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Крачка напред 
в самата същност 
на охлаждането 

 • Балансирано охлаждане между CPU блока 
и останалите компоненти на дънната платка

• По-висок просвет за по-добра съвместимост 
с модулите памет 

• По-голям радиатор, подобряващ 
производителността

• Супер нискооборотен вентилатор 
(900 R.P.M. със Silent Mode Adapter), 
който гарантира почти безшумна работа 

• Съвместимост с 14 см вентилатори (като опция).
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В светлината на прожекторите: 
потребителската електроника 

След големи международни изложения 
като състоялото се през януари шоу за 
потребителска електроника CES 2012, 

анонсираните технологични новости и тенден-
ции отекват дълго на пазара, понякога и години 
напред. Затова е редно да им обръщаме подоба-
ващо внимание, особено когато става въпрос за 
масови потребителски продукти и джаджи, слу-
жещи главно за забавления и вероятно предиз-
викващи интереса на по-голямата част от вас, 
почитателите на компютърната техника. Това 
предопределя и главния акцент в настоящия, 
втори брой за годината на дигиталното издание 
на PC World, което е концентрирано около ново-
стите в света на потребителската електроника, 
представени в Лас Вегас миналия месец. Те са разгледани в рубрика “Хардуер”, 
както в репортажа на нашия специален пратеник на шоуто, така и в обзорната ста-
тия за ултрабук машините, за които продължават да ни убеждават, че ще са таз-
годишния пазарен хит в сегмента на мобилните компютри. 

Към акцента за потребителската електроника се присъединяват и тазмесечните 
ни групови тестове на HD LCD монитори от масов клас, както и обзора на мобилни-
те процесори от фамилията Snapdragon Qualcomm, които работят в смартфоните ви.

Разбира се, не сме забравили и чисто практическата част, която ще ви помог-
не да работите по-ефективно и да се забавлявате по-добре, използвайки налич-
ните ресурси от софтуер и хардуер. В рубрика “Практика” например ще научите 
как да удължите живота на поскъпналите напоследък хард дискове, както и какви 
са най-добре балансираните РС конфигурации в различни ценови сегменти – от 
поредното (макар и не особено редовно през миналата година) издание на “РС на 
месеца”. А ако все още у вас не е увехнал типичния за началото на годината ен-
тусиазъм за самоусъвършенстване, вероятно ще ви е интересно да научите как 
можете да повишите коефициента си на интелигентност с помощ та на наличните 
технологии (рубрика Lifestyle).

Надяваме се, че в новия си дигитален формат, PC World ще е още по-удобен 
за Вас и ще отговаря по-успешно на потребностите Ви от навремен на и полезна 
информация. В случай, че желаете да споделите мнения или препоръки, можете 
да го направите, като използвате контактите от редакцион ното каре. Естествено, 
винаги сте добре дошли и на сайта ни www.pcworld.bg, който, както винаги, ще се 
стараем да актуализираме ежедневно с най-интересното от света на съвремен-
ните информацион ни и комуникацион ни технологии.

В следващия брой очаквайте:
 
Строеви преглед на модерните 
средства за информацион на защита:
• тестове на UPS устройства;
• обзор на най-добрите софтуерни 
защитни пакети от последно 
поколение;
• начини за здраво заключване на 
безжичната мрежа;
• антишпионски трикове
… и още много
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Селекция полезни приложения 
за начинаещите Android и 
iPhone потребители

Владимир Георгиев

Само допреди три години, когато Apple App Store и Android Market тепърва прохож-
даха и все още избистряха концепцията на съвремен ните смартфон приложения, 
беше толкова лесно да избереш необходимите след закупуването на нов апарат. 

Сега ситуацията е, меко казано, “корен но различна”, особено при наличието на близо 600 
хиляди приложения за iOS платформата (iPhone/iPad, iPod Touch) и над 400 хиляди при-
ложения за Android. Ние от PC World сме готови да помогнем на начинаещите потреби-
тели в света на смартфон софтуера и ще ви препоръчаме част от най-полезните и осно-
вополагащи приложения, с които можете да разширите функционалност та на вашето iOS 
или Android устройство.
Февруари 2012  www.pcworld.bg4

Софтуер

www.pcworld.bg


ASTRO File Manager
Платформа: Android 
ASTRO File Manager е едно от първите приложения, кои-

то всеки собственик на Android телефон трябва да свали. 
Както подсказва името, става въпрос за файлов мениджър, 
който ще ви помогне да организирате снимките, музиката, 
клиповете, документите и другите си файлове така, как-
то бихте го правили на десктоп машината си. Ако нямате 
нищо против рекламните банери, приложението е напълно 
безплатно, в противен случай можете да купите Pro верси-Pro верси- верси-верси-
ята.

Boost 2 
Платформа: Android 
Акселерометърът (инструментален метод 

за измерване на ускоренията) на смартфони-
те произведе жанра „тунел”, при който играчът 
преминава през скоростен проход, избягвай-
ки разнообразни препятствия. Един от най-до-
брите представители на жанра е имен но Boost 
2, който ще изпита рефлексите ви и ще пови-, който ще изпита рефлексите ви и ще пови-
ши адреналина. Играта има мултиплейър, как-
то и разнообразни режими, които ще ви заба-
вляват седмици наред. 

ConvertMe
Платформа: Android 
ConvertMe е изключително полезно средство за бързо 

конвертиране на единици, включително и многофункцио-
нален калкулатор. Поддържа над 330 единици сред общо 
15 категории (разстояние, обем, маса, валути и др.) и е 
преведен на 14 езика.

Имайте предвид, че макар ConvertMe да е напълно функ-
ционално в Android версията си, разработчиците са се фо-Android версията си, разработчиците са се фо- версията си, разработчиците са се фо-
кусирали основно върху iOS версията на приложението и 
имен но там са редовните ъпдейти.

