голямо място. Толкова голямо, че трудно можем да 

си го представим с неговите над 300 милиона сайта, които на 

всичкото отгоре непрекъснато се и умножават. Затова е нор-

мално човек да няма време и възможности да го “изсърфира” 

изцяло, да опита най-новите онлайн услуги и да открие най-

полезното за себе си в този огромен океан от информация.

Но пък ние точно за това сме тук – да правим такива неща 

вместо вас. В следващата статия ще ви разкажем какво 

редакторите на PC World откриха, изпробваха и харесаха през 

последните месеци в Интернет. Обобщихме предпочитания-

та си за вас в шест категории, които, надяваме се, ще ви 

помогнат да си спестите пари и време, да подобрите 

продуктивност та си или да си осигурите още забавления през 

отпускарския летен период, независимо къде точно на плане-

тата си почивате, търсите информация или работите 

дистанцион но. Ще започнем първо със сайтовете, които 

могат да улеснят работата ви, но постепен но ще преминем 

и към забавната част.
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Основните офис помощници

Microsoft 
Office Web 

Apps

Google 
Docs 

През последните няколко години уеб базираните офис 

пакети еволюираха от скромни, по-скоро екзотични, от-

колкото наистина полезни услуги, до мощни инструмен-

ти, чиято функционалност съответства почти напъл-

но на стандартните десктоп приложения. 

Типичен пример в това отношение е фамилията он-

лайн програми Docs на Google (http://docs.google.com), 

но удобна тяхна алтернатива са също онлайн услугите 

на платформата Zoho (http://www.zoho.com/). За 

достойнствата на тези две предложения и дру-

ги услуги от типа сме писали вече неведнъж, но 

е добре да припомним, че за много потребите-

ли техният основен недостатък са специфични-

те интерфейси, които изискват време и работа, 

за да свикне човек и да научи всичките им тън-

ки особености. За разлика от тях стартиране-

то на услугата Microsoft Office Web Apps (http://

office.microsoft.com/bg-bg/web-apps/), която ста-

на достъпна малко след появата на Office 2010, 

осигурява познатия за повечето потребители 

стандартен интерфейс, при това напълно интегриран с офис па-

кета на компанията.

Office Web Apps всъщност е Microsoft-ската версия на cloud ба-

зираните приложения за обработка на текст, работа с електрон-

ни таблици и т.н., но ако беше само това, едва ли щеше да изпък-

ва с нещо кой знае какво пред останалите. Хубавото в случая е, 

че услугата всъщност комбинира предимствата на десктоп офис 

пакета с плюсовете на онлайн приложенията, които всъщност 

придружават Microsoft Word, Excel, PowerPoint и OneNote, осигуря-

вайки лесен начин да преглеждате, редактирате и съхранявате 

или да достъпвате документи директно от вашия уеббраузър.

Разбира се, ако сте един от многото потребители на Gmail, 

логичен избор за вас биха били споменатите по-горе Google Docs 

приложения, които на практика покриват всички базови функцио-

налности на популярните офис пакети. Добрата новина в случая е, 

че срещаните сравнително доскоро проблеми със съвместимост-

та с MS Office вече до голяма степен са решени благодарение на 

плъгина Google Cloud Connect за Microsoft Office (http://tools.google.

com/dlpage/cloudconnect). Той дава възможност всички създавани 

на MS Office документи да се съхраняват и синхронизират чрез 

услугата Google Docs. Сред удобствата на този неголям плъгин е 

и възможност та за коригиране на файловете както чрез Google 

Docs, така и в Microsoft Word, Excel, PowerPoint от версиите на 

офис пакета 2003, 2007, 2010.

Подробности за още удобни онлайн “офис помощници” от този 

тип можете да откриете и в статията “Съвместната работа 

онлайн – преглед на няколко полезни инструмента”, публикувана в 

бр. 11/2010 на PC World и достъпна също на сайта на изданието.

Онлайн пространство за 
съхранение и обмен на файлове

Едно от най-големите предизвикателства в днешната мобил-

на ера е да осигурим повсеместен и винаги наличен достъп до най-

важните си файлове, които да могат да се синхронизират лесно с 

всевъзможни мобилни устройства. 

Точно това е мисията на утвърдената и вече доста популяр-

на онлайн услуга Dropbox (www.dropbox.com), която ви осигурява 

2 GB безплатно пространство за съхранение “в облака” (което е 

малко, но може да се увеличи с референции към приятели) и въз-

можности за синхронизация. Всъщност възможност та за синхро-

низиране на съдържанието между всичките ви компютърни ус-

тройства е най-голямото предимство на Dropbox. Ако държите 

много дан ни в Dropbox, това означава, че имате бекъп на цялата 

тази информация, а ако “синквате” между машини, Dropbox пър-

во ще синхронизира файловете сред локалната ви мрежа, правей-

ки целия процес значително по-бърз, когато всичките ви компю-

три са в една мрежа. Не на последно място, Dropbox е съвместим 

с богат спектър от операцион ни системи (включително Windows, 

Mac, Linux, Android и iOS), така че достъпът до файловете ви е 

гарантиран навсякъде, където има Интернет. Освен всичко ос-

танало, Dropbox служи и като чудесен файлов мениджър, органи-

зирайки повече от сполучливо голям брой файлове и директории, 

а също така държи копия на всички изтрити файлове, в случай че 

решите да ги върнете.

Отличен избор при нужда главно от обмен на файлове е и бъл-

гарската услуга Dox.bg (http://dox.abv.bg/), чрез която дори без ре-

гистрация можете да качвате и споделяте няколко файла с обща 

големина до 1 GB. Регистрираните потребители имат възмож-

ност освен файлове (1 GB) да споделят и папки, което позволява 
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да се сподели цялото пространство от 3 GB (има и платен вари-

ант, който позволява увеличаване на капацитета до 15 GB). Услу-

гата е първото изцяло AJAX базирано приложение в българското 

уебпространство и имитира работата на десктоп програма. За 

изграждане на интерфейса и комуникация със сървъра е използван 

Google Web Toolkit, а бекендът е базиран на Spring Framework. Бла-

годарение на тази архитектура Dox.bg предлага на потребите-

лите си изключително удобна и бърза услуга. Чрез Dox.bg файлове 

могат да се споделят както с потребители на АБВ поща, така 

и с всички останали мейл клиенти. Линкът за споделяне може да 

бъде копиран и изпращан по имейл чрез месинджъри (Skype, MSN 

messenger, ICQ и др.) или по друг начин.

Ако пък ви трябва повече безплатно пространство за съхра-

нение, подходящ вариант е Windows Live онлайн услугата SkyDrive 

на Microsoft (www.skydrive.live.com), която осигурява цели 25 GB 

място за съхраняване на файлове. SkyDrive се ползва свободно с 

Windows Live Mail (Hotmail) и други Windows Live услуги, като он-

лайн версията на Microsoft Office. Дизайнът е приятен, изчистен 

и интуитивен, с удобни опции специално за видео и снимки, чрез 

Amazon 
Cloud Drive

Dox.bg

Dropbox

Microsoft 
SkyDrive

които споделянето им сред редица платформи е дет-

ска игра. Неприятното е, че услугата не позволява ъпло-

удването на файлове, по-големи от 50МВ, а има и доста 

какво да се желае по отношение на интеграцията с мо-

билни устройства.

Нелоша алтернатива е също услугата Amazon Cloud 

Drive (www.amazon.com/clouddrive/learnmore), чиито оп-

ции лесно могат да спечелят меломаните, тъй като тя 

се възползва от приложението Amazon Cloud Player, дос-

тъпно за притежателите на Android базирани смартфо-

ни с интеграция и за някои Интернет браузъри. А това 

е великолепно, ако искате постоян на връзка с любимата 

си музика. Cloud Drive предлага 5 GB свободно простран-

ство, което не е много, но основният минус е, че услу-

гата е предназначена главно за Android платформата и не е дос-

тъпна за iOS базираните устройства на Apple.

Разбира се, има и още доста такива услуги, чиито безплатни 

варианти можете да изпробвате, за да откриете най-подходя-

щата за себе си. За тях можете да си преговорите и в статия-

та “Обзор на полезни Интернет услуги за обмен на файлове” от 

бр. 9/2009 на PC World.

“Всезнаещи” онлайн справочници
Като сложим настрана така популярната напоследък функция 

на Интернет като среда за забавления, остава най-голямото пре-

димство на Мрежата: да служи като основен източник на инфор-

мация и знания – особено ако човек знае къде да търси. Ето ня-

колко добри места за справочна информация по всякакви въпроси.

Wikipedia (www.wikipedia.org) е може би най-известното и със 

сигурност най-голямото самостоятелно хранилище на събрани 

човешки знания. Макар този сайт все пак да подлежи на извест-

на критика по въпроси, свързани с оформлението на страниците, 

източниците на съдържанието (които, както сигурно знаете, са 

всички желаещи да споделят знания) и научната му стойност, без-

спорен факт е, че събраната в него информация почти винаги из-

лиза на първите места в резултатите от търсенията през тър-

сачките като Google и съдържа дан ни за практически всичко, как-

вото може да ви потрябва за изпълнение на образователни зада-

чи от всякакъв род и характер. Допълнително удобство за неан-

глоговорещите са локализираните версии на ресурса, но нашият 

опит показва, че от съдържанието в тях има доста какво да се 

желае. Затова препоръчваме за по-сериозни проучвания да се из-

ползва англоезичният вариант на Wikipedia. 

А това, което Wikipedia е в сферата на общите познания, сай-

тът IFixit (www.ifixit.com) е за технологиите. Този уебресурс се са-

морекламира като “безплатният наръчник за поправки, който мо-

жете да редактирате”, но всъщност е доста повече от това. 
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Социални услуги и “агрегатори”

Meebo

TweeetDeck

IFixit е пълен със създадени от “патили” потреби-

тели гидове и инструкции от типа “как да напра-

вим еди-какво си”, включително за компютърни ъп-

грейди и всевъзможни ремонти – при това при-

дружени и с линкове към официалните потреби-

телски наръчници за по-голямата част от налич-

ните на пазара хайтек джаджи и продукти. Ако 

пък не успявате да откриете точно каквото ви 

трябва, просто задайте въпрос и изключително 

активната общност от техноексперти на този 

ресурс със сигурност ще се втурне на помощ. Раз-

бира се, ще трябва да работите на английски.

Просто търсите статистически факти за 

нещо? Можете спокойно да прескочите Google 

и Wikipedia и да се отбиете направо във Wolfram 

Alpha (www.wolframalpha.com). Характерно за този 

безплатен справочен уебресурс е неговият уникален 

алгоритъм, който генерира проста информацион на 

страница със статистически дан ни за търсения субект. Интерес-

но е, че сайтът разпознава и въвеждане на кирилица, така че ако 

напишете “София”, да речем, той ще ви даде адекватни резулта-

ти за нашата столица – население, големина, факти за времето в 

момента и т.н. Минус е, че базата дан ни явно има нужда от още 

разширяване и доизкусуряване, защото не винаги открива, какво-

то трябва – напр. ако напишете “Монтана”, ще ви излязат дан ни 

за американския щат, но не и за българския град. 

Друг много интересен и полезен онлайн справочник е сайтът 

Snopes (www.snopes.com). Този ресурс всъщност е доста специали-

зиран, но затова пък е безценен, в случай че получите поредния мейл 

със съобщение за “печалба” от лотария, в която никога не сте участ-

вали, или приканващ да го разпратите на N брой познати, ако не ис-

кате да ви се случат някакви ужасни неща (или пък искате да забога-

Snopes

Wolfram 
Alpha

теете неприлично в рамките на следващата седмица). В тези случаи 

безплатният Snopes е ваш пръв помощник в откриването на исти-

ната зад всичките скам послания, “нигерийски писма”, градски леген-

ди, популярни в Мрежата митове и пр. За целта просто напишете 

(или копирайте) в полето за търсене заглавието на подозрителното 

електрон но съобщение. Да, пак трябва да впрегнете своя английски, 

но затова пък по-подробното разглеждане на сайта може да бъде не 

само полезно и пестящо време, но и доста забавно (и поучително). 

Почти със сигурност вече имате акаунт във Facebook (а ако няма-

те, значи сте сред все по-малкото екзотични “птици” в Интернет). 

Много вероятно е да сте също потребител на LinkedIn и Twitter. Си-

гурно имате и акаунти за IM услуги, като ICQ и Skype. Обслужването 

на всички тези комуникацион ни канали обаче в днешно време може 

да се окаже и проблем, който консумира доста от цен ното за всич-

ки ни време. Можете обаче да си спестите много от него с използ-

ването на подходящи уебуслуги и/или софтуер, които позволяват 

обединяването им в една обща и по-лесна за следене платформа.

Една от най-предпочитаните от нас услуга тип “социален аг-

регатор” е TweeetDeck (www.tweetdeck.com), която е много добра 

платформа за управление “под един покрив” на акаунти в до голя-

ма степен бизнес ориентирани мрежи, като Facebook, Foursquare, 

Google Buzz, LinkedIn, MySpace и Twitter. А услугата TweeetDeck ни 

допада, защото е безплатна, осигурява софтуерни клиенти за 

практически всички популярни към момента настолни и мобилни 

платформи и дава възможност за автоматизиране на ъпдейти-

те и постването в споменатите социални мрежи.

За общуване с мигновени съобщения в повечето IM мрежи пък 

подходящ избор би била Meebo (www.meebo.com/messenger) – една 

от най-популярните действащи услуги, които обединяват някол-
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ко такива мрежи. Хубавото тук е, че разработчиците на сайта 

непрекъснато усъвършенстват услугата, като предоставят на 

потребителите все нови и нови средства за общуване в Интер-

нет. И макар че още няма претенциите да покрива всичко въз-

можно, Meebo поддържа доволно голям списък от мрежи, включи-

телно на ICQ, Yahoo, Google и Facebook. 