Софтуер
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Смартфон приложение – дефиниция
Ако трябва да опишем смартфон приложенията само с три думи, това трябва да са 

„малки, евтини, полезни”. По същество „смартфон приложенията” (на английски най-чес-
то срещани като „apps”), или „мобилните приложения”, са нещото, което радикално промени те-apps”), или „мобилните приложения”, са нещото, което радикално промени те-”), или „мобилните приложения”, са нещото, което радикално промени те- са нещото, което радикално промени те-са нещото, което радикално промени те-
лефоните през последните няколко години. Това са малки програми (включително игри), които 
обогатяват функционалност та на мобилния апарат и помагат на потребителя да персонализира 
устройството си по собствен вкус и предпочитания. Съществуват много видове мобилни прило-
жения, които всеки собственик на смартфон с активна Интернет връзка може да свали, инста-
лира и ползва чрез онлайн магазина на производителя на операцион ната система – например 
Google и техния Android Market, Apple и техния App Store. 

https://market.android.com/details?id=com.metago.astro
https://market.android.com/details?id=com.jonathanlanis.boost2&hl=en),%20iOS%20(http://itunes.apple.com/us/app/boost-2/id333191476?mt=8
https://market.android.com/details?id=com.defianttech.convertme&hl=en), iOS (http://itunes.apple.com/us/app/convertme-currency-units-conversion/id380048676?mt=8
www.pcworld.bg


AirPort Utility
Платформа: iOS 
С AirPort Utility можете да сканирате и контролирате Wi-Fi мре-

жата си също както базовите станции AirPort, включително AirPort 
Express, AirPort Extreme и Time Capsule. И това става директно през 
iPhone. Когато пуснете приложението, ще видите карта на мрежа-
та ви и свързаните към нея устройства. AirPort Utility ще ви каже кое 
към какво е свързано и по какъв метод. Нещо повече, AirPort Utility 
може да конфигурира мрежата и Wi-Fi настройките, да стартира или 
възстановява базова станция, да получава допълнителна мрежова 
информация (като DNS сървър, IP рутер адрес и IP адрес) и още по-IP рутер адрес и IP адрес) и още по- рутер адрес и IP адрес) и още по- адрес и IP адрес) и още по-адрес и IP адрес) и още по-IP адрес) и още по- адрес) и още по-адрес) и още по-
лезни неща.

Groove Coaster 
Платформа: iOS 
Доста време пазарът на музикални игри беше доминиран от Rock 

Band, Guitar Hero, Tap Tap Revenge и съответните им клонинги, но 
Groove Coaster е точно това, което трябваше на жанра – дълбо- Coaster е точно това, което трябваше на жанра – дълбо-Coaster е точно това, което трябваше на жанра – дълбо- е точно това, което трябваше на жанра – дълбо-
ка свежа глътка. Страхотен визуален стил, разнообразни геймплей 
елементи, три трудности, които наистина обогатяват цялостно-
то преживяване, десетки песни, минорна ролева система и всичко 
това е с чудесно изпълнение, което задължително трябва да тест-
вате.

Swype 
Платформа: Android 
След T9 системата за предвиждане на текста, който пишете, 

Swype е следващата чудесна технология, която идва на помощ на 
Android потребителите. Тъй като приложението все още е в бета-
стадий, няма да го намерите в Android Market, а на официалната 
страница на Swype. Технологията, която използва, е патентована 
и според описанието помага да достигнете изписването на 40 думи 
в минута. Имайте предвид, че ако сте начинаещи по отношение на 
виртуалните клавиатури, ще ви трябват поне няколко седмици, за 
да достигнете това ниво.

Какво пропускаме?
Пропускаме най-популярните и очевидни приложения за Android и iOS, които дори на-Android и iOS, които дори на- и iOS, които дори на-и iOS, които дори на- iOS, които дори на-iOS, които дори на-, които дори на-

чинаещите са чували/изпробвали по една или друга линия. И все пак ще изброим извест-
на част от тях – Instagram, Evernote, Google Docs, Google Maps, Google Chrome, Google Translate, 
Google+, Google Music, Google Reader, Google Sky Map, Twitter, Facebook, Kindle, Flickr, Dropbox, 
Hipstamatic, Skype, Adobe Reader, Adobe Flash Player, iBooks, IMDb, Last.fm, uTorrent, както и игри, 
като Angry Birds, Cut the Rope, Doodle Jump, Fruit Ninja, Tiny Wings, Plants vs Zombies, Words with 
Friends, Bejeweled, Tetris, Scrabble, Temple Run. 
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Battery Defender
Платформа: Android 
Дори времето на изчакване на повечето смартфони е по-малко от 

времето за разговори на стандартните („фийчър”) телефони. За съжа-
ление литиевойон ната технология не напредва със скорост та, с коя-
то бърза изчислителният хардуер, и в резултат имаме обидно къса 
издръжливост на батериите. Докато чакаме алтернатива и едно по-
светло бъдеще, обърнете внимание на Battery Defender, който ще на-
прави всичко възможно, за да ви даде допълнително време.

Super Stickman Golf
Платформа: Android / iOS 
Ако ви трябва игра за мултиплейър, то Super Stickman 

Golf ще ви дари с куп забавни и запомнящи се момен- ще ви дари с куп забавни и запомнящи се момен-
ти. Да, това е голф, но без досадни правила и скучни по-
нятия – визията е двуизмерна, геймплейът – аркаден, с 
контролите се свиква много бързо, а и разполагате със 
забавни power-up-и. Играта предлага десетки карти, ня-power-up-и. Играта предлага десетки карти, ня--up-и. Играта предлага десетки карти, ня-up-и. Играта предлага десетки карти, ня--и. Играта предлага десетки карти, ня-и. Играта предлага десетки карти, ня-
кои от които са същински уроци по левъл дизайн. 

IntoNow
Платформа: iOS 
IntoNow е изключително приложение, което може да идентифицира 

милиони телевизион ни предавания и сериали. Единствено трябва да 
кликнете на TV иконата и IntoNow ще ви каже какво точно гледате за-TV иконата и IntoNow ще ви каже какво точно гледате за- иконата и IntoNow ще ви каже какво точно гледате за-иконата и IntoNow ще ви каже какво точно гледате за-
едно с точен епизод, сезон и допълнителна информация. След това 
можете да участвате в дискусион ни теми, да споделяте какво сте гле-
дали посредством Facebook и Twitter, а на всичкото отгоре приложени-
ето позволява и много бърз достъп до базата дан ни на най-популярна-
та филмова енциклопедия IMDb.

A Masterpiece Collection 
Платформа: iOS 
За по-малко от долар получавате десетки класики на литературата, 

чрез които да упражнявате и обогатявате познанията си по английски 
език. В списъка ще намерите заглавия като The Adventures of Huckleberry 
Finn, The Adventures of Tom Sawyer, The Count of Monte Cristo, David 
Copperfield, King Solomon's Mines, The Time Machine, The Strange Case 
of Dr. Jekyll and Mr. Hyde и много други. iOS устройствата се превръщат 
във все по-мощни и предпочитани електрон ни четци, така че можете да 
обърнете внимание и на безплатните приложения Stanza (http://itunes.
apple.com/us/app/stanza/id284956128?mt=8), Kindle (http://itunes.apple.
com/us/app/id302584613?mt=8) и Barnes & Noble eReader (http://itunes.
apple.com/us/app/nook-from-barnes-noble-read/id384910586?mt=8).
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Fruit Ninja: Puss in Boots 
Платформа: Android / iOS 
Да, да, да, вече почти всеки е играл или поне 

чувал за Fruit Ninja, но тематичното продълже-Fruit Ninja, но тематичното продълже- Ninja, но тематичното продълже-Ninja, но тематичното продълже-, но тематичното продълже-но тематичното продълже-
ние Fruit Ninja: Puss in Boots остана някак извън 
радара и не се радва на особена популярност. 
А това не е никак справедливо, защото продъл-
жението включва всичко, което липсваше на 
оригинала, че и отгоре. Тук наместо да режете 
плодове в различни режими, има нива и десет-
ки миниигри, които се отключват на произволен 
принцип. Играта е изключително зарибяваща – 
чувствайте се предупредени!

Tiny Flashlight 
Платформа: Android / iOS 
И в iOS, и в Android има буквално стотици фе-iOS, и в Android има буквално стотици фе-, и в Android има буквално стотици фе- Android има буквално стотици фе-Android има буквално стотици фе- има буквално стотици фе-

нерчета, но сме горди да заявим, че най-добро-
то и същевремен но най-популярното е българ-
ска разработка. Tiny Flashlight е с 42 милиона 
сваляния! Макар приложението да не е толкова 
малко, колкото твърди заглавието, това е така, 
защото е „натъпкано” с допълнителни функции, 
като полицейски светлини, светлини за пътна 
авария, различни видове мигания и прочее по-

лезни неща. Tiny Flashlight е и едно от много малкото приложе-Tiny Flashlight е и едно от много малкото приложе- Flashlight е и едно от много малкото приложе-Flashlight е и едно от много малкото приложе- е и едно от много малкото приложе-
ния, които поддържат всички версии на Android – от 1.5 до 4.0.3. 

Cardiograph
Платформа: Android / iOS 
Cardiograph е българско приложение, което в рамките на 

година достигна над 4 милиона сваляния. Идеята му е доста 
интересна – при пусната светкавица на вашия смартфон, ако 
сложите върха на пръста си на камерата, всяко движение на 
кръвта (промяната в червения цвят на пръста) се отчита като 
един пулс на сърцето, засичайки по този начин учудващо точ-
но ударите му в минута. iOS версията на приложението е из-iOS версията на приложението е из- версията на приложението е из-версията на приложението е из-
цяло преведена и на български език.

Where is My Water? 
Платформа: Android / iOS 
След Doodle Jump, Angry Birds, Fruit Ninja, Tiny Wings и Cut 

the Rope Where is My Water? е следващият наистина голям хит, 
който тепърва започва да получава признание и да се кате-
ри по класациите. Играта е вътрешна разработка на Disney и, 
разбира се, гарантира чудесни анимации и визуален стил. Но 
най-голямото й достойнство е, че пъзел ориентираният гейм-
плей е намерил идеалната среда на това, да ти е забавно, ин-
тересно и да не те кара да преиграваш дадено ниво по някол-
ко десетки пъти (за справка иначе любимият ни Cut the Rope). 
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History Eraser
Платформа: Android 
Много от нас правят неща на смартфоните, които не би било приятно, 

ако светът знае за тях. Ако спадате към тази категория, тогава трябва да 
имате History Eraser, който, както подсказва името, заличава цялата исто-
рия, оставена от вашите действия – от обаждания и бележки до дан ни в 
клипборда и браузъра.

Gesture Search
Платформа: Android 
Gesture Search позволява бързо намиране на контакт, буукмарк, при-

ложение, музикално парче и т.н. единствено чрез рисуване на екрана на 
смартфона. Резултатите от търсенето се ъпдейтват при добавянето на вся-
ка буква или цифра, като приложението става все по-добро с времето, тъй 
като се учи от историята ви на търсене. Доста полезно приложение, с кое-
то бързо се свиква.

Instapaper
Платформа: iOS 
Смартфонът не е единствено приложения и разговори, 

смартфонът се ползва за уеббраузване, следене на новини 
и блогове, четене на статии и прочее материали, които може-
те да запазите чрез Instapaper и след това да четете на спо-
койствие, докато сте офлайн (особено полезно, ако разчитате 
предимно на Wi-Fi достъп до Интернет). 

Защо различните версии на Android имат значение?