Дори още по добър избор за IM агрегация е IMO (https://imo.

im/). Въпреки че доскоро тази услуга беше в алфа-версия, на въз-

можностите на IMO могат да завидят доста от по-старите по-

добни разработки. IMO се приближава в максимална степен до 

идеята за универсалност, тъй като поддържа всички най-попу-

лярни чат мрежи, в това число MSN, Yahoo, AIM/ICQ, Google Talk, 

Музика за всички
Интернет определено не страда от недостиг на музика и в 

Мрежата сигурно има десетки, ако не и стотици хиляди добри 

сайтове, които осигуряват възможности за меломански забавле-

ния. Ние, естествено, си имаме няколко любими.

На първо място сред тях е Grooveshark (www.grooveshark.com) – 

отличен ресурс, който ви дава възможност да търсите, слуша-

те, подреждате в плейлисти и т.н. песните на всичките си люби-

ми изпълнители. Услугата автоматично разпознава местоположе-

нието ви и задейства необходимата езикова поддръжка, така че 

можете да ползвате български интерфейс. Тя е напълно безплат-

на за слушане на музика през настолния браузър (стига да нямате 

нищо против някоя и друга ненатрапваща се реклама), но достъ-

път от мобилни устройства струва $3 на месец.

За „изравянето” на любима музика безценен и също така без-

платен уебресурс е и сайтът Last.fm. Използвайки специална тех-

ника, която разработчиците на услугата наричат “скроблинг” 

(scrobbling), едно допълнително инсталируемо приложение, пред-

лагано от сайта, проследява музикалната активност и наличност 

MySpace, Skype, Facebook и Jabber. 

Благодарение на Facebook напоследък вече по-малко хора си пра-

вят труда да поддържат собствени блогове. Ако сте сред тях, 

но все пак искате да кажете нещо на света, можете да използва-

те Posterous (www.posterous.com) или Tumblr (www.tumblr.com). За 

тази цел въпросните две безплатни онлайн услуги са почти вза-

имозаменяеми и са много лесни за използване – включително и през 

мобилни устройства. 

Повече информация за още полезни услуги от този тип може-

те да си припомните и от статията “Уебуслуги за приказливци… 

или как дa ползваме ICQ и Skype, без да излизаме от браузъра”, пуб-

ликувана в бр. 3/2011 на PC World. 

Grooveshark

Обмен и редактиране на фото- 
и видеосъдържание

във вашата настолна или мобилна РС или Mac система, iPhone или 

Android смартфон и прави доста интелигентни предположения за 

това, което би могло да ви хареса. Ресурсът е и отличен инстру-

мент за откриване на подходящи за вкусовете ви нови групи и из-

пълнители. Но дори да не инсталирате нищо, Last.fm е доста до-

бре интегриран с YouTube, така че, когато решите да чуете лю-

бима песен, всъщност можете и да я видите – под формата на 

най-прясното видеоклипче с нея на сайта за видеообмен на Google.

Дори да оставим настрана вездесъщия YouTube, споменат по-

горе, в днешно време споделянето на цифрови снимки и домашни 

видеоклипове е по-лесно от всякога. Тук на помощ отново идва 

не по-малко вездесъщата мрежа Facebook, където просто може-

те да ги ъплоуднете в профила си и те ще бъдат достъпни за 

всички от списъка ви с приятели, пък и не само. Има, разбира се, 

и специализирани уебуслуги за целта (напр. Picasa), но освен споде-

ляне, Facebook също така предлага възможност за даунлоуд на ка-

чените снимки във висока резолюция, не поставя никакви ограни-

чения за обема на материалите и не на последно място разпола-

га с може би най-разпространеното и широко съвместимо мобил-

но приложение за смартфони, така че съдържанието е достъпно 

практически отвсякъде.

Ако пък търсите бърз и лесен начин да редактирате снимки он-

лайн, можете да опитате сайта Picnik (www.picnik.com). Този без-

платен ресурс осигурява редица невероятно простички инстру-

менти за базово коригиране на цифрови снимки (премахване на 

„червени очи”, манипулации с основни параметри, като баланс, 

яркост, контраст и т.н.), при това без да иска да минавате през 

обичайните за такива услуги регистрации. 

Има, разбира се, и редица други по-изтънчени и дори още по-

полезни онлайн ресурси за фотообработка, затова решихме, че 

си заслужава да им посветим отделна статия. Можете да я про-

четете в рубриката “Цифрова фотография” на настоящия брой 

на PC World. 



 представяCisco SMART Designs –
цялостни мрежови 
решения за малък бизнес

За допълнителна информация: 
www.cisco.com/go/partner/smartdesigns 

www.logicom.bg

П
оддържането на успешен и пече-

ливш бизнес е свързано с един куп 

неща, за които трябва да се внима-

ва. Но едно от най-важните е изборът на 

подходяща ИТ инфраструктура и устрой-

ства, които работят добре заедно. А ко-

гато става въпрос за разработката и из-

граждането на фирмената мрежа, подхо-

дът трябва да е изключително интелиген-

тен, ефективен, скалируем и едновремен-

но с това максимално опростен, за да бъде 

надежден и най-малко рискован в дългосро-

чен план.

Имен но такъв подход предлага концеп-

цията Cisco SMART Designs, достъпна за род-

ните системни интегратори и техните 

клиенти от сектора на малкия бизнес бла-

годарение на Лоджиком България.

Какво е Cisco SMART Design? 
В един идеален свят изграждането на 

цялостна мрежа за малък бизнес би могло 

да е лесно като разходка в парка – без про-

бите и грешките, които са неизбежни при 

всяка нова мрежова инсталация и интегра-

ция, без рисковете, свързани с разгръщане-

то на новите устройства и приложения, 

без проблеми, с адекватна следпродажбена 

информацион на и техническа поддръжка и 

с пълен контрол върху разгърнатото реше-

ние. Уви, светът ни не е идеален, но, за щас-

тие, малкият бизнес в страната и родните 

системни интегратори все пак разполагат 

с решения, които покриват изцяло гореспо-

менатите условия – т.нар. интелигентни 

проекти на Cisco (Cisco SmartDesigns).

Cisco SmartDesign проектите всъщност 

представляват портфолио от утвърдени 

и доказани в реални работни условия мре-

жови решения, оптимизирани така, че да 

удовлетворяват в максимална степен нуж-

дите на малките бизнес организации. Въ-

просните решения обхващат както мрежо-

ви “фундаменти” от най-висок клас, така 

и модерни допълващи технологии от все-

възможно естество под формата на хар-

дуер и софтуер. 

Това означава, че няма нужда изгражда-

нето на мрежа за малък бизнес да започ-

ва от нулата. Вместо това се прилага съ-

ществуваща и доказана мрежова архитек-

тура, базирана на най-добрите практики, 

и замислена така, че да расте заедно с из-

искванията на разрастващия се малък биз-

нес. При това осъществяването на Cisco 

SMART Designs става само в три прости 

стъпки: избор на някой от в разработени-

те мрежови фундамент, според изисквани-

ята на конкретния клиент, персонализира-

нето му с допълнителни модерни техноло-

гии (напр. решения за безжични комуника-

ции, видео обмен, телефония и т.н.) и оси-

гуряване на нужните приложения.

Предимствата на Cisco SMART 
Designs

Cisco SmartDesign проектите носят ре-

дица предимства както за крайните кли-

енти от сектора на малкия бизнес, които 

ги използват, така и за партниращите на 

производителя системни интегратори, 

които ги разгръщат. 

• Лесни за поддръжка.  Tъй като 

SmartDesign проектите се основават на 

вече изпитани в реални работни условия 

добри практики, вероятност та от поява 

на проблеми, изискващи техническа под-

дръжка, е минимална – факт, който пести 

време и разходи за всички;

• Подходящи за дългосрочна употреба 

решения: Решаването на ежедневни мре-

жови проблеми в средите на малкия бизнес 

често е свързано с прилагането на различ-

ни технологични кръпки и добавки на обо-

рудване. В дългосрочен план обаче това 

води до постепен ното израждане на мре-

жата в тромаво чудовище от всевъзмож-

ни устройства, което е трудно както за 

управление, така и за поддръжка и ъпгрейд, 

който може да излезе много скъпо. Cisco 

SmartDesign проектите елиминират нужди-

те от такъв “patchwork” за времен но ре-

шаване на ежедневните проблеми и осигу-

ряват надеждна. лесна за управление и ев-

тина за поддръжка и разширяване мрежова 

инфраструктура за много години напред;

• Повече прецизност: SmartDesign про-

ектите са тествани и подробно докумен-

тирани решения, гарантиращи висока пре-

цизност при проектирането и разгръщане-

то на мрежите за малкия бизнес. Те мини-

мизират рисковете за компаниите и уве-

личават доходност та на бизнеса, който 

ги използва;

• Способност за удовлетворяване на 

обширен кръг бизнес нужди и ценови изи-

сквания: SmartDesign проектите използват 

широк набор от мрежови продукти, тех-

нологии и решения на Cisco – от Cisco Small 

Business портфолиото до Small Business 

Pro Series изделията. Всички те са с конку-

рентни цени, подходящи за всякакви бю-

джети, и конструирани така, че да могат 

да се разширяват заедно с растящите нуж-

ди на бизнеса;

• Изгодни за партньорите: Според 

проучванията на Cisco, използващите 

SmartDesigns концепцията партньори я 

разглеждат като ключов фактор за бизнеса 

им. Редица от тези организации вече отчи-

тат значителни спестявания, а намалено-

то до минимум време за първоначална ин-

сталация започва да носи предимства и пе-

чалби почти веднага;

• Безплатни за партньорите на Cisco: 

Освен ноу хау и насоки, Cisco осигурява 

безплатно за партньорите си и самите 

SmartDesigns проекти. Те взъщност са ин-

тегрирани във фирмените процедури за 

сертифициране, обучение и поддръжка за 

цялата линия продукти на компанията, 

предназначени за малък бизнес. А Cisco ще 

продължава да обогатява и занапред своя-

та библиотека от налични безплатно за 

партньорите на компанията SmartDesign 

проекти. 
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Ентусиазираният млад фотограф мно-

го рядко съзнава какво точно го оч-

аква в сложния път към съвършена-

та снимка. Изборът на класа техника, от 

която се нуждаем, достигането до собст-

вен отговор на вечния въпрос „Canon или 

Nikon?”, намирането на красив модел или 

забележителен пейзаж и натискането на 

спусъка... Всичко това ни довежда не по-да-

лече от средата на работата по една ис-

тински хубава снимка. 

Горчивата истина е такава – след щрак-

ването на затвора започва процесът по об-

работка на снимките, който понякога може 

да бъде наистина бавен и досаден. Дори да 

имате гения на Хелмут Нютон или когото 

си пожелаете друг известен фотограф, по 

време на снимки фрази от рода на „Искам 

на тая снимка да изглеждам добре!”, „Може 

ли да ме направиш с 20 килограма по-мал-

ко?”, „Не искам да ми се виждат лунички-

те (бръчките, сенките под очите, белези-

те от очилата)!” и т.н. са неизбежни. И до-

като в ерата на аналоговата фотография 

оправданието „Каквото застанало, тако-

ва излязло!” успяваше да обори суетата на 

стоящите пред обектива, то положение-

то сега е много различно и ретушът труд-

но може да бъде избегнат.

Но да оставим шегата настрана. Доп-

реди няколко години дори най-дребните ко-

рекции по снимките изискваха задълбочени 

познания и много часове в тъмната стаич-

ка. Естествено, това беше възможно само 

за ентусиастите, притежаващи собствена 

фотолаборатория. Масовите фотостудиа 

не само не предлагаха възможност за коре-

кции на снимките, но и често връщаха ос-

ветени и издраскани филми или некачест-

вени и криви копия.

За всеобща радост обаче настъпи ди-

гиталната епоха. Цифровите фотоапара-

ти направиха фотографията достъпна за 

всички желаещи да се занимават с това из-

куство. Тя обаче би била немислима без на-

личието и на персонален компютър, на кой-

то да бъдат разглеждани снимките, но PC-

то отдавна се смята по-скоро за необхо-

димост, отколкото за лукс. Всеки съвреме-

нен компютър може без затруднение да ра-

боти с най-популярните програми за обра-

ботка на изображения. Така остава въпро-

сът какъв софтуер да изберем.

Едва ли много хора биха могли аргу-

ментирано да оспорят твърдението, че 

Photoshop е най-добрият избор. Програма-

та наистина е съвършен продукт, с който 

можем да променим снимките до неузна-

ваемост, а работата с нея е сравнително 

лесна и интуитивна. Тя обаче има и два ос-

новни недостатъка. На първо място е це-

ната. Ако не сте професионалист, който 

наистина има нужда от такъв софтуер, 

е нормално 833 евро да ви се сторят пре-

калено много. Вторият недостатък е, че 

като повечето подобни продукти лицен-

зът ще ви принуди да мъкнете компютъра 

навсякъде със себе си. Това, разбира се, не 

е нещо ненормално, но в някои случаи може 

да бъде не дотам практично или направо 

невъзможно. И така – как трябва да постъ-

пите, ако изневиделица ви се наложи да об-

работите снимки на чужд компютър, кой-

то не разполага с нищо повече от Paint и 

произволен браузър?

С повишаването на скоростите на дос-

тъп до Интернет редица дейности, кои-

то преди това бяха невъзможни онлайн, 

станаха не просто възможни, а дори мно-

го хора започнаха да предпочитат да ги из-

вършват онлайн. Така стана със слушането 

на музика и гледането на телевизия, така 

че беше въпрос на време обработката на 

снимки също да премине онлайн.

По-долу сме подбрали пет сайта, кои-

то бихте могли да ползвате, за да нанася-

те корекции по снимките си, без да се на-

лага да купувате какъвто и да било допъл-

нителен софтуер.

LunaPIC Online Photo editor
(http://www.lunapic.com/editor/) 

Това е един доста лесен и приятен за 

ползване редактор – стига да не ви отблъс-

не още с ужасно досадния ъплоуд на снимки-

те. Ще трябва да се примирите, че форма-

та за качване на снимка прилича много по-

вече на тези в социалните мрежи, откол-

кото в добре познатите програми за реда-

ктиране, и ще трябва да изтърпите смяна-

та на три прозореца, преди да стигнете 

до възможността за обработка.