Мобилната операцион на система на Apple iOS се разпространява единствено на iPhone, 
iPod Touch и iPad, но Google и техният Android обхващат буквално хиляди различни ус- Touch и iPad, но Google и техният Android обхващат буквално хиляди различни ус-Touch и iPad, но Google и техният Android обхващат буквално хиляди различни ус- и iPad, но Google и техният Android обхващат буквално хиляди различни ус-и iPad, но Google и техният Android обхващат буквално хиляди различни ус- iPad, но Google и техният Android обхващат буквално хиляди различни ус-iPad, но Google и техният Android обхващат буквално хиляди различни ус-, но Google и техният Android обхващат буквално хиляди различни ус- Google и техният Android обхващат буквално хиляди различни ус-Google и техният Android обхващат буквално хиляди различни ус- и техният Android обхващат буквално хиляди различни ус-и техният Android обхващат буквално хиляди различни ус-Android обхващат буквално хиляди различни ус- обхващат буквално хиляди различни ус-

тройства. Версиите на Android са специфични с това, че носят кодови наименования на сладки-Android са специфични с това, че носят кодови наименования на сладки- са специфични с това, че носят кодови наименования на сладки-
ши – първата 1.5 (Cupcake), 1.6 (Donut), 2.0 и 2.1 (Eclair), 2.2 (Froyo), 2.3 (Gingerbread), 3.0, 3.1 и 
3.2 (Honeycomb), те са единствено за таблети, а 4.0 (Ice Cream Sandwich) е и за смартфони, и за 
таблети. Android базираните смартфони идват с инсталирана фабрична версия, която предимно 
може да се ъпдейтва на моделите от висок клас заради по-мощния си хардуер. Обикновено кол-
кото по-евтин е апаратът, толкова по-стара е фабричната версия.

И все пак защо различните версии на Android имат значение? Защото много малка част от 
стотиците хиляди приложения за платформата поддържат всички версии на Android, като обик-Android, като обик-, като обик-като обик-
новено поддържаните са най-масовите Froyo и Gingerbread (в момента съставляващи 86% от 
250-те милиона Android устройства). На практика това означава, че ако имате Android 2.1, то 
приложение, поддържащо 2.2 и/или 2.3, няма да ви тръгне или няма да върви по начина, по 
който очаквате.

Как да проверите коя версия имате? На самото устройство – Home –> Menu –> Settings –> 
About phone. А как да разберете кои версии поддържа дадено Android приложение? На страница- phone. А как да разберете кои версии поддържа дадено Android приложение? На страница-phone. А как да разберете кои версии поддържа дадено Android приложение? На страница-. А как да разберете кои версии поддържа дадено Android приложение? На страница-А как да разберете кои версии поддържа дадено Android приложение? На страница-Android приложение? На страница- приложение? На страница-приложение? На страница-
та на всяко приложение в Android Market има панел с информация About This App, в полето „Re-Android Market има панел с информация About This App, в полето „Re- Market има панел с информация About This App, в полето „Re-Market има панел с информация About This App, в полето „Re- има панел с информация About This App, в полето „Re-има панел с информация About This App, в полето „Re-About This App, в полето „Re- This App, в полето „Re-This App, в полето „Re- App, в полето „Re-App, в полето „Re-, в полето „Re-в полето „Re- „Re-„Re-Re-
quires Android:” се посочва кои са поддържаните версии. Тази информация можете да намерите 
и в генералното описание на повечето приложения. 
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Air Penguin 
Платформа: Android / iOS 
От създателите на ролевата поредица Zenonia (GamEvil) в Air Penguin ще от-Zenonia (GamEvil) в Air Penguin ще от- (GamEvil) в Air Penguin ще от-GamEvil) в Air Penguin ще от-) в Air Penguin ще от-Air Penguin ще от- Penguin ще от-Penguin ще от- ще от-

криете толкова много геймплей и толкова много фън моменти, че е същинско 
кощунство играта да струва едва 99 цента. Гейм механиката не е оригинална 
за двете мобилни платформи – чрез акселерометъра придвижвате пингвин 
сред острови от лед, пазейки се от редица препятствия и възможност та да 
паднете в ледената вода, но реализацията и творческият подход към нивата 
са на много, много високо ниво. Имайте предвид, че Air Penguin може да ста-Air Penguin може да ста- Penguin може да ста-Penguin може да ста- може да ста-
не особено предизвикателен към средата на близо 150-те нива. 

Tiny Compass
Платформа: Android 
И още една родна разработка, набираща сериозна ско-

рост в последните няколко месеца. Tiny Compass е точно 
това, което казва името – съвсем малък компас, който оба-
че върви толкова гладко на голяма част от Android вариан-Android вариан- вариан-вариан-
тите. Заради великолепния дизайн може би ще го ползвате 
и повече от естетическа гледна точка, отколкото да намира-
те правилната посока.

Skifta 
Платформа: Android 
Skifta е първият софтуерен инструмент, който предоста-

вя DLNA сертификат, което означава, че превръща вашия 
Android телефон в официално DLNA устройство. Това от своя 
страна означава, че можете да стриймвате мултимедия от до-
машните си видео/аудиоустройства към телефона, както и да 
пускате клипове от телефона си към телевизора. На момен-
ти приложението проявява нестабилност, но предвид редов-

ните ъпдейти се надяваме, че всичко ще бъде изгладено в близкото бъдеще.

Shazam 
Платформа: Android / iOS 
Shazam е старо и популярно приложение, но тъй като става въпрос за 

първото същинско „УАУ! Приложение”, няма как да не го включим в списъ-
ка. Какво толкова прави, ще попитате? Слуша музика и идентифицира кое 
е парчето, кой е изпълнителят, показва дали е част от албум или сингъл и 
дава директен линк към видеоклипа, ако съществува такъв. Единственото, 
което ви трябва, за да работи Shazam, е Интернет.

Smart Measure
Платформа: Android 
Това е приложение, което, използвайки камерата на телефона ви, може 

да измери височината на даден обект и да даде приблизително разстояние-
то между устройството и обекта. Точност та на Smart Measure зависи основ-
но от качеството на камерата. 

Алтернатива на Smart Measure, но за iOS устройства, е Smart Ruler. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “СОФТУЕР”
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ËÀÍÊÎÌ Áúëãàðèÿ ÎÎÄ

Ñîôèÿ 1330, óë. Ãþåøåâî ¹83

Áèçíåñ Öåíòúð ÑÅÐÄÈÊÀ Ñãðàäà 2, îôèñ 108

òåë: 920 0561; 920 0563

ôàêñ: 920 0584  www.lancombg.com 

TL-WR2543ND 

450Mbps Dual-Band Wireless N 

Gigabit Router

USB Port 

or office printing much 

more flexible.

makes home 

TP-LINK ïóñêà íîâ 450Mbps Dual Band 

áåçæè÷åí ãèãàáèòîâ ðóòåð, ïîçâîëÿâàù íà 

ïîòðåáèòåëèòå äà ïîñòèãíàò íàäåæäíî è 

âèñîêîêà÷åñòâåíî áåçæè÷íî îíëàéí ìóëòè

ìåäèéíî ïðåæèâÿâàíå. Ñúñ ñêîðîñòè äî 

450Mbps è äâóáàíäîâè âúçìîæíîñòè, òå âå÷å 

ìîãàò äà ñè ïóñêàò ìóçèêà, èãðè è HD âèäåî, 

êàêòî è äà ñïîäåëÿò ìåäèéíè ôàéëîâå, 

êàòî ìóçèêà è âèäåî îò âñÿêî ìÿñòî âúâ 

âàøèÿ äîì èëè îôèñ, áåç äà ñå ïðèòåñíÿâàòå 

îò ïðåêúñâàíå â  áåçæè÷íàòà âðúçêà.

-

http://www.tp-link.com/common/subject/wireless/TL-WR2543ND/?siteid=1


Ултрабуци,  
все „по-умни“ телевизори 

и как да управляваме 
прахосмукачката през таблет

Репортаж: Деница Дженева

Трябваха ми две години да посещавам Лас Вегас, за да разбера защо Consumer Elec-Consumer Elec-
tronics Association е избрала имен но този град в пустинята за Consumer Electronics 
Show (CES). Като изключим хазарта (което само по себе си е трудна задача), градът и 

изложението много си приличат. Защото в себе си събират корен но различни места от раз-
лични епохи. И на всяка крачка попадаш в един различен свят. 

Във Вегас можеш за 10 минути да се озовеш от Древен Египет сред каналите на Венеция 
и за още толкова – в двореца на Цезар. На CES пък можеш да познаеш наследника на теле-CES пък можеш да познаеш наследника на теле-пък можеш да познаеш наследника на теле-
визора, който използваш и сега в дома си, но и да видиш този, който ще управляваш с ми-
сълта си след 5 години. Иначе казано, и в града, и на изложението можеш да видиш всичко. 

Явно моят ангел пазител си върши работата, защото миналата година в Лас Вегас видях 
Елвис, а тази на CES не успях да видя Джъстин Бийбър. �ух обаче, че е бил там, и то в ком-CES не успях да видя Джъстин Бийбър. �ух обаче, че е бил там, и то в ком-не успях да видя Джъстин Бийбър. �ух обаче, че е бил там, и то в ком-
панията на други звезди от световна величина. И защо не – да не забравяме, че Джъстин 
Тимбърлейк е съсобственик на MySpace, а Will.i.am е директор на Creative Innovation в Intel. 
Уил Смит пък се присъедини към пресконференцията на Sony, които в замяна по време на 
цялото изложение промотираха новия му филм „Мъже в черно 3”. 

Consumer  
Electronics  
Show 2012:
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CES 2012 завърши и беше триумф по отношение броя на посетителите и рекордно много-
то изложители. Доста от колегите обаче се съгласиха, че е спорно дали изложението беше 
упешно от гледна точка на това, което можеше да се види на него. 20 хиляди нови продукта 
и нито една напълно нова технология е резултатът от тазгодишното издание на форума. И 
все пак CES 2012 далеч не е разочарование. Откак съществува, изложението има тради-CES 2012 далеч не е разочарование. Откак съществува, изложението има тради-далеч не е разочарование. Откак съществува, изложението има тради-
ции не само да прокарва революцион ни концепции, но и да очертава технологичните тен-
денции за годината. А с този набор от нови продукти не е трудно да се ориентираш какво 
ще се случва през 2012. 

Големи, по-големи и най-големи телевизион ни екрани
Повечето хора вече са ъпгрейднали стария си CRT телевизор към нов голям плосък ек-

ран. Това кара производителите да търсят нови начини да накарат потребителите да купу-
ват. Най-лесният е, като увеличат големината на екрана, без това да се отрази ни най-малко 
на качеството. Тази година имаше истински рекордьори в това отношение. Без да навли-
зам в подробности, ще спомена само Sharp, чийто 80-инчов модел направо спираше дъха 
с убийствената си картина. 

Голямата тенденция на CES 2011 беше 3D и докато тогава беше хит, сега идва като стан-
дартна опция за повечето телевизори. Нестандартното тази година бе 3D без очила и вяр-D без очила и вяр-без очила и вяр-
вате или не, резултатите на някои производители като Toshiba например са по-добри от 
тези на редица модели с очила, особено стъпващите на пасивната технология. Идеята „да 
махнем досадните очила” е завладяла дори гиганти като Sony, които обаче засега нямат ко-Sony, които обаче засега нямат ко-, които обаче засега нямат ко-
мерсиални модели и не се очаква да пуснат такива в близката година. 

SmartOffice PN2040SmartOffice PN2040

•  Duplex network scanner, 20ppm/ 40ipm

• Scan to searchable PDF 

• Automatic document detection for ADF/Flatbed 

• TWAIN and WIA drivers, allows full document 
management solutions implementations

www.plustek.com/oeu

March 6-10, 2012
H3 F29

Monte Carlo
Feb 7-10, 2012

www.adcom.bg
Tel: +359 2 8181081 

www.comelsoft.com
Tel.:+359 2 8164914
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Други производители пък насочват усилията си към създаването на по-богато 3D съдър-3D съдър-съдър-
жание. Panasonic подкрепя олимпийските игри, които ще се проведат това лято в Лондон и 
ще бъдат излъчвани и в триизмерен вариант. Samsung пък ще обогати медия библиотека-Samsung пък ще обогати медия библиотека-пък ще обогати медия библиотека-
та, достъпна за собствениците на телевизори с нейната марка Samsung Market, като доба-Samsung Market, като доба-, като доба-
ви 3D версия на сериала „Бойна звезда Галактика”. 