От тук нататък вероятно ще се по-

чувствате в свои води. Горното меню е, 

общо взето, във вида, който познавате 

от най-масовите софтуери за редактира-

не, въпреки че има една идея по-браузърски 

Фотолаборатория онлайн –
пет полезни сайта за 
обработка на снимки
Ивайло Йошков
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вид, отколкото му е необ-

ходимо. Лентата с инстру-

ментите в лявата част на 

екрана също би могла да из-

глежда по-добре. Светлоси-

ният фон прави инструмен-

тите едва забележими и е 

възможно отначало изобщо 

да не разберете, че са там.

Повечето функции в ме-

нюто ще правят точно 

това, което очаквате от 

тях. С някои обаче се появя-

ват проблеми – балансът на 

яркостта например показва 

бял екран. Ако сте свикнали 

да използвате четки за на-

насяне на корекции само по 

определени части от сним-

ката, ще трябва или да си промените на-

виците, или да потърсите друг редактор. 

LunaPic прилага редакциите за цялата сним-

ка. Освен това за повечето функции няма 

предвидена възможност да си изберете 

силата на ефектите – блърването размаз-

ва всичко до неузнаваемост, но не може да 

бъде намалено. В този случай добрата но-

вина е, че сайтът запазва „History” на абсо-

лютно всяка стъпка, така че с едно кликва-

не можете да се върнете назад.

Би трябвало да обърнем внимание и на 

менюто „Effects”. Не очаквайте там да от-

криете нещо гениално, но забавни неща има 

в изобилие. Ако си мечтаете например да 

се почувствате поне за секунда като пре-

зидента на САЩ, можете да си направите 

плакат с „Obama style poster”. Вероятност-

та да се познаете на готовия продукт е 

много малка, но в края на краищата плака-

тите са за електората, а не за вас.

Менюто за запазване на обработени-

те снимки дава широк избор от формати. 

Всичко обаче е оформено в досадния брау-

зърски стил, който може да хвърли есте-

тическото ви чувство в паника. Въпреки 

това за инцидентна работа LunaPic е по-

вече от подходящ.

FotoFlexer
(http://fotoflexer.com/) 

За съжаление и тук ще трябва да запо-

чнем с критика към начина за качване на 

снимки. Ще трябва да прехвърлите три ек-

рана, да изчакате два upload progress-a, да 

потвърдите, че наистина искате да качи-

те въпросната снимка… и евентуално да 

се завъртите три пъти обратно на часов-

никовата стрелка, за да бъде шаманският 

ритуал пълен.

с две важни функции – „Fix Blemishes” за ко-

ригиране на дефекти на кожата и „Smooth 

wrinkles” за изглаждане на бръчките. Това, 

което обикновено изисква доста усилия, 

тук се прави почти автоматично, като 

само трябва да прокарате курсора над мяс-

тото, което искате да коригирате.

В менюто ще видите и линк „Layers”. 

Тези слоеве винаги са били важни при об-

работката. Когато се нанасят поправки, 

това би следвало да се прави на отделен 

слой, за да се избегне рискът от тотал-

но съсипване на снимката. Fotoflexer рабо-

ти доста неудобно и абсолютно неинтуи-

тивно със слоевете. При повече старание 

от ваша страна обаче се предполага, че ре-

зултатът накрая ще бъде задоволителен.

Online photo editor
(http://www.freeonlinephotoeditor.com/) 

На пръв поглед този сайт едва ли ще ви 

привлече с нещо. Дизайнът отново е в по-

тискащия браузърски стил, но този път е 

взаимстван дори от някой много остарял 

браузър. Снимката отново трябва да се 

ъплоудва, а не просто да се отвори, както 

е в обикновения софтуер. Тук обаче това се 

случва много по-бързо, отколкото в LunaPic 

и FotoFlexer, а освен това не се налага да из-

чаквате да се сменят няколко екрана по вре-

ме на зареждането.

Всъщност от функционална гледна точ-

ка Online photo editor не е чак толкова лош, 

колкото от естетическа. Макар и да не е 

шампион по брой на филтрите, изпълнени-

ето на наличните е много добро и довежда 

до доста добри крайни резултати.

Ефектите имат възможност за корекция 

на интензивността, но отново не разпола-

гате с четки, с които да ги прилагате само 

на отделни области от снимката. Въпреки 

Самата програма е доста опростена и 

се работи само с едно меню, което се нами-

ра над работната площ. За съжаление и тук 

трябва да забравите за така любимите и 

удобни четки. Ефектите се прилагат за ця-

лата снимка, както и при LunaPic. Разлика-

та обаче е, че повечето ефекти имат въз-

можност за определяне на интензивност-

та, с която да бъдат приложени. 

Много по-голям проблем е модернис-

тичният подход на авторите към оф-

ормлението на менютата. Ефектите на-

пример предста-

вляват наредени 

в хоризонтална 

линия икони със 

слънчогледи, кои-

то, макар и да 

изглеждат добре, 

не дават никак-

ва информация 

за ефектите, за-

щото са толко-

ва малки, че раз-

ликата често не 

може да се забе-

лежи. В тази си-

туация е логич-

но да се предпо-

ложи, че грешки 

ще се получават сравнително често. Зато-

ва една от най-лошите новини е, че сайтът 

не поддържа „History” и единственият на-

чин да се върнете назад е бутонът „Undo” 

в горния ляв ъгъл на работното поле.

Секцията с анимациите е определено 

ненужна, освен ако не искате да вградите 

в снимката звезда в преливащо розово на-

пример. За сметка на това разполагате с 

много удобна и практична секция „Beautify” 
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това трябва да подчерта-

ем, че например сепията се 

получава забележително до-

бре, а коригирането на яр-

костта и контраста също 

е много прецизно.

Online photo editor де-

монстрира и нещо, с кое-

то по-горните сайтове не 

биха могли да се похвалят. 

Текстът, който се намира 

от лявата страна на току-

що заредената снимка и из-

глежда като досадно и гроз-

но упътване, всъщност при 

работа с ефектите изчезва 

и оставя място за превю. 

Това ускорява работата, а 

и спестява необходимост-

та от нацелване на желания резултат по 

метода на пробата и грешката. 

Макар всяка корекция да може да бъде 

отказана, веднага след като е направена, 

липсата на „History” се усеща осезаемо. Съ-

щото се отнася и за слоевете, които явно 

са се видели недостатъчно важни на авто-

рите на сайта.

Освен всичко останало, съществува и 

ограничение за размера на файловете, кои-

то могат да бъдат ъплоудвани. Те не тряб-

ва да превишават 6 МB. Това, разбира се, е 

сравнително добре за току-що свалена от 

компактен фотоапарат снимка, но да не за-

бравяме, че всяка корекция увеличава обема 

на файловете. Следователно, за по-сериоз-

на обработка не бихте могли да разчита-

те на Online photo editor. Но се предпола-

га, че и идеята на сайта не е да се ползва 

за професионални цели. 

Tuxpi photo editor
(http://www.tuxpi.com/) 

Създателите на този редактор заслужа-

ват уважение дори само заради честност-

та си към потребителите. Кратко и ясно, 

още в представянето на сайта те са под-

чертали, че той може да направи точно 58 

корекции по снимките. И наистина, под ра-

ботното поле можете да преброите точ-

но 58 икони, всяка от които представлява 

различен ефект. Ни повече, ни по-малко... 

Точно под полето за избиране на снимка пък 

има още едно признание – сайтът може да 

работи само с JPEG или PNG изображения, 

и то под 2 MB. Разбира се, за повечето съ-

временни фотоапарати този обем е смеш-

но малък, но и целта на сайта очевидно е 

да се използва само в извънредни случаи.

Над работното поле ще откриете 

скромно меню с няколко основни функ-

ции, като Crop, Brightness/contrast, Resize 

и Rotate. И това е всичко, което можете 

да намерите от функциите, с които сте 

свикнали.

Всички 58 функции, които се намират 

под обработваната снимка, са настрое-

ни автоматично да прилагат определен 

ефект по начина и с интензивността, кои-

то са решили създателите на сайта. Резул-

татите могат да бъдат от интересни до 

крайно ужасяващи, но очевидно проблемът 

няма да се корени във вас или в снимката. 

Просто възможностите за творческа об-

работка са сведени до възможния екзистен-

циален минимум. 

И докато LunaPic можеше да ви предло-

жи постер в стил Обама, но с вашия светъл 

лик, Tuxpi продължава американската вълна, 

този път с възможност да вградите сним-

ката си в самото американско знаме. И ма-

кар на пръв поглед да изглежда интересно, 

резултатът не е толкова впечатляващ, че 

да ви накара да ползвате сайта всеки ден. 

Въпреки това, ако искате да получите за-

бавни снимки възможно най-бързо, Tuxpi е 

точният избор.

Pixlr Photo editing services
(http://pixlr.com/) 

Както вече казахме, повечето фотогра-

фи не биха отрекли, че Photoshop е програ-

мата, която предпочитат да ползват по 

редица причини. Затова едва ли някой би 

отрекъл, че един от най-добрите онлайн 

фоторедактори е Pixlr. Това се дължи на фа-

кта, че всичко  – от външния вид до послед-

ната настройка на най-забутания ефект, 

за който можете да се сетите, изглежда 

точно така, както в знаменитата програ-

ма на Adobe. Наистина може би сайтът не 

е алтернатива на най-последните версии 

на Photoshop, но определено е най-близо до 

тях от всички изброени до тук програми.

И така, на първо място ще отбележим 

менютата. Те са разположени точно, как-

то можете да ги видите и във Photoshop – 

горно меню с раздели за слоеве, настройки, 

филтри и т.н., лента за инструменти, съ-

държаща добре познатите четки, линии, 

ножици и други подобни, а в дясната част 

от екрана са разположени три кутийки в 

превю, управление на слоевете и „History”. 

Зареждането на снимките става с прозо-

рец като на Windows explorer, така че всич-

ко е подредено точно, както го виждате 

и в My computer. Освен това, няма да ви се 

налага да чакате изобщо, защото снимка-

та излиза на екрана без никакво забавяне.

На фона на по-горните програми Pixlr е 

истинско съкровище, когато става дума 

за творческо редактиране. Корекциите 

на нивата например са невъзможни в аб-

солютно всички сайтове, които изброих-

ме досега. В Pixlr обаче те са нещо нормал-

но и лесно за правене. Тук можете да от-

криете и любими неща, като Gaussian blur, 

Unsharp mask, Color balance и други подоб-

ни. И всичко това работи по познатия на-

чин, обещавайки да не ви създаде каквито 

и да било проблеми.

Запазването на готовите снимки също 

е подобно като във Photoshop и е много 

по-удобно, отколкото при останалите из-

броени сайтове. Просто трябва да нати-

снете Save или CTRL+S и всичко ще бъде го-

тово. Ще можете дори да изберете с как-

во качество да бъде запазена снимката, ма-

кар и да не е препоръчително да местите 

стрелката надолу от максималното ниво.

В крайна сметка Pixlr дава най-добра-

та възможност да получите професиона-

лен резултат от обработката. И никой 

няма да разбере, че всъщност сте я на-

правили онлайн, без да дадете и стотин-

ка за софтуер. 
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Офис програми: 
ABBY Screenshot Reader

ABBY Screenshot Reader е приложение, кое-

то ще ви позволи да направите „снимка” на 

работния си плот, но заедно с това ще има-

те възможност да извлечете текста, кой-

то сте заснели, и да го поставите в нов 

документ. Програмата е лесна за работа и 

предлага възможност за запис на извлечения 

текст в най-известните формати, вклю-

чително Word и Excel. Този инструмент по 

принцип е платен, но в случая е предоставен 

от компанията ABBY за лично ползване спе-

циално за читателите на PC World България.

Офис програми: IDI 
Spell Checker 2.36

IDI Spell Checker е български правописен и 

пунктуационен коректор. Програмата пред-

лага два панела: в десния пишете текст, а в 

левия се появяват предложения за корекция 

на евентуални грешки, които пък се оцветя-

ват в червено. Програмата може да прове-

рява и текст от текстов файл (ANSI и UTF-

8) или клипборд. Тя се предлага в пълна и оле-

котена версия. В нея липсват някои провер-

ки, но стартирането є е много по-бързо.

Офис програми: 
Microsoft Office 2010 
Service Pack 1

Microsoft Office 2010 Service Pack 1 е офици-

ално обновяване на Office 2010. Това обновя-

ване оправя някои бъгове и закърпва „дупки” 

в Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office 

Outlook 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010 

и Microsoft Office SharePoint Server 2010, ос-

вен това повишава производителност та и 

сигурност та на продукта.

Забавления: 
Stellarium 0.11.0

Stellarium ви дава възможност да погле-

днете звездното небе съвсем отблизо. Мо-

жете да се приближите максимално до звез-

дите и планетите и да откриете неподо-

зирани прекрасни гледки. Наслаждавате се 

на огромен брой звездни тела и на повече-

то нови и интересни космически обекти с 

пълни подробности и описание, допълнено 

с прекрасна триизмерна графика. Програма-

та има версии за Linux, Windows и Mac OS 

X, а освен това поддържа и български език.
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кн
ов

ен
 ч

ат
 (

пи
са

не
), 

но
 и

 ч
ре

з 
гл

ас
ов

о 
пр

ед
ав

ан
е 
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ан
 ни

 
ил

и 
чр

ез
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ео

 к
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ф
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М
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до
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а 

ф
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ио
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нв
ер

т
ор

. 
М

ож
е 

д
а 

ко
нв

ер
т

ир
а 

ка
кв

и 
ли

 н
е 

ф
ай

ло
ве

 д
о
 в

ся
ка

кв
и 

д
р
уг

и 
ви

д
ео

 
ф
ор

м
ат

и(
M

P4
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G
P/

M
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V
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W

M
V
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ио
 ф

ор
м
ат
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M
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M
A
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M
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O
G
G
/A
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AV
), 

ка
кт
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и 

до
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/B

M
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G
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/T

G
A
. 
С 

т
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и 
чу

де
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а 
пр

ог
ра

м
а 

м
ож

ет
е 

да
 р

ип
ва

т
е 

ка
к-

т
о 

и 
ва

ш
ит

е 
D
V
D
 ф

ил
м
и 

т
ак

а 
и 

ва
-

ш
ит

е 
м
уз

ик
ал

ни
 д
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ве
. 
М

ож
ет

е 
да

 в
гр
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т
е 

су
бт

ит
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ъв
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ео
 

по
т
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а 

ил
и 
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к 
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ж
ит
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од

ен
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 н
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т

е 
и 
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 о
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ав

ит
е 

по
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ед
ен
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т
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м
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ф
ор
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ат
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 C
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s 
е 

ли
ч-

но
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зр
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ен

 п
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ет
 с
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од
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од

-
дъ

рж
ащ
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ам

о 
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й-
ос

но
вн

ит
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ф
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м
а-

т
и 
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м
ин

им
ал

но
т

о,
 н

уж
но

 з
а 

гл
ед

ан
е 

на
 с

т
ан

да
рт

ни
т

е 
и 
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зп

ро
ст

ра
не

ни
 

ф
ил

м
и.
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ко
 г

ле
да

т
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м
о 

ст
ан

да
рт

-
ни

 A
V
I 
ф
ил

м
и,
 н

ям
ат

е 
ну

ж
да

 о
т

 п
од

-
др

ъж
ка

 н
а 

ни
ко

й 
по

-е
кз

от
ич

ен
 ф

ор
-

м
ат

 и
 н

е 
ж
ел

ае
т

е 
да

 и
нс

т
ал

ир
ат

е 
ни

щ
о 

из
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ш
но
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т

о 
т

оз
и 
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ке

т
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о-
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 з
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A
m
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е 
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се
н 

M
P3
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ър
, 
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йт

о 
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гу
рн

о 
вс

ек
и 

зн
ае

. 
П
ро

гр
ам

а-
т

а 
ра

зп
ол

аг
а 

с 
м
но

ж
ес

т
во

 ф
ун

кц
ии

 –
 

м
ед

ий
на

 б
иб

ли
от

ек
а 

за
 о

рг
ан

из
ир

а-
не

 н
а 

пе
сн

ит
е 

ви
, 

по
до

б
ре

н 
пл

ей
-

ли
ст

, 
въ

зм
ож

но
ст

 з
а 

см
ян

а 
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 о
бл

и-
ка

, 
до

пъ
лн

ит
ел

ни
 м

од
ул

и 
и 

ка
кв

о 
ли

 
ощ

е 
не
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са

м
о 
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 д

а 
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сл

уш
ан
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т
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ик
а 

ощ
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по
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 у
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щ
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p 
по
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ве

н 
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о 
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m
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т
.н
., 
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о
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въ
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т
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т
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т
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оя
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ре
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а 
ев

ен
т

у-
ал
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а 
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т
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, m
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e.
co

m
 и

 Y
ou

Tu
be

.c
om

, к
ат

о 
м
ож

е 
да

 к
он

ве
рт

ир
а 

кл
ип

ов
ет

е 
в 

AV
I/

Xv
id

, 
3G

P, 
M

P4
 и

 W
M

V,
 к

ак
т
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т
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ен
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ъж
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а 
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at

 с
т
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т
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по
ве
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 о

т
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а 
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 е

дн
а 
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-
ж
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ве
до
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е 
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g 
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ре
кт
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по
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ащ
ан

е 
на

 S
M

S-
и 

и 
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т
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т
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т
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т
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щ
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т
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по

ла
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т
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а 

си
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ре
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т
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а 
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ех
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е 
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до
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а 
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ен
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рд
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т
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ед
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т
 н
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т

е 
и 

ха
ре
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в 
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оз
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ан
ш
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 и
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им
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т
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не

 н
а 
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об

щ
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ре
з 
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т
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би
т

ел
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и 

по
т

ре
би

т
ел

и 
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 н
а 

ли
ни

я 
и 

сл
ед

 
т

ов
а 

ле
сн

о 
да

 с
е 

св
ър

зв
ат

 с
 т

ях
 ч

ре
з 

т
ек

ст
ов

и 
съ

об
щ

ен
ия

 в
 р

еа
лн

о 
вр

ем
е,
 

из
пр

ащ
ан

и 
чр

ез
 п

уб
ли

че
н 

съ
рв

ър
. 
За

-
ед

но
 с

 т
ов

а 
м
ож

ет
е 

да
 и

зп
ра

щ
ат

е 
ф
ай

ло
ве

 к
ъм

 д
ру

ги
 п

от
ре

би
т

ел
и,
 д

а 
из

по
лз

ва
т

е 
ем

от
-и

ко
нк

и,
 д

а 
бл

ок
ир

а-
т

е 
не

ж
ел

ан
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ам
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ъо

бщ
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ия
 и

 д
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ер
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т

 и
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ем
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по
лз

ва
т
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м
пю

т
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р
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ва

т
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т
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м
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ш
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-

ки
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Ед

но
 о

т
 н

ай
-г

ол
ем
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е 

пр
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им
-
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ва

 н
а 

т
аз

и 
пр

ог
ра

м
а 

е,
 ч

е 
не

 с
е 

ну
ж
да

е 
от

 о
т

да
ле

че
н 

съ
рв

ър
, 
за

щ
о-

т
о 

да
н н

ит
е 

се
 и
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ра

щ
ат

 д
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ек
т

но
 

къ
м
 п

ол
уч

ат
ел

я,
 к
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т

о 
ре

ф
ле

кт
ир

а 
в 

бъ
рз

од
ей

ст
ви

ет
о 

и 
еф

ек
т

ив
но

ст
 т

а 
на

 п
ро

ду
кт

а.
 В

 д
оп

ъл
не

ни
е 

къ
м
 т

ов
а 

м
ож

ет
е 

да
 и

зп
ра

щ
ат

е 
кр

ат
ки

 т
ек

-
ст

ов
и 

съ
об

щ
ен

ия
, д

а 
из

по
лз

ва
т

е 
ем
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т

ик
он

и,
 д

а 
из
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ат
е 

СМ
С-

и 
и 

др
уг

и.
S
ky

p
e
 P

o
rt

a
b

le
 5

.3
.0
.12

0.
 

S
li

m
 B

ro
w

se
r 

6
.0

0 
Bu

ild
 0

34
. 

Sl
im

 
Br

ow
se

r 
е 

бр
ау

зъ
р 

с 
м
но

ж
ес

т
во
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т
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т

аб
ов
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вг
ра

де
на

 з
ащ

ит
а 
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у 
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up
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-
зо

рц
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м
ож
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а 
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ен
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ик
, 

ав
т

ом
ат
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но

 п
оп

ъл
ва

не
 н
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ф
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м
и,
 

гр
уп

ир
ан

е 
на

 с
ай

т
ов

е,
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ър
зо

 т
ър

се
-

не
, 
ав

т
ом

ат
ич

но
 л

ог
ва

не
 в

 с
ай

т
ов

е,
 

ск
ри

ва
не

 н
а 

ст
ра

ни
ци

, о
нл

ай
н 

пр
ев

о-
да

ч 
и 

м
но

го
, 
м
но

го
 д

ру
ги

 п
ол

ез
ни

 и
 

ин
т

ер
ес

ни
 о

пц
ии
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о-
ра

но
 п

ре
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Забавления: WinStars 
2.079 R2

WinStars използва най-новата 3D техноло-

гия, за да ви покаже всички обекти в наша-

та Слънчева система по изключително реа-

листичен начин. С помощ та на програмата 

можете да видите и траекториите на пла-

нетите и звездите в нашата галактика или 

да се ориентирате къде се намират различ-

ни съзвездия. Можете също така да просле-

дите полета на космическа сонда и да се на-

сладите на най-различни космически гледки.

Интернет: Opera 
11.50 Build 1074

Opera е един от най-известните Интер-

нет браузъри, снабден с множество нови и 

интересни функции. Някои хора смятат, че 

това е най-бързата програма за разглежда-

не на уебстраници. Тя има вградени защи-

ти от изскачащи прозорци, използване на 

табове, вградена търсачка и много, много 

други. В диска към списанието ще намерите 

най-новата стабилна версия 11.50 на този 

браузър във варианти за Windows, Mac OS 

и Linux, включително портативен и разно-

видност с българоезичен интерфейс.

Интернет: UltraVNC 
1.0.9.6.1 Stable

UltraVNC е безплатна програма за отдале-

чен достъп до друг компютър. Инструмен-

тът има два модула – сървърна част, която 

се инсталира на компютъра, към който ще се 

свързвате, и модул за управление, който се ин-

сталира на компютъра, от който ще се свърз-

вате. Програмата разполага с изключително 

голяма сигурност и защита на предаваната 

информация, има вграден модул за прехвърля-

не на файлове и други полезни възможности.

Системни 
инструменти: Clavier+ 
10.6.3

Clavier+ е удобен инструмент за създава-

не на клавишни кобинации за най-различни 

действия: стартиране на програми, отва-

ряне на папки поставяне/писане на текст, 

симулиране на натиснати клавиши, отва-

ряне на Интернет страница и др. Ако има-

те някаква дейност, която искате да уско-

рите, като я извършвате чрез клавишни 

комбинации, това е програмата за целта.

Пълното описание на програмите в диска можете да 

намерите в сайта ни www.pcworld.bg веднага след 

излизането на всеки нов брой
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Pack 1 е оф
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O
ffice 2010. Това об

новяване опр
а-

вя някой б
ъгове и закър
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O
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а на продукт
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ориит

е на планет
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ическа сонда 
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е безплат
на програм

а със зат
ворен 

код, предназначена за незабавно пре-
даване на съоб

щ
ения чрез И

нт
ер-

нет
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а ф

ункционалност
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в реално врем
е, изпращ

ани чрез пуб-
личен сървър. Заедно с т

ова м
ож

е-
т

е да изпращ
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ребит
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LinuxLive U

SB Creator е програм
а, коя-

т
о Ви позволява да създаде ст

арт
и-
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о (bootable) Live U

SB уст
ройст

во 
с най-различни дист

рибуции на Linux. 
П
оддърж
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т
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авено в прият
ен инт

ерф
ейс 

и безплат
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Име: .........................................................................................................................

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

Открийте наименованията на три животни.

. Е . Е . Т . Л . А

. Р . М . А .

. А . И .

11

Коя група тръби може да пропусне най-голямо 
количество вода? 

Преобразувайте 80/150 в десетична дроб с точ-
ност до петия знак.

По едно число от левия и десния кръг са излишни. 
Кои са те (обградете ги)?

44

22

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

ни дават основание да продължим играта, 
която през 2011-а навършва 10 години. За 

осигуряването на наградите отново ни по-
магат нашите партньори от COMPUTER 

2000, Targus и издателство „Сиела”, като 
към спонсорите в началото на годината 

се присъедини и гейм дистрибуторът ПУЛСАР.
За IQ лидерите през тази година е осигурена 
и ГОЛЯМА НАГРАДА, която ще бъде спече-

лена от един от първите петима участници с 
най-висок резултат от тестовете в 12-те броя на PC World през 
2011-а. ГОЛЯМАТА НАГРАДА за годината ще е модерен и актуален 
в края є ТАБЛЕТ ОТ ARCHOS (www.archos.bg), оборудван със сен-
зорен 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. 7-8 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. 
Подходящ е за всеки, който ползва два или повече мобилни телефона във всеки-
дневната си работа. Сред преимуществата на апарата е българското меню, 
възможност та да се въвеждат контакти и да се пишат съобщения на кирилица. 
Феновете на телевизията 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 разнообразие от настройки и ефекти при снимане, 
също така има и мини светкавица. Акселерометърът, Bluetooth модулът, поддръж-
ката на JAVA и съвместимост та с NOKIA батерии и зарядни са част от удобства-
та на TV5 mini, които заслужават внимание. 

• Игра за РС от ПУЛСАР – Duke Nukem Forever• Игра за РС от ПУЛСАР – Duke Nukem Forever
Сложете си слънчевите очила и се пригответе да влезете в ролята на Дюк Нюкъм, 
чиято легендарна фигура достигна епични пропорции през годините след послед-
ното му приключение. Извънземните пълчища атакуват и само Дюк може да спа-
си света. Кралят се завръща с арсенал от свръхмодерни оръжия, безспирен екшън 
и безпрецедентно ниво на интерактивност. Дюк Нюкъм беше и завинаги ще бъде 
увековечен в гейминг историята, това е неговата легенда. Повече подробности за 
играта можете да научите на www.pulsar.bg.

• • Компактна оптична мишка от TARGUS AMU75EUКомпактна оптична мишка от TARGUS AMU75EU
• Оптични сензорна технология с компактен дизайн, идеален при ограничено прос-
транство. • Лесна употреба – прибиращ се кабел, с настройка до желаната дължина.
• Съвместимост: PC/MAC/Netbook • Интерфейс: USB • Тегло:0.04 kg • Портатив-
ният дизайн (7.6 х 4.5 х 2.5 cm ) е ергономичен и удобен за лява и дясна ръка при 
пътуване.

• • Kнигa от издателство “Сиела” Kнигa от издателство “Сиела” 

Непотърсени награди 60 дни след обявяването им остават в полза на PC World България. 
Отговорите изпращайте до 30.8.2011 г. на адрес: София 1000, п.к. 209, за IQ теста

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

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

..........................................................
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Какво означава ОБСТРУКЦИЯ?
а) ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
б) ПРОМОЦИЯ
в) ПОДКРЕПА
г) ПРОРИЦАНИЕ 

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

2,2 ; 6,1 ; 3,1 ; 5,2 ; 4,0 ; 4,3 ; 4,9 ; ?

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.

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

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

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

66

1010

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

Подредете думите, за да получите известен цитат.