OLED телевизори
Тази година изненадващо на хоризонта се появиха OLED (Organic Light-Emitting Diode) 

модели, и то с големина, достатъчна да бъдат сложени в хола и да се гледат от дивана. LG 
например представи впечатляващ 55-инчов телевизор и той далеч не беше сред най-голе-
мите модели на изложението. Най-внушителният диагонал, който аз видях, беше 84 инча. 
OLED моделите преминаха фазата „бяла лястовичка в продуктовата гама” и вече се появя-
ват цели серии, при това от производители като LG и Samsung. За това, колко са красиви, 
изобщо няма да споменавам, но със сигурност ще накарат да намразите новия си плосък 
телевизор у дома. 

Ултрабуци
Ултрабуците по същество представляват PC еквивалент на MacBook Air. Те са мощни 

лаптопи, захранени с процесорната мощ на Intel, като в същото време са по-тънки и по-ле-Intel, като в същото време са по-тънки и по-ле-, като в същото време са по-тънки и по-ле-
ки от стандартните модели. Производители като Acer, Dell, HP, Samsung и Toshiba, както и 
още 10 други, демонстрираха сериозно отношение към този клас устройства. Проблемът 
засега е в цената – тя е толкова висока, че на практика са недостъпни за масовите потре-
бители. Голяма част от тези, които могат да си ги позволят пък, предпочитат да дадат тези 
пари за някой продукт на Apple. 

Все пак Intel не са в чак толкова неизгодна позиция. Козовете в ръкава са плановете за 
развитие на концепцията в посока добавяне на тъч функционалност и управление с жесто-
ве. Това съобщи самият вицепрезидент на Intel и генерален мениджър на PC client group 
на компанията. Той увери, че и двете технологии работят добре и е въпрос на кратко вре-
ме да се появят в ултрабуците. А повече за най-интересното в този сегмент ще можете да 
прочетете и в следващия материал от рубриката “Хардуер” на настоящия брой на PC World.

Таблети
Таблетите постепен но се развиха в посока на „следващото голямо нещо” в персоналния 

компютинг. Тъч скрийнът е съвсем естествен потребителски интерфейс, а преносимост та 
се оказа ключова в успеха на таблетите „да отхапят” голямо парче от компютърния пазар. И 
въпреки че за момента все още безспорен лидер си остава iPad на Apple, на CES 2012 ста-
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на очевидно, че скоро Apple ще има за какво да се притеснява. С появата на Amazon Kindle 
Fire се сложи началото на пазара на достъпните в ценово отношение таблети. 

Традицион ната липса на Apple на CES дава възможност на останалите производители 
да покажат своите нови предложения. Но конкурентите на iPad на изложението не бяха чак 
толкова много, колкото се очакваше. Може би слабите продажби на Android базирани табле-
ти са направили производителите по-внимателни. Имаше обаче няколко модела, на които 
си заслужава да се обърне внимание. 

Сред интересните предложения е Acer Iconia Tab A700, който идва с Android 4.0 Ice Cream 
Sandwich и мощен четириядрен процесор. Наистина смислен модел. Toshiba също се пред-
стави достойно на таблет арената със своя Excite 10 с 10,1-инчов дисплей, Android плат-
форма и 1,2 GHz двуядрен процесор. 

Lenovo показа IdeaPad Yoga, който представлява 13,1-инчов лаптоп/таблет и напълно 
илюстрира каква е била визията на Microsoft за таблет РС-тата през 2002-а. В добрия сми-
съл на думата. Не, че моделът е закъснял с 10 години. Просто повече прилича на ноутбук с 
активен екран, който може да се ползва за работа, отколкото на конкурент на iPad. 

Проектът на Razer „Project Fiona” пък отваря нишата на гейминг таблетите и поставя 
резон ния въпрос кой има нужда от PlayStation Vita, след като може да си играе PC игри на 
таблета, при това с два контролера. Като стана въпрос за PlayStation Vita, той никак не е 
за пренебрегване. Запазила формата на традицион ното PSP, новата мобилна конзола от 
Sony е оборудвана с две камери и тъч скрийн, който прави преживяването близко до играта 
с таблет. Ако предпочитате таблет от японския гигант пък, можете да използвате контроле-
рите си от PlayStation за управление. 

Интересно беше да се види и прототипът на Nvidia с Windows 8. Моделът стъпва на чети-
риядрен Tegra 3 процесор и определено дава на Intel основания да се притеснява. 
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Windows
Представянето на Microsoft беше само една малка част от CES 2012, но Windows беше 

навсякъде. Windows Phone беше отписан от доста специалисти, според които тази мобил-
на операцион на система е много назад от iOS и Android и ще й бъде страшно трудно да на-
мери пазарното си място между тях. Microsoft обаче е убедила няколко производители, на-
чело с Nokia, да обърнат по-сериозно внимание и нещата са на път да се обърнат в полза 
на редмънтската компания. Не че ще измести iOS или Android, но със сигурност вече има 
потенциал да се бори за по-достойно място на пазара. 

Windows 8 ще се появи скоро, вероятно до края на тази година. Като цяло редица производи-
тели очакват Windows 8, която вероятно ще бъде свързващото звено на работата и забавление-
то с тъч скрийн устройствата.  И тъй като на CES 2012 имах възможност да видя няколко табле-
та и лаптопи от партньори на Microsoft, очаквам с нетърпение новата операцион на система.

„Умни” домове
Тук вече наистина влиза всичко. От хладилника през пералнята до прахосмукачката и те-

левизора, всичко вече може да се управлява. С помощ та на Wi-Fi, тъч скрийн и няколко при-
ложения можете да накарате всички устройства у дома да си „говорят” и дори да ви помог-
нат да се отървете няколко килограма. 