ДА ЗНАЧИ УМРЕ 
КОЕТО
ДА ЧОВЕК ЗА Е
ЗА НЯМА ЖИВЕЕ АКО
НАМЕРИЛ НЕЩО КАКВО НЕ

55

99

8877

Награди от теста за бр. 5'2011 печелят:

Николай Бочев Бочев, Плевен – мобилен телефон за две SIM 
карти PRIVILEG ТV5 mini

Йордан Петров, Пловдив – игра за РС от ПУЛСАР – NFS Shift 2

Татяна Димитрова Първанова, София – компактна оптична 
мишка от Targus

Дарина Стоянова Кафалиева, Пловдив – книга от 
издателство “Сиела” – “Главата на хана” от Николай Пенчев

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. 5'2011: 
1 ВЛАЧА;  2 ЗООЛОГ; 3 КАТЕТ, АКУЛА, ТУНЕЛ, ЕЛЕНА, ТАЛАЗ; 
4 а) – всеки път броят на получените от фигурите 
триъгълници се увеличава с по един; 5 а) ЕСТЕСТВЕН; 
6 в) ТАРКЕА (КАРАТЕ); 7 ПЛАТФОРМА; 8 ОРДА; 

9 Вж. фиг. 1; 10 Вж. фиг. 2

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

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

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

.........................
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К
огато става въпрос за бързи RAM памети с високо 

качество, подходящи за тежки натоварвания, гей-

минг и овърклок, може би малцина биха извикали в 

съзнанието си името Exceleram, но във времена на криза, 

когато световно известните марки изтеглят операции-

те си и минимизират наличностите си за малките пазари 

като българския, появата на една нова марка с високока-

чествени и в същото време достъпни ценово продукти 

може да бъде само добре дошло за родните потребители.

Точно такъв е случаят с Exceleram – memory марката, 

която отскоро е представена и на българския пазар бла-

годарение на дистрибутора Вали Компютърс. Това име 

вероятно е непознато за мнозина от РС потребители-

те, но това е нормално предвид факта, че компанията 

е изключително млада – тя е основана само преди 4 го-

дини, през 2007 г., като базирано в Германия подразделе-

ние на тайванския производител Topower Logistic GmbH. 

От тогава насам компанията специализира в разработ-

ката и производството изключително на memory проду-

кти като DDR3 памети, SSD устройства за съхранение и 

USB флашки и налага името Exceleram като нарицателно 

за висококачествени продукти с достъпни цени. И очевид-

но много успешно, защото от октомври 2010 г. Exceleram 

е независима германска компания, работеща под мото-

то „Spirit of Germany“, който подчертава типичната за 

тази нация прецизност и строг качествен контрол при-

лаган стриктно за цялата продукция на производителя.

10 години гаранция са само началото
 Индикатор за това, че компанията стои твърдо зад 

качеството на изделията си са 10-те години гаранционен 

срок, който Exceleram дава за своите DDR3 памети, кои-

то през последните години се утвърдиха като отличен 

избор както в Германия, така и на други пазари в Евро-

па и по света. Много е вероятно това скоро да се случи 

и в България, защото марката определено има какво да 

предложи в RAM сегмента не само като продуктов асор-

тимент, но и като характеристики, качества и модер-

ни възможности на самите модули памет. 

Отличен пример за този факт е един от най-новите 

memory комплекти на производителя, обозначен като 

ERS303B 8GB PC3-12800, който е част от модерната фа-

милия Black-Sark-Series. Този двуканален комплект, който се 

предлага и на нашия пазар, освен с внушителния си обем 

(2x4GB) се отличава и с други атрактивни за РС ентуси-

астите черти. На първо място, той е сертифициран за 

използване с най-новото поколение Intel Sandy Bridge про-

цесори и старателно изтестван за съвместимост с на-

личните на пазара дън ни платки за тях, така че със сигур-

ност ще работи с motherboard изделията на всички голе-

ми производители в бранша като Asus, AsRock, Gigabyte, 

MSI и др. Строгият тестов процес на германския произво-

дител ни гарантира и безпроблемна работа на памет та 

при честоти до 1600MHz при 1,5V захранващо напреже-

ние и тайминги 9-9-9-24, които означават ниска латент-

ност и бърза реакция на памет та дори в най-напрегнати 

игри и ресурсоемки задачи. 

DDR3 комплектът Exceleram ERS303B 8GB PC3-12800 е 

отлично пригоден и за овърклок, а добре обмисленият ди-

зайн на радиаторите позволява ефективно разсейване на 

топлината, така че заклетите РС ентусиасти могат да 

бъдат спокойни за тестовите резултати, които могат 

да бъдат постигнати с този кит. А, както вече показват 

изпитанията на някои независими издания, те са по-добри 

от постиженията на много от утвърдените имена, попу-

лярни със своите овърклокърски memory модели. Така или 

иначе, изборът на памет като Exceleram ERS303B 8GB PC3-

12800 едва ли ще разочарова някого, а достъпната цена и 

10—годишната гаранция на производителя са аргументите, 

които би трябвало да сложат край на всякакви колебания.

представя:

 – светкавично бързи

RAM памети с немска гаранция за качество
Достъпната цена и 10—годишната гаранция на производителя са само два 
от аргументите, които би трябвало да сложат край на всякакви колеба-
ния при избора на DDR3 памет, подходяща за гейминг и овърклок, каква-
то е например двуканалният комплект Exceleram ERS303B 8GB PC3-12800.

За допълнителна информация: www.exceleram.com, www.vali.bg 

Основни характеристики на Exceleram ERS303B Black-Sark-Series
Тип памет: DDR3 Dual Channel Kit, сертифициран за работа с Intel Sandy Bridge CPU

Обем:  до 8 GB (2x4GB)

Тайминги:  9-9-9-24

Скорост/работна честота:  1600MHz

Захранващо напрежение:  1.50V

Охладител: Black Sark



Мрежовата тематика беше дос-

та подробно застъпена в ня-

колко теми в брой 5/2011 на PC 

World, но въпреки това останаха още неиз-

следвани въпроси, тъй като малката ком-

пютърна мрежа в офиса или у дома нико-

га не се е изчерпвала просто с физическо-

то свързване на устройство A с устрой-

ство B. Имен но затова в този кратък и 

най-базов пътеводител ще опитаме да об-

общим на едно място всичко важно, като 

обърнем по-сериозно внимание на основни-

те начини за изграждането и главните мо-

менти при настройването на малка мре-

жа за дома или офиса. 

Каквa мрежа искате?
Преди да похарчите пари за купуване-

то на материали и оборудване, е необходи-

мо да разберете какво точно се опитвате 

да постигнете с вашата мрежа, била тя у 

дома или в офиса. Може би просто се нуж-

даете да свържете няколко лаптопа или пък 

смартфон чрез Wi-Fi с Интернет? В този 

случай може да минете и с една 802.11n ба-

зирана точка за достъп (Access Point). Рабо-

тите ли често от къщи и имате ли нуж-

да от достъп до корпоративната мрежа 

чрез VPN технологията? В този случай ще 

се нуждаете от „VPN Passthrough“ рутер. 

Вие сте сериозен онлайн геймър? Често се 

Пътеводител за изграждане 
и настройване на домашна и 
малка офис мрежа
Какво да изберем – безжична Wi-Fi, кабелна LAN или Powerline мрежа? 100 Mb/s или 1 Gb/s? 
Отговорите на тези и много други въпроси са обобщени в следващия кратък гид.

свързвате към масова мултиплейър онлайн 

игра или използвате обикновено услугите на 

PlayStation Network и Xbox Live? В тези слу-

чаи ще е нужно да си купите не само един 

добър рутер, но той ще трябва да прите-

жава и някои специфични функции, като на-

пример пренасочване на портовете. Гледа-

те ли онлайн телевизия посредством Ин-

тернет? Ако смятате да имате поточ-

но локално видео или от Интернет на ня-

колко места в дома си, ще ви е необходима 

надеждна и високоскоростна инфраструк-

тура на мрежата, която най-вероятно ще 

има и кабелен компонент. Искате служите-

лите на вашия малък офис да имат достъп 
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до офис мрежата, когато са си у дома? То-

гава ще ви се наложи да инвестирате в ста-

билен рутер с „нативна” VPN поддръжка. 

Искате вашите клиенти, които са в офи-

са ви, да имат достъп до Интернет, но не 

желаете да се „ровичкат” във фирмената 

ви мрежа? В този случай един безжичен ру-

тер, предлагащ поддръжка на „гост“ Wi-Fi 

мрежа, ще свърши идеална работа. Имате 

файлов сървър, който е доста натоварен? 

Тук е добре да помислите за гигабитова ка-

белна LAN мрежа, като по този начин ще 

елиминирате „тясното място“ в пропуска-

телната є способност. 

Правилните отговори на всички тези 

въпроси ще ви позволят да изградите най-

подходящата мрежа, без да е необходимо 

да харчите прекалено много за постигане 

на целта. Общо взето, вариантите за из-

граждане на инфраструктурата на вашата 

мрежа не са много и се свеждат до три – ка-

белна Ethernet мрежа, безжична Wi-Fi мрежа 

и Powerline, която използва наличната елек-

тропреносна мрежа за преноса на дан ните. 

Всички те си имат своите предимства и 

недостатъци, така че в доста случаи една 

неприемлива за вас инфраструктура може 

да се окаже много подходяща за други при-

ложения. По-долу ще разгледаме накратко 

тези три мрежови типа.

Кабелна Ethernet мрежа 
Засега няма друг вариант на мрежа, кой-

то може да измести 1-Gigabit Ethernet мре-

жата за предаване на дан ни в дома и офиса. 

Въпреки че 10-Gigabit Ethernet започва да на-

влиза в корпоративните среди, тя все още 

е доста скъпа за дребния бизнес и домаш-

ните потребители. Гигабитовата Ethernet 

мрежа осигурява 

теоретична ско-

рост на транс-

фер от 125 MB/s 

( 10 0 0  M b p s / 8 

bit = 125 MB/s), 

която се среща 

само при топмо-

делите скорост-

ни SATA твърди 

дискове и е по-

висока от сред-

ния клас дискове, 

така че едва ли 

има вероятност 

вашите няколко 

компютъра или 

мултимедийни 

устройства да я 

накарат да се за-

дъха. Основният стандарт днес за гигаби-

това мрежа е 1000 Base-T или IEEE 802.3ab. 

За опроводяване на 1000 Base-T мрежите се 

използва същият кабел, познат ни от 10/100 

Base-T усукани двойки медни проводници. 

Само че изискването тук е кабелът да е 

категория 5е (CAT 5e), като може да се из-

ползва и CAT 6 кабел, но едва ли е оправдан 

за изграждане на гигабитова мрежа. Трябва 

да сте много внимателни 

при покупката на кабела и 

да му обърнете специално 

внимание, защото е осно-

вата на вашата мрежа и 

от него до голяма степен 

зависи бъдещото є поведе-

ние. Някои по-евтини кабе-

ли, маркирани като CAT 5e 

кабели, са с по-тънки про-

водници от стандартни-

те (24 AWG) за CAT 5e или 

чистотата на медта е по-

ниска, затова може да има-

те сериозен проблем със 

скорост та на предаване и 

появата на колизии в мре-

жата при по-дълги кабели. 

Най-сигурният начин да не 

сбъркате е да се уверите, 

че купувате кабел от ут-

върден производител, а не 

някой евтин от безименен 

китайски доставчик. Раз-

ликата в цената спрямо 

евтините предложения не 

е чак толкова фрапираща, 

но повечето дадени пари 

ще ви спестят много гла-

воболия и излишни разхо-

ди в бъдеще. 

Слабост та на кабелната Ethernet мрежа 

обаче се корени имен но в нейната същност 

и количеството кабел, защото за изграж-

дането є е необходимо физическо окабеля-

ване до всички свързани в нея устройства. 

Тоест ще е необходимо да опънете кабели 

до всяка стая и точка (работно място), къ-

дето искате да имате точка за достъп до 

мрежата. Важен момент за скорост та, кой-

то касае всички видове мрежи, е, че за полу-

чаване на максимална скорост на предава-

не двете устройства, между които се из-

вършва комуникация, трябва да поддържат 

максималната скорост на мрежата. Следо-

вателно ако имате два компютъра, като 

единият е с гигабитов мрежов интерфейс, 

а другият – със 100 Mb/s, то максималната 

скорост между двaта не може да надхвър-

ли 100 M Mb/s.

Окабеляване
Ако имате и други кабели, които тряб-

ва да прокарвате в къщата си или офиса 

(телефон ни, оптични, коаксиални и пр.), 

значи сега е моментът да свършите всич-

ко заедно или да направите така наречено-

то структурно окабеляване, като ги пос-

тавите в един общ канал. Освен прокарва-

Всичко започва от централното табло

Специализираните розетки се използват за 

точки за достъп до вашата комуникацион на 

инфраструктура
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нето на самите кабели, структурното ока-

беляване включва в себе си и всички розет-

ки с портове, разклонителни кутии, как-

то и другите елементи, необходими за из-

граждането на една цялостна мрежа. Ако 

жилището или офисът ви все още се стро-

ят или ремонтират, това е идеалният мо-

мент да направите вашето окабеляване 

преди да са приключили довършителните 

работи, защото едва ли е оправдано нано-

во да разкопавате стените впоследствие. 

Разбира се, това е най-благоприятният слу-

чай и той не е често срещан, но дори при 

този сценарий ще трябва предварително 

да набележите къде ще са разположени точ-

ките за достъп. 

Проблемът със структурното окабеля-

ване е най-сложен, когато вече сте се нане-

сли в жилище или офис, на които е напра-

вен ремонт. Основният въпрос се състои в 

това, че едва ли имате каквото и да е жела-

ние тепърва да къртите стените/подове-

те за поставяне на кабелни канали, а и едно 

такова решение изисква допълнителни ин-

вестиции за възстановяване на всички по-

крития. В крайна сметка при този случай, 

който е масов, единственото решение е да 

се използват т.нар. лайсни кабелни канали, 

които са предвидени за външен монтаж. 

На пазара има много голямо разнообразие 

от тях както по размери, така и като из-

пълнение и цена. Ще трябва да подходите 

внимателно и предварително да обмисли-

те къде ще се намират необходимите ви 

точки за достъп, за да откриете най-до-

брия начин на реализация. Принципно най-

добрият начин за окабеляване на жилище-

то и офиса е кабелите да са разположени в 

пода. По този начин получавате много голя-

ма гъвкавост, защото във всяка една точка 

на помещението може да създадете точка 

за достъп до мрежата/работно място. Ня-

кои офис помещения имат двоен под, кое-

то значително би улеснило задачата ви. Все 

пак не винаги е възможен идеалният 

случай (всъщност той обикновено е 

изключение) и тогава се налага кабе-

лите да минават по стени. Трябва да 

знаете, че не е никак добра идея да са 

разположени заедно или в непосред-

ствена близост с кабелите на елек-

трическата инсталация, така че из-

бягвайте винаги, когато е възможно, 

тази близост. 

Когато правите структурно ока-

беляване на вашето жилище, добра 

идея е да използвате комбинирани 

розетки, съчетаващи различен тип 

интерфейси за точките на достъп, 

като LAN, телефонен и др. Това ви 

предлага най-голяма гъвкавост. Например 

в много неприятна ситуация бихте се ока-

зали един ден, ако сте решили да свърже-

те мрежов мултимедиен плейър или HTPC 

към широкоекран ния си телевизор, а не сте 

предвидили LAN порт на комуникацион ната 

розетка. Затова най-добре е, когато по-

ставяте точка за достъп, тя да разполага 

с всички възможни комуникацион ни интер-

фейси, които сте предвидили за дома ви. 

За целта са много удобни специализирани-

те розетки, при които броят и видът на 

портовете могат да се конфигурират по 

желание на потребителя. Тук също е добре 

да обърнем внимание, че евтиното винаги 

излиза скъпо. Като купувате такива розет-

ки, също гледайте да са от утвърдени про-

изводители. Свързването на мрежовия ка-

бел към розетката е максимално опросте-

но, защото на самия куплунг са обозначени 

цветовете на кабелите, които трябва да 

свържете така, че да няма грешки. Даже и 

човек със слаби технически познания би се 

справил без особени затруднения. 

Все пак възниква и въпросът от къде до 

къде трябва да окабеляваме. Най-използва-

ната и най-подходящата за целта тополо-

гия на мрежата е тип звезда. Тоест всички 

устройства се свързват към една централ-

на точка. Тази точка всъщност е т.нар. раз-

пределително табло, което е познато при 

повечето жилища и офиси от типа „ново 

строителство“. По подобие на обичайно-

то елтабло в новите жилища е предвиде-

но и комуникацион но табло, в което прис-

тигат различни инфраструктурни кабели, 

като телефон ните, коаксиалните и пр. 

Тоест то обединява всички видове налич-

ни комуникации, които са предвидени. Ако 

нямате такова табло или жилището/офи-

сът са построени по-рано, тогава е необ-

ходимо да си направите, като използвате 

килер или ниша, където да влизат всички 

външни комуникацион ни кабели. Там също 

се разполага и необходимото оборудване, 

като кабелни/adsl модеми, маршрутиза-

тори, комутатори, телефон ни централи 

и всякакви останали устройства. По този 

начин се облекчавате много в изграждане-

то на мрежата си. Ако във вашата офис 

мрежа ще има сървърни машини, е добре и 

те да се разположат също в комуникацион-

ната ниша, но тогава вероятно ще ви се 

наложи да купите специализиран комуника-

ционен шкаф (rack), където да се монтират 

всички устройства. 

 

Безжична Wi-Fi мрежа
В много случаи изграждането на кабелна 

мрежа не е оправдано или просто е невъз-

можно. Имен но тогава един от варианти-

те е безжичната Wi-Fi мрежа. Предимство-

то е, че не се нуждаете от никакви кабе-

ли или ви трябва само един, който свърз-

ва безжичната точка на достъп. Това мно-

го опростява нещата и спестява досадно-

то окабеляване, което е свързано с вре-

ме и инвестиции. Лошата новина тук е, 

че не можете да получите стабилност та 

и скорост та, които предлага кабелната 

мрежа. Но пък в много случаи това няма да 

ви е необходимо. Ако разполагате пример-

но с един стационарен и няколко преноси-

ми компютъра, което е много честа прак-

тика в малките офиси, и вашата дейност 

е свързвана основно с работа в Интернет 

(електрон на поща, сърфиране и др), с офис 

приложения и разпечатване на документи, 

то тогава това би бил най-добрият вари-

ант, защото с малко средства ще постиг-

нете целта си. 

В момента има действащи няколко стан-

дарта при безжичните Wi-Fi мрежи. Послед-

ният действащ и най-бърз е 802.11n, който 

осигурява теоретична скорост на предава-

не от 300 Mb/s или 37,5 MB/s. Уверете се, 

че оборудването, което ще купите, го под-

държа. За целта има и специфично лого, га-

рантиращо, че устройството е сертифи-

цирано за 802.11n стандарта. Много често 

у дома имаме поне един преносим компю-

тър. В този случай и един Access Point (AP) 

би свършил работа, но предвид ниските 

цени на безжичните рутери е безсмислено 

да инвестирате в него, освен ако нямате 

вече изградена кабелна Ethernet мрежа и ис-

кате да добавите към нея Wi-Fi функционал-

ност, но не желаете да сменяте наличния 

си рутер по ред причини.

 

Рутери, типове, скорост 

Рутерът, познат още и като маршру-

С цел максимална 

гъвкавост, розет-

ките са модулни и 

позволяват да ги 

конфигурирате кол-

ко и какви порто-

ве да притежават
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тизатор, играе основна роля в една мрежа. 

Тъй като тук главно говорим за комуника-

ция с глобалната мрежа Интернет, целта 

му е да пренасочва (маршрутизира) мрежо-

вия трафик от и към нея на устройствата, 

включени в локалната мрежа. Основен меха-

низъм в тази задача е NAT (Network Address 

Translation) протоколът. Тъй като за „пуб-

личния свят“ (разбирай Интернет) локална-

та ви мрежа има един-единствен адрес, а 

в нея се съдържат няколко устройства, то 

задачата на NAT е всяко устройство да по-

лучи информацията, която е предназначе-

на имен но за него. За целта се „бележат“ 

пакетите от всеки един вътрешен адрес. 

Всички съвремен ни рутери, даже и от мейн-

стрийм сегмента, притежават и защитна 

стена (firewall), която предпазва вашата 

вътрешна мрежа от „лошия” Интернет. 

Тя може да ви спести използването на соф-

туерни продукти, като Windows Firewall 

или другите подобни програми на трети 

разработчици. Разбира се, никоя защитна 

стена не е непреодолима, но опитът по-

казва, че вградената в рутерите хардуер-

на защитна стена е достатъчно надеждна. 

Някои реализации имат доста по-богат на-

бор настройки, който ще задоволи и по-пре-

тенциозните, и „параноичните” потреби-

тели. Все пак по подразбиране защитната 

стена в повечето рутери не е активира-

на и сигурно ще ви се наложи да я активи-

рате сами, ако искате да се доверите на 

нея. Рутерите обикновено имат вградени 

в себе си и мрежови комутатори.

Какво трябва да разбираме под наиме-

нованието безжичен Wi-Fi рутер? По съще-

ство това са най-обикновени Ethernet ру-

тери, в които по подобие на вградения ко-

мутатор е вложен и безжичен AP радиомо-

дул. Или казано по друг начин, това е също-

то, като към обикновен кабелен рутер да 

се включи безжично AP устройство, което 

не притежава собствени маршрутизира-

щи функции, с цел добавяне и на Wi-Fi функ-

ционалност. 

Много важно е да изберете добър рутер. 

Производителност та на рутерите, както 

и функционалност та им може да варират 

в широки граници. Има модели, които под-

държат и двата радиостандарта – 2,4 GHz 

и 5 GHz. Вторият би ви помогнал за пости-

гане на по-висока скорост, но пък заради по-

високата носеща честота ще има по-голя-

мо затихване при прегради. В момента има 

рутери, които предлагат едновремен на ра-

бота на два независими безжични радиомо-

дула, работещи на 2,4 GHz и 5 GHz, като по 

този начин теоретично скорост та може 

да бъде удвоена. За целта обаче е необходи-

мо такъв безжичен адаптер да притежава 

и кореспондиращото устройство. 

Трябва да се направи и едно уточнение 

за скорост та. Ако притежавате 802.11n 

рутер, то теоретичната скорост на пре-

даване е 300 MB/s. Но ако имате 10 компю-

търа, свързани към безжичната ви мрежа, 

тази скорост се поделя между тях. Разби-

ра се, съвремен ните рутери притежават 

интелигентни алгоритми за управление на 

трафика, както и възможност за налагане 

на ограничения на различните устройства 

и приоритизиране на определен вид тра-

фик. По този начин се оптимизира макси-

мално разпределянето на пропускателна-

та способност в зависимост от нуждите 

на клиентите. Някои рутери предлагат и 

безжична функция „гост“, така всеки в об-

хвата може да се свърже посредством Wi-

Fi с Интернет, но без да има каквато и да 

е видимост или достъп до устройствата 

от основната мрежа.

Ако геймингът и поточното видео са 

приоритетни във вашия дом, е добре да 

се заложи на рутер с развита QoS (quality 

of service) функционалност. Друга нужна ха-

рактеристика за този тип потребители 

би представлявала WISH (wireless intelligent 

stream handling), която дава възможност 

за приоритизиране на определени типове 

трафик или на трафика към определени ти-

пове клиенти (или групи от тях). Тази функ-

ция е много полезна, когато трябва да се 

„стриймва” видео от една система (напр. 

домашния сървър) към друга (напр. система-

та за домашно кино или мрежовата HDTV 

техника), а също и за надеждно обслужва-

не на VoIP приложения и клиенти, ползвани 

за Skype, да речем. 

Антен ни конфигурации и допълнител-

на функционалност на рутерите

Всички рутери, поддържащи стандарта 

802.11n, са от тип MIMO и при-

тежават минимум по две анте-

ни, даже и да са вградени. В зави-

симост от това, какво покри-

тие търсите, ще трябва да си 

изберете и рутер с конкрет-

на антен на конфигурация. При-

браните антени вътре в само-

то устройство го правят по-

елегантно и незабележимо, но 

пък, от друга страна, се губи 

опцията за ъпгрейд на антени-

те с разновидности с по-голямо 

усилване. Това не е за подценя-

ване, когато трябва да осигури-

те покритие на жилище или офис с няколко 

преградни стени. Още повече че скорост-

та на предаване е пряко зависима от ниво-

то на сигнала. Рутерите с вградени антени 

са подходящи за единични помещения, кои-

то нямат много чупки. Трябва да внимава-

те и защото има рутери с външни анте-

ни, които не са сменяеми. Обикновено ан-

тените, които имат по-голямо усилване, 

са и по-големи, и по-скъпи, а и не могат да 

се монтират на всички рутери. Предвари-

телно трябва да се убедите дали това е 

възможно. Но ако следите редовно наши-

те тестове на безжични рутери, ще сте 

в течение с възможностите на някои мо-

дели, предлагани на пазара. 

Много от рутерите предлагат и вгра-

ден принт сървър, както и възможност за 

включване на външен USB твърд диск или 

флаш памет. За един малък офис това е 

много удобно, защото има възможност да 

си включите принтера в рутера, така че 

той да се ползва от всички РС-та в мрежа-

та, без да се налага купуване на специален 

сървър за него. Но и тук има подводни ка-

мъни и те касаят поддържаните модели. 

Затова преди покупката е важно да напра-

вите справка в документацията на руте-

ра кои модели и марки принтери се поддър-

жат, за да видите дали вашият е измежду 

тях. За външните USB дискове няма ника-

къв проблем и това е добра опция да раз-

полагате с някакво централно сторидж ус-

тройство у дома. Все пак трябва да има-

те предвид, че заради USB 2.0 интерфей-

са скорост та няма да е като на стандар-

тен твърд диск.

При по-големи помещения или къщи и 

офиси с повече стаи е добре да се ползват 

безжични рутери с повишена мощност. Ако 

това в комбинация с допълнителни анте-

ни с по-голямо усилване не е достатъчно, 

то тогава на помощ идват т.нар. повто-

рители (Repeaters), които разширяват об-

Свързването на кабелите 

към буксите на розетките 

е максимално опростено
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хвата на покритие.

Две думи за общите първоначални на-

стройки

И най-накрая, след като сте избрали съ-

ответния рутер, много важно е той да 

бъде настроен правилно. Поначало всич-

ки рутери пристигат на зададени авто-

матични настройки и ако вашият Интер-

нет доставчик не ви е осигурил статичен 

IP адрес, то единственото, което тряб-

ва да направите, е само да го свържете и 

включите. Разбира се, по този начин той 

само ще работи, но далеч няма да е опти-

мизиран като скорост, освен това и доста 

от функциите му няма да са активирани. 

Трябва да знаете, че за постигане на мак-

симална скорост на предаване във вашата 

Wi-Fi мрежа при използване на 802.11n ру-

тер трябва ръчно да зададете широчина-

та на канала да бъде 40MHz, тъй като по 

подразбиране тя е 20 MHz. Може да ви се 

наложи и да смените канала на предаване, 

защото различните мрежи със съседни ка-

нали също влияят на скорост та. Затова, 

ако не сте наясно какво точно трябва да 

направите, е по-добре да се обърнете към 

специалист, който да ви настрои устрой-

ството, като, разбира се, е добре предва-

рително да набележите своите изисквания. 

Powerline мрежа
Powerline е един относително нов тип 

мрежа в сравнение с Wi-Fi, който дълго вре-

ме беше в т.нар. експериментален стадий. 

Характерното за този тип мрежа е, че из-

ползва наличната елинсталация в дома или 

офиса за пренос на дан ни и може да превър-

не всеки един електрически контакт в точ-

ка за достъп до компютърната мрежа. За 

целта са необходими специални адаптери, 

които се включ-

ват в контакта, 

и чрез тях може 

да обменяте му-

зика, видео, дан-

ни или да сърфи-

рате в Интер-

нет. 

Н е з а в и с и -

мо че  теоре -

тичните мак-

симални скорос-

ти на този тип 

устройства са 

д о  200  Mb/ s , 

Powerl ine мре-

жата предлага 

реално по-висо-

ки скорости от 

безжичните Wi-Fi мрежи, защото 100 Mb/s 

са напълно реални, докато при 802.11n ру-

тер това може да се осъществи само при 

директна пряка връзка от няколко метра 

без наличие на други смущаващи мрежи и 

други ограничаващи фактори. Достатъч-

но е просто да има елинсталация и от тук 

нататък е необходимо само да се сдобие-

те с определения брой Powerline адаптери, 

които са ви необходими, за да си включите 

устройствата към мрежата. Трябва обаче 

да се има предвид, че цената на Powerline 

адаптерите не е особено ниска и е около 

или малко по-висока, отколкото на безжи-

чен рутер. Освен това за осъществяване 

на връзка са ви необходими минимум две 

такива устройства. 