Smart при телевизорите е на съвсем друго ниво. Panasonic например покани Джъстин 
Тимбърлейк да обяви новото приложение от MySpace, което ви позволява да си чатите, до-MySpace, което ви позволява да си чатите, до-, което ви позволява да си чатите, до-
като гледате телевизия, и което идва като стандартна функция с новата серия телевизо-
ри Viera. Sharp също се похвали с обогатена библиотека с приложения, включваща Cine-Viera. Sharp също се похвали с обогатена библиотека с приложения, включваща Cine-. Sharp също се похвали с обогатена библиотека с приложения, включваща Cine-Sharp също се похвали с обогатена библиотека с приложения, включваща Cine-също се похвали с обогатена библиотека с приложения, включваща Cine-Cine-
maNow, NetFlix, Vudu, DLNA PC. 

Моделите обаче като че ли страдат от липсата на обща платформа, която да ги обеди-
нява. А това ще накара повече хора да се насочат в тази посока. Дали тази платформа ще 
бъде Google TV, ще видим през тази година. Във всеки случай началото е положено – в све-
товен мащаб вече са продадени 350 млн. устройства, на които може да се гледа YouTube. 

Wi-Fi свързани фотоапарати
Ако си купувате камера или фотоапарат през 2012-а, е малко вероятно да намерите мо-

дел без Wi-Fi възможности. Sony Bloggie Live например може в реално време да качва ва-
шите видеоклипове. Новият Polaroid SC1630 идва с вградена 3G-ready Android платформа, 
което означава само едно: скоро фотоапаратите ще имат 3G връзка и ще можете да ъпло-
удвате снимки по всяко време и отвсякъде. И под „скоро” имам предвид някъде през второ-
то тримесечие на годината. Все още не е ясно на каква цена. 

Смартфони с огромни екрани
Много малко смартфони на тазгодишния CES бяха с дисплеи, по-малки от 4 инча. Рекор-CES бяха с дисплеи, по-малки от 4 инча. Рекор-бяха с дисплеи, по-малки от 4 инча. Рекор-

дьор както по отношение на големината на екрана, така и в качеството, е Samsung Galaxy 
Note със своя 5,3-инчов HD Super AMOLED дисплей. Наистина зашеметяващо. Не бих ка-
зала, че Sony тук се изложи. Нейният хитов модел Xperia Ion е със скромния 4,6-инчов дис-Sony тук се изложи. Нейният хитов модел Xperia Ion е със скромния 4,6-инчов дис-тук се изложи. Нейният хитов модел Xperia Ion е със скромния 4,6-инчов дис-Xperia Ion е със скромния 4,6-инчов дис- е със скромния 4,6-инчов дис-е със скромния 4,6-инчов дис-
плей, но пък е първият 4G LTE смартфон на пазара. Още по-зашеметяващо! 
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Ultrabook манията 
на CES 2012 – 
новата вълнa от 
оригинални и мощни 
решения

Първото от големите технологични събития за годината – изложението CES 2012, фор-
мално приключи на 13 януари, но демонстрираните по време на шоуто хай-тек реше-
ния и продукти ще атакуват пазарите и ще определят технологичните тенденции през 

цялата настояща година. А като става въпрос за тенденции, определено в тазгодишното из-
дание на шоуто в Лас Вегас доминираща беше темата за мощното навлизане на т.нар. ul-ul-
trabook машини. Не че липсваха и таблети, но те вече са миналогодишна мода, а ultrabook 
устройствата би трябвало да са тазгодишният голям пазарен хит, ако можем да се доверим 
на прогнозите на Intel при представянето на концепцията за този тип ултратънки, леки, мощ-Intel при представянето на концепцията за този тип ултратънки, леки, мощ- при представянето на концепцията за този тип ултратънки, леки, мощ-при представянето на концепцията за този тип ултратънки, леки, мощ-
ни и поне по замисъл относително евтини преносими компютри.

Наистина, започналите миналата година продажби на първата вълна ултрабук лаптопи не 
оправдаха първоначалните очаквания, но надеждите за следващата ultrabook серия оста-ultrabook серия оста- серия оста-серия оста-
ват големи, още повече че за настоящата година Intel ни обещава поне 60 различни моде-Intel ни обещава поне 60 различни моде- ни обещава поне 60 различни моде-ни обещава поне 60 различни моде-
ла преносими компютри от този тип, включително с touch функционалност и по-ниски цени. 
В стремежа си да провокира своите партньори към повече творчество самата Intel предиз-Intel предиз- предиз-предиз-
вика доста интерес по време на шоуто с един нестандартен дизайн, реализиран в концеп-
туалния Windows 7 базиран ултрабук Nikiski, с който можете да се запознаете набързо чрез 
видеопрепратката по-долу.

www.pcworld.bg
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 ВИДЕО: Концептуалният Windows 7 базиран ултрабук Nikiski в действие

Оригиналност обаче не липсваше и в останалите ultrabook решения, показани по време 
на изложението за потребителска електроника и готови за атака на пазара в съвсем скоро 
време. Демонстрираните модели от различни хардуерни производители бяха буквално де-
сетки, така че е трудно в една статия да се направи обзор за всички, но все пак има поне 
няколко, които по една или друга причина си заслужават споменаването. Имен но за тях ще 
стане дума в следващите редове, с които ще ви разкажем за седем ultrabook устройства. 
Според нас те имат потенциал да раздвижат световния и, надяваме се, нашия мобилен РС 
пазар. Подредихме ги по азбучния ред на марките, без да правим някаква класация на база 
собствени предпочитания. Такава ще има в секцията с груповите тестове в някой от след-
ващите броеве на списанието, а засега ви предлагаме само най-любопитните подробности. 

Acer Aspire S5 – тънък ултрабук със скрити „козове”

Според набелязаните от Intel критерии, за да може един преносим компютър да попад-Intel критерии, за да може един преносим компютър да попад- критерии, за да може един преносим компютър да попад-критерии, за да може един преносим компютър да попад-
не в категорията „ултрабук”, той трябва да е с дебелина под 20 мм, да тежи по-малко от 1,8 
кг и да струва по-малко от $1000. По време на CES 2012 компанията Acer, която беше сред 
първите осмелили се да изпробват новата ниша, показа, че първите два критерия за габа-
рити могат да бъдат надминати, и то с доста. Най-новият ултрабук състезател на марката – 
Acer Aspire S5, ни направи впечатление с наистина тънкия си корпус: само 15 мм в най-де-
белата част. Благодарение на корпуса от използвания в авиоиндустрията дуралуминий този 
13,3-инчов ултрабук може да се похвали и с много ниско тегло – 1,35 кг. 