Освен положителните си страни, тази 

технология има и някои недостатъци (извън 

цената на адаптерите). Единият е, че за 

да имате комуникация между устройства-

та, те трябва да са свързани към една и 

съща захранваща фаза на елзахранващата 

инсталация. Това означава, че ако жилище-

то ви или офисът са по-големи и в тях се 

използва трифазно захранване, може да се 

окаже невъзможно използването на такъв 

тип мрежа или най-малкото тя да изисква 

допълнителни средства за изграждане на 

„мост” за прехвърляне на дан ните между 

фазите. Другият проблем е, че все пак тези 

устройства са пригодени за работа в ци-

вилизовани държави, където има нормал-

но електроснабдяване. Практиката показ-

ва, че у нас проблемите с Powerline връзки-

те са имен но заради „качествената” услу-

га, която предоставят електроразпреде-

лителните дружества, затова нерядко де-

фектират и самите адаптери. 

Кога Powerline е подходящ вариант

Като се имат предвид тези съображе-

ния, остават два специфични сценария, 

при които инвестицията в Powerline тех-

ника е оправдана. На първо място това е 

случаят, когато искате да свържете срав-

нително отдалечени едно от друго поме-

щения или места у дома, където Wi-Fi сиг-

налите са слаби или изобщо отсъстващи, 

а е невъзможно или ще излезе твърде скъпо 

прокарването на Ethernet кабели (най-мал-

кото пробиването или „загрозяването” на 

стени, подове или тавани, които са стру-

вали доста на семейния бюджет, могат да 

ви навлекат сериозни неприятности с „по-

ловинката”). Вторият типичен случай, в 

който Powerline техниката би била безцен-

на, е редовният „стрийминг” на видео с ви-

сока резолюция между различните мрежови 

устройства по стаите у дома – компютри, 

гейм конзоли, видеоплейъри, телевизори и 

пр. Макар че Powerline връзката e по-бавна, 

отколкото в стандартните Ethernet мре-

жи, тя все пак дава достатъчно висока ско-

рост за стабилен пренос на HD видео, кое-

то иска капацитет от минимум 25 Mbps.

Накратко казано, ако някой от споме-

натите два сценария отговаря на вашите 

нужди или специфични условия, то добавя-

нето на Powerline компонент към домашна-

та или офис мрежата почти със сигурност 

ще си заслужава инвестицията. Самото из-

граждане на Powerline връзка е много лесно, 

като обикновено това не е чиста Powerline, 

а смесен вариант с Wi-Fi. 

Основни моменти при свързването на 

Powerline мрежата

Обикновено Powerline устройствата се 

срещат и под наименования като Powerline 

Bridge или Powerline Adapter, а ако са с по-

вече от един Ethernet конектор – Powerline 

Switch. Всъщност това са един и същи тип 

устройства с малки разлики в опциите за 

връзка, приели просто наименованието 

Powerline адаптер. Изграждането на самата 

мрежа можете да започнете с включване-

то на един Powerline адаптер в контакта. 

Желателно е въпросните устройства да 

не се включват през разклонители, прите-

жаващи системи за защита от пренапре-

жения (surge протектори), защото те за-

трудняват мрежовата връзка и предизвик-

ват интерференции. След това прекарайте 

Ethernet кабел от адаптера до някой сво-

боден LAN порт на домашния Wi-Fi рутер. 

Единствените допълнителни компоненти 

на една Powerline мрежа са адаптерите и 

Ethernet кабелите.

WISH функцията позволява приоритизиране на различните типове трафик
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Powerline мрежата започва от стая-

та, в която се намира домашният рутер. 

Powerline адаптерите се включват ди-

ректно в контактите и се свързват чрез 

Ethernet кабел към някой от свободните 

портове на рутера. През втори Powerline 

адаптер в друго помещение по подобен на-

чин можете да направите връзка и към дру-

ги устройства с Ethernet портове – външ-

ни дискове, плейъри и т.н. Тази мрежова ор-

ганизация е най-подходяща за стационарни 

устройства, при които e важнa скорост-

та на връзка, а не мобилност та. Включе-

те втори Powerline адаптер в някой кон-

такт на помещението, в което желаете 

да имате мрежов достъп. Само след някол-

ко секунди двете Powerline устройства ще 

се “разпознаят” и ще се свържат автома-

тично едно с друго. След това вече може-

те да включвате във втория адаптер и вся-

какви мрежови устройства, притежаващи 

Ethernet портове – гейм конзоли, видео- или 

Blu-ray плейъри, външни мрежови дискове за 

съхранение на дан ни или пък допълнителна 

Wi-Fi точка за достъп, ако искате да разши-

рите още обхвата на домашната безжична 

мрежа. Ако желаете да свържете повече от 

едно помещение посредством Powerline, е 

необходимо да добавите адаптери и в тях. 

Запомнете, че по подобие на Wi-Fi мрежи-

те и тук скорост та се разпределя между 

различните адаптери. 

Трябва да сте наясно също, че скорост-

та на предаване по Powerline мрежата 

много зависи от състоянието на налична-

та елинсталация. Така че не винете нови-

те си адаптери, ако се окаже, че скорост-

та не е тази, която сте очаквали. Също 

така много внимавайте, когато купувате 

Powerline адаптери, тъй като все още се 

намират на пазара стари модели със ско-

рост на предаване 14 Mb/s или 85 Mb/s. 

Последният приет стандарт е HomePlug 

AV и е добре да търсите адаптери, които 

го поддържат. Запомнете, че всичките ви 

Powerline адаптери трябва да са от един и 

същ производител, защото в противен слу-

чай вероятност та да имате сериозни про-

блеми е огромна. Едва ли има нужда да спо-

менаваме, че е необходимо всички адапте-

ри да поддържат еднакъв стандарт. 

Настройки, които 
задължително трябва да 
направите по вашата мрежа

Вече сте изградили вашата мрежа и сега 

трябва да я пуснете да функционира. Но за 

целта е необходимо да направите някои 

важни неща. Добре е да имате предвид, че 

дадените указания по-долу са базирани на 

рутер на D-link и могат да се различават 

значително за оборудването на другите 

производители, така че, както вече беше 

споменато, ако не знаете как да го напра-

вите, по-добре се обърнете за помощ към 

специалист. 

И така, рутерите се свързват към ком-

пютрите посредством Ethernet кабели и 

понеже обикновено имат поне по няколко 

Ethernet порта, връзката с настолното РС 

не би трябвало да е проблем. В окомплек-

товката на съвремен ните рутери има CD 

диск с инсталацион на програма  – т.нар. 

„пътеводител” за бърза и лесна настройка. 

Обикновено тя се стартира автоматично, 

ако, разбира се, не сте забранили тази оп-

ция на вашата операцион на система. Ако 

не се стартира автоматично, то тогава 

ще ви се наложи да го направите ръчно. Но 

преди това внимателно прочетете крат-

ката инструкция, която също пристига с 

рутера ви, защото някои модели изискват 

да си настроите PC-то на определен ста-

тичен адрес. 

След като минете целия този път, по 

който ще ви преведе „пътеводителят”, 

ще имате работеща мрежа и Интернет 

достъп, но само с базисни настройки. Ако 

все пак предпочитате ръчно да си конфигу-

рирате рутера, ето накратко как по прин-

цип става това. Свържете кабелния си мо-

дем, DSL модема или LAN кабела, предоста-

вен от вашия Интернет доставчик (ISP – 

Internet Service Provider), към порта на ру-

тера, обозначен с "WAN" или "Internet". На-

стройте IP адреса, който ви е дал достав-

чикът (ако използвате статично IP). Или 

пък просто каже-

те на рутера да 

открие автома-

тично IP адреса 

през DHCP функ-

цията.  Обърне-

те внимание, че 

тази настройка 

ще е различна от 

gateway адресите, 

които ще задава-

те на останали-

те клиентски ус-

тройства в до-

машната мрежа. 

Рутерите изоли-

рат вътрешната 

мрежа от Интер-

нет, като я пред-

ставят за външ-

ния свят имен но с 

Ако сте геймър и рутерът ви не поддържа UPnP, ще ви се наложи да 

се запознаете с функцията Port Forwarding

гореспоменатия единичен IP адрес. Но до-

машната ви мрежа „вижда” различен ад-

рес като шлюз. 

След като имате вече базова мрежа, ще 

трябва сами да си я настроите. Най-първо-

то, което трябва да направите след това, 

е да смените администраторската парола 

по подразбиране, с която пристига руте-

рът и която фигурира в документацията 

му. Смайващо е обаче колко много потре-

бители оставят непроменена тази парола 

по подразбиране и по този начин предоста-

вят удобен и безпроблемен достъп до без-

жичната си мрежа буквално на всеки съсед, 

който иска да я ползва. Затова трябва за-

дължително да я смените с друга, ваша си, 

която няма да позволи лесното прониква-

не на нежелани потребители. Излишно е да 

ви напомняме, че е препоръчително паро-

лата ви да се състои от комбинация на го-

леми и малки букви плюс цифри и да е поне 

с 8 символа.

Следващата стъпка, ако няма да използ-

вате Wi-Fi, е да изключите радиомодула. 

Повечето рутери предлагат тази опция в 

конфигурацион ното си меню, а други даже 

имат външен превключвател. Ако нямате 

такава опция, тогава потърсете дали има-

те опция за предаваната мощност и я на-

стройте на минималната възможна излъч-

вана мощност. 

При наличие на Wi-Fi пък трябва да си га-

рантирате по-високо ниво на сигурност. 

Наложилото се правило е да се използва най-

високото налично ниво на защита, като 

WPA2, което използва AES криптиране. От 

друга страна, някои приложения и по-стари 

хардуерни устройства може да не поддър-
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жат WPA2, така че е вероятно да се нало-

жи да слезете до опцията WPA с TKIP крип-

тиране. Един важен момент тук е да въве-

дете криптиращ код (който по същество 

представлява парола), т.е. акцентирайте 

не върху това, да го помните лесно, а да е 

по-труден за разбиване. Това означава да е 

по възможност по-дълъг и да включва ци-

фри, букви и специални знаци. 

Последната стъпка е свързването на 

безжичните устройствата към домашна-

та или офис мрежата. Когато ги старти-

рате и им укажете да се свържат през Wi-

Fi, ще трябва да въведете Wi-Fi криптира-

щия ключ, който сте въвели в рутера. Ня-

кои рутери прилагат процедура, наречена 

„Wi-Fi protected setup", която доста успеш-

но автоматизира процеса на свързването 

му с останалите Wi-Fi базирани устройства. 

Това няма да елиминира нуждата от въвеж-

дане на криптиращ ключ, но ще ви спести 

указването на това, какъв тип точно си-

гурност ползвате, както и останалите под-

робности за връзката. Все пак добре е пред-

варително да прегледате документацията 

на всяко хардуерно устройство, което ще 

свързвате в мрежата.

Специфични настройки 
Някои от приложенията, които полз-

вате, може да изискват и по-специфични 

настройки на рутера. Ако например чес-

то ползвате софтуер за видеоконферен-

ции или VoIP (voice over IP) като Skype или 

пък обичате да се забавлявате с онлайн 

игри, ще се наложи да се сблъсквате с функ-

ции като „port forwarding” (пренасочване 

на портовете с цел осигуряване на види-

Секцията security е много важна при всички безжични рутери, за-

щото ви позволява да направите необходимите настройки, за 

да си защите мрежата от неоторизаран достъп на външни лица

мост за сървърите ви 

извън локалната мре-

жа) или виртуални сър-

въри. Това ще ви даде 

възможност да конфи-

гурирате някои от пор-

товете като „публич-

ни”, а рутерът ще пре-

насочва идващите през 

тях заявки към опреде-

лено устройство от 

домашната мрежа. Въ-

просната функционал-

ност може да е много 

полезна, ако работите 

с уебсървър или поддър-

жате FTP сайт. Прена-

сочването на порто-

ве също е много важно 

за домашните потре-

бители, които играят 

онлайн игри, тъй като 

някои гейм сървъри из-

искват достъп до оп-

ределени портове на компютъра, от кой-

то се играе. За целта ще трябва да се ука-

жат номерата в секцията „Port forwarding” 

на вашия рутер. Съвремен ните рутери 

са доста „интелигентни” и благодарение 

на UPnP (Universal Plug and Play) функция-

та може изобщо да не ви се наложи да въ-

веждате каквито и да е номера на порто-

ве, защото рутерите автоматично си ко-

ригират настройките при стартиране на 

приложението.

За да проверите каква е ситуацията с 

вашия рутер, първо се опитайте да се свър-

жете с играта и ако не стане, тогава ще 

се наложи наистина ръчно да конфигурира-

те пренасочването на съответните пор-

тове. Трябва да се отбележи, че има неед-

нозначно мнение по въпроса за тази функ-

ция, защото някои смятат, че тя намаля-

ва сигурност та и трябва да е изключена. 

Ако и вие споделяте това мнение, то то-

гава ще трябва да се справите ръчно с на-

стройките. Само внимавайте с функцията 

DMZ, която позволява някоя вътрешна ма-

шина от мрежата ви да стане напълно ви-

дима за „външния свят”. Най-добре никога 

не я използвайте, ако не знаете какво точ-

но правите и искате. 
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При наличието на един зрял и плосък 

пазар на хардуер управляемите пе-

чатни услуги са възможност за про-

изводителите на копири и принтери да раз-

ширят и задълбочат партньорството си 

със своите клиенти. От страната на по-

требителите ситуацията също е достигна-

ла до момент за промяна – наличие на голя-

мо количество принтери от различни про-

изводители, купувани по различно време и с 

различно предназначение, невъзможност за 

контрол на цялата печатаща среда, както 

и на разходите за консумативи и поддръж-

ка. Това е точката, в която необходимост-

та от един но управление среща изчерпва-

щия се потенциал на един пазарен сегмент. 

Ефектът на пеперудата
Всички знаят какво представлява ефек-

тът на пеперудата. Без да навлизам в под-

робности, най-общо той онагледява как 

едно незначително събитие като разма-

ха на крилете на пеперуда може да дове-

де до огромни, понякога катастрофални 

последствия на съвсем друго място. Е, по-

купката на принтер едва ли може да пре-

дизвика хаос в компанията ви, но преди 

да го направите, е добре да знаете какво 

точно ще ви струва това. Дали купуване-

то на точно определен принтер е най-уд-

ачно за вашата структура? И има ли на-

чин да спестите разходи, ако предпочете-

те друг вариант?

Колко всъщност струва 
вашият офисен принтер?
Управляемите услуги за печат свалят 
сериозен процент от цената му

Деница Дженева

Преди да стигнем до „другият начин”, 

ето няколко числа, които със сигурност 

ще ви накарат да се замислите. Според 

Gartner около 5% от общия оборот на ва-

шата компания отива за ... печат на до-

кументи. Нещо повече  – първоначална-

та инвестиция за купуването на печата-

що устройство е само 1/5 от всички раз-

ходи, които ще направите след това за 

неговата експлоатация. Останалите 4/5 

(или 80%) ще си „поделят” консумативи-

те, поддръжката и административните 

разходи. И за финал – възможно е да нама-

лите разходите си за печат с до 30 на сто, 

без да ограничавате броя на принтирани-

те страници. 
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вате. Ако изберете да аутсорснете печа-

та си, то ще е на вашия партньор, а вие 

ще плащате месечна такса, базирана на по-

треблението или на предварително угово-

рени условия. В същото време обаче няма да 

се налага да следите за нивото на тонера 

или количеството хартия, както и да анга-

жирате ИТ екипа си в случай на проблем. За 

всичко това има ангажимент компанията, 

на която доверявате печатните си услуги, 

като повечето сериозни партньори имат 

системи за проактивно следене на състоя-

нието на устройството и се грижат то да 

не ви носи неприятни изненади. 

Преди да аутсорснете 
Процесът по внедряване на управляеми 

услуги за печат започва с детайлен анализ на 

вида и състоянието на печатащите машини 

във вашата компания. Целта на този анализ е 

да се види с какви устройства разполага ком-

панията, какви разходи се правят по тях на 

месечна база и какво количество документи 

се печатат за същия период от време. Така 

в крайна сметка се калкулира каква е реална-

та цена на напечатана страница във ваша-

та компания. След това се проиграват раз-

лични варианти, в които се вижда как внед-

ряването на дадени устройства би повли-

яло на общата цена на притежание (ТСО) и 

на възвръщаемост та на инвестицията от 

цялостната система за печат в компанията. 

Потенциалът на аутсорсинг 
пазара

Потенциалът на аутсорсинг пазара към 

момента е доста голям не само у нас, но и 

Другият вариант
„Другият вариант” се нарича „управля-

еми услуги на печат”. Предлага се от по-го-

лемите производители на печатащи ма-

шини, като НР, Xerox, Konica Minolta, Canon, 

Lexmark, които оформят един доста конку-

рентен пазар. Така че с точен анализ и под-

ходящ партньор е възможно да оптимизира-

те печата във фирмата и да усетите реал-

на промяна при намаляването на разходите. 

Противно на схващането, че само голе-

мите компании отчитат реални ползи от 

изнасянето на печатните услуги, специа-

листите смятат, че и по-малки фирми мо-

гат да печелят от аутсорсинг на печата. 

Разбира се, колкото по-голяма е една компа-

ния, толкова по-отчетливи са ползите. Но 

анализите на печатащата инфраструкту-

ра в различни фирми досега са показали, че 

няма компания, за която да е по-изгодно да 

купи принтери, отколкото да изнесе печа-

та си при компания партньор. Все пак спе-

циалистите смятат, че най-добри резул-

тати могат да се отчетат при организа-

ции с над 1000 служители и 50-60 принтера. 

Какво всъщност изнасяте
Тук е моментът да изясним в какво точ-

но се изразява „изнасянето”. То на практика 

не е физическо преместване на печата на 

друго място извън компанията. Иначе каза-

но, не си представяйте, че повече няма да 

има принтери на вашия етаж и разпечат-

ването на една страница ще изглежда от 

позицията на служителя по различен начин 

от досега. Разликата е в собственост та на 

печатащото устройство, което ще полз-

в световен мащаб. Проучване на Quocirca 

сред големи компании, предоставено 

ни от НР, показва, че към края на 2009  г. 

едва 23 на сто са поверили управление-

то на печатната си инфраструктура из-

цяло на един доставчик. По правило това 

са финансовите институции, телекоми-

те, компаниите с разпределена структу-

ра, ритейлите. 

Българският пазар не прави разлика. 

„Компаниите, които ползват нашите ус-

луги в област та на оптимизиране на раз-

ходите за печат, политиките на печат 

и оптимизацията на печатната среда, са 

от различни сектори – логистика, фарма-

ция, застраховане, ритейл, консултантски 

услуги и други”, коментира за PC World Еле-

на Дречева, управляващ директор на Кони-

ка Минолта България. Тя допълва, че ги обе-

динява добрият мениджмънт и лидерските 

позиции в областите, в които работят. 

В сравнение с миналата година броят им 

значително нараства заради възможност-

та да използват „последните технологии 

в област та при по-ниски разходи на печат 

и прозрачност на разходите”. 

Притесненията на 
потребителите

Според Коника Минолта основните при-

теснения на потребителите са свързани 

със сигурност та на дан ните, тъй като на 

практика допускат външни лица до мрежа-

та си за инсталация на софтуер за отчита-

не на разходите. „Този въпрос е дискутиран 

често”, казва Елена Дречева. „Позицията ни 

е, че този риск съществува в доста по-голя-

ма степен при липса на аутсорсинг услуги за 

компаниите. Ние включваме в предложени-

ята си за договори споразумение за конфи-

денциалност и носим своята отговорност 

като компания”, пояснява тя. 

Принт и спринт
Въпреки че потребителите в из-

вестна степен се  притесняват за 

конфиденциалност та на информацията 

си, имен но управлението на печата им е 

това, което носи по-голяма сигурност на 

дан ните. Ясно е, че докато има печатни 

документи, ще има и риск те да попаднат 

при други лица. Особено когато става въ-

прос за конфиденциални документи, които 

не са подходящи за всяко око в компанията. 

До момента този проблем се решава-

ше по схемата „принт и спринт” – пуска-

те файла за печат и тичате до принте-

ра, преди до него да е стигнал ваш колега. 

Това, разбира се, е несериозно и лесно пре-

За малката фирма

C MY K РС World стр. 62

www.pcworld.bg  Юли–Август 201162



C MY K РС World стр. 63



одолимо. Повечето компании, които се занимават с управление 

на печата, осигуряват и системи за сигурност чрез автентика-

ция с парола или ПИН код. 

Ползите от изнасянето на печатни услуги
Замяната на капиталовите разходи с оперативни е само едно 

от предимствата от аутсорсинга на печатни услуги. По този на-

чин можете да се възползвате в значително по-голяма степен от 

възможностите на самите устройства. Вашият аутсорсинг парт-

ньор е запознат в доста по-голяма степен с функции, за които не 

сте и подозирали, а неговата компетенция може да ви бъде осо-

бено полезна за максимално уплътняване на възможностите на ус-

тройството. Системите за управление на печатащата среда, кои-

то ще получите с изнасянето на печата пък, ще ви дадат шанс да 

натоварвате равномерно всички принтери, с които разполагате. 

Участници на пазара на управляеми печатни 
услуги 

По дан ни на Quocirca от ноември 2010 г., предоставени от НР, 

лидерите на европейския пазар на управляеми печатащи услуги са 

Xerox, Hewlett-Packard и Ricoh. Анализаторите от Quocirca поста-

вят Xerox на челно място заради нейния бизнес с услуги в размер на 

3,5 млрд. долара. През февруари 2010 г. компанията придоби ACS 

и в края на годината отчете, че приходите є от услуги вече зае-

мат 50% от общите продажби на компанията, след като само го-

дина по-рано те възлизаха на не повече от 23 на сто. 

Според Quocirca компанията е лидер на пазарите във Велико-

британия и Франция и управлява повече от 1,5 млн. устройства 

в глобален мащаб, което я прави най-силният играч по отноше-

ние на клиентска база и приходи от управляеми печатни услуги. 

НР пък продължава да доминира пазара на принтери благода-

рение на широкото си продуктово портфолио, от една страна, 

и стратегическото партньорство с Canon, което є даде добро 

представяне на пазара на управляеми печатни услуги. Този бизнес 

продължава да изпреварва продажбите на единични устройства 

и консумативи в рамките на компанията, като се очаква послед-

ният да нарасне едва с 3-4 процента през тази година. Това е спад 

спрямо предходната, когато ръстът беше двуцифрен, припомня 

Quocirca. По дан ни на анализаторите към момента НР управлява 

490 хил. устройства в световен мащаб, разположени при 2700 кли-

енти в 170 държави. 

Компанията също има на кого да благодари за доброто си пред-

ставяне на пазара на управляеми услуги. Освен че сключи страте-

гическо партньорство с Canon, НР придоби и интегрира в порт-

фолиото си EDS (сега HP Enterprise Services). 

2010-а е година за добро представяне и на Ricoh. Производите-

лят може да се похвали с 342 големи клиента на управляеми печат-

ни услуги в Европа, като това му поделение генерира около 5% от 

приходите на компанията. Ricoh планира да удвои този процент 

през следващите две години, както и да увеличи бизнеса си с аут-

сорсинг на печата със 140%, твърдят анализаторите от Quocirca. 

Топ 5 се допълва от Lexmark и Canon. Първата компания от-

чита ръст от 80% на управляемите си печатни услуги за 2009-а, 

като най-голям дял от тези си приходи Lexmark дължи на BASF и 

Coca-Cola. Canon пък отчита 50 на сто ръст в постъпленията си 

и договори на стойност 200 млн. евро през 2010 г. 

Quocirca отрежда много добри позиции за Konica Minolta сред 

ключовите играчи на пазара на управляеми печатни услуги. Ком-

панията се нарежда сред партньорите с най-голямо доверие във 

Великобритания, Германия, скандинавските страни и Централна и 

Източна Европа и може да се похвали с близо 600 клиента на Ста-

рия континент. Миналата година Konica Minolta направи големи 

инвестиции за изграждане на дългосрочни партньорства в Евро-

па. Според Quocirca производителят ще разчита на богатата си 

гама от устройства и сериозния акцент върху пазара на управля-

еми печатни услуги за завоюване на по-сериозни позиции. 

Групата на големите участници на европейския пазар за аут-

сорсинг се допълва от Осе и обявилата едва в средата на минала-

та година амбиции за добро представяне Toshiba. 

Екологичните ползи 
През януари 2008 г. най-голямото испанско енергийно друже-

ство Endesa сключва петгодишен договор с НР за аутсорсинг на 

печатните услуги. Целта му, освен намаляване на разходите за 

печат, е да се ограничи и вредното влияние върху околната сре-

да. Една от крайните цели на договора е компанията да понижи 

въглеродните емисии с около 1,3 милиона килограма. Ето и резул-

татите от съвместния проект до момента.

Бизнес ползи:

• Броят на отпечатаните страници е спаднал с 25%, разхо-

дът на хартия е намалял с 36%, което означава 132 234 кг спес-

тена хартия за една година.

• При подписването на договора Endesa разполага с 4000 прин-

тера, скенера и факс машини в своите 280 обекта в Испания. След 

оценяването на печатната среда броят на устройствата за пе-

чат е намален с 526, което означава 19,4% по-малко принтери и 

многофункционални устройства.

Ползи за околната среда:

• Консумацията на електроенергия е намаляла с 39%.

• Отделяните въглеродни емисии ще намалеят с почти 1,3 ми-

лиона кг за пет те години на договора. Това е равно на въглерод-

ните емисии, отделяни от 559 автомобила за една година, кон-

сумацията на 562 048 литра бензин или емисиите, отделяни при 

производството на електроенергията, нужна за захранването 

на 1045 домакинства за една година.

• През първата година от MPS договора са рециклирани 9231 

тонер касети по програмата HP Planet Partners.

За малката фирма
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» РС инструменти
» Storage приложения
» Фотонаходки

Пътеводител за летни 3D TV забавленияС DVD за 3,99 лв.
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Тестове на дънни платки и CPU охладители

Най-полезните сайтове в Интернет

Фотолаборатории онлайн

Ползи от аутсорсинг на печата

» Мобилен софтуер
» Програми за защита
» Мултимедийни глезотии

        …. и какво ли още не - за без пари!

Конфигуриране на 

кабелни, безжични и 

комбинирани мрежи за 

дома и малкия офис

Настолният компютър ASUS CG8250 ви предоставя перфектна мултимедия и многозадачност благодарение на процесорите от 2-ро 
поколение Intel® Core™ i7, на Оригинален Windows®7 Home Premium и на графичните карти NVIDIA  с видеопамет 1GB. Освен това, 
получавате продукт с отличен  дизайн и дълговечност, в който и дънната платка, и видеокартата са със 100% автентично ASUS 
качество. Твърдотелните кондензатори, феноменалната енергоспестяваща EPU технология и USB 3.0 - този мощен, перфектно 
балансиран комплект ви гарантира един настолен компютър, който ще задоволи всички ваши нужди.

Отдай се на игрите с процесор от 2-ро поколение Intel Core, при това
спестявайки до 40% разходите на енергия с технологията ASUS EPU

Отлична
графика

HDMI поддръжка2x По-дълъг
живот

40% По-малко 
разход на енергия

10x По-бърз
трансфер

No. 1
Дънна платка

Настолно PC CG8250

Създадени от най-предпочитания производител на дънни платки

ОС  Оригинален Windows®7 Home Premium  
Процесор  Intel® Core™ i7-2600, 3.40 GHz  
RAM  6G (DDR3 1333, 2G x 3)  
Видеокарта  NV GTX460 DX 11  
Оптичен диск  24x DVD RW (Non/LS)  
Твърд диск  1TB  3.5"  
Мишка  USB Mouse (Blue Trace Mouse)  
Клавиатура  USB CM KB (BBY, EU)  
Сервиз  3-годишна гаранция  
Цена с ДДС  1899 лв.   
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