Въпреки това в устройството са побрани доста качествена клавиатура от островен тип, 
както и доста голям за Windows базиран лаптоп сензорен тъчпад без механични бутони. Ос-Windows базиран лаптоп сензорен тъчпад без механични бутони. Ос- базиран лаптоп сензорен тъчпад без механични бутони. Ос-
вен с тънък корпус Acer Aspire S5 прави впечатление и с нестандартно решение за разпо-
ложение на I/O портовете. Те се намират на подвижен, прибиращ се в долната част на кор-I/O портовете. Те се намират на подвижен, прибиращ се в долната част на кор-/O портовете. Те се намират на подвижен, прибиращ се в долната част на кор-O портовете. Те се намират на подвижен, прибиращ се в долната част на кор- портовете. Те се намират на подвижен, прибиращ се в долната част на кор-портовете. Те се намират на подвижен, прибиращ се в долната част на кор-
пуса панел, наречен MagicFlip I/O, който се изважда с натискане на специално предвиден 
за целта хардуерен бутон. Интересно е също, че на въпросния панел може да се види и 
Thunderbolt конектор, който все още е изключителна рядкост в Windows базиран лаптоп (за-Windows базиран лаптоп (за- базиран лаптоп (за-
сега Thunderbolt навлиза най-вече с преносимите машини на Apple).

ВИДЕО: Портове в „чекмедже” с Acer MagicFlip I/O
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По отношение на хардуерната мощ на Acer Aspire S5 също едва ли може да има забележ-
ки. Показаният на CES 2012 образец беше с бързо, флаш базирано SSD устройство за съх-CES 2012 образец беше с бързо, флаш базирано SSD устройство за съх- 2012 образец беше с бързо, флаш базирано SSD устройство за съх-2012 образец беше с бързо, флаш базирано SSD устройство за съх- бързо, флаш базирано SSD устройство за съх-бързо, флаш базирано SSD устройство за съх-SSD устройство за съх- устройство за съх-устройство за съх-
ранение и процесор Intel Core от второ поколение (Sandy Bridge), но до появата на ултрабу-(Sandy Bridge), но до появата на ултрабу-Sandy Bridge), но до появата на ултрабу- Bridge), но до появата на ултрабу-Bridge), но до появата на ултрабу-), но до появата на ултрабу-, но до появата на ултрабу-
ка на пазара, планирана за второто тримесечие на годината, има голяма вероятност Aspire 
S5 моделите да се сдобият и с CPU чиповете от следващата генерация с архитектурата Ivy 
Bridge. Инженерите на Acer са успели да поберат в ултратънкия корпус и качествена акус-. Инженерите на Acer са успели да поберат в ултратънкия корпус и качествена акус-Инженерите на Acer са успели да поберат в ултратънкия корпус и качествена акус-Acer са успели да поберат в ултратънкия корпус и качествена акус- са успели да поберат в ултратънкия корпус и качествена акус-са успели да поберат в ултратънкия корпус и качествена акус-
тична система Dolby Home Theater 4. 

ASUS ZENBOOK с нови „дрехи”

На изложението във 
Вегас тайванската компа-
ния ASUS показа цял куп 
нова мобилна техника, но 
„черешката на тортата” оп-
ределено беше поставена от 
ultrabook машините ZENBOOK. 
Макар че въпросните устройства 
са на световния пазар още от октом-
ври-ноември 2011 г., те все още минават за 
един от еталоните в тази концепция, предлагайки реди-
ца топхарактеристики без практически никакви компромиси във важните 
за един ноутбук качества както по отношение на мобилност та и производителност та, така и 
за дизайна и възможностите за удобна и автономна работа. 

А освен с техническите характеристики и класния хардуер, в който не забелязахме особе-
ни промени от представянето на модела в България (вж. таблицата), ASUS ZENBOOK опре-
делено прави впечатление и с дизайна си. Корпусът на устройството е изцяло от алуминий, 
като капакът е с леко грапава повърхност под формата на концентрични кръгове. Освен че 
изглежда добре, това решение елиминира проблема с пръстовите отпечатъци. Едва ли е 
нужно да казваме, че лаптопът е изключително тънък – дебелината на „зенбука” е само 3 мм 
в предната част и 9 мм в задната, което според компанията го прави най-тънкия ултрабук на 
пазара. А по време на CES 2012 стана ясно, че атрактивната визия на устройството става 
все по-зрелищна и вероятно ще допадне още повече на дамите, тъй като ZENBOOK ще се 
предлага и в две нови разновидности, решени в гамата на розовото – Rose Gold и Hot Pink.

www.pcworld.bg
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Бял свят и за първия ултрабук на Dell – XPS 13
Макaр и с извест-aр и с извест-р и с извест-

но закъснение, на CES 
2012 към ултрабук ма-
нията се присъедини и 
компанията Dell, която 
най-после показа своя 
първи представител от 
въпросния клас машини – 
модела XPS 13. Въпреки 
че идва чак с втората вълна 
ultrabook машини, Dell XPS 
13 в никакъв случай не е за 
пренебрегване. Устройство-
то прави впечатление с мно-
го тънкия си корпус (0,63 см в 
най-тънката част) и с компакт-
ния си формат – благодарение 
на тънката рамка на екрана ин-
женерите на компанията са ус-
пели да поберат 13,3-инчов сен-
зорен дисплей в корпус, какъвто 

имат 11-инчовите минилаптопи (размерите на Dell XPS 13 са 316х205х6–18 мм, а теглото му е 
1,36 кг). Иначе дисплеят е с резолюция 1366х768 точки, а яркост та му – 200 кд/м2, като е пред-
видена и механична защита със заздравено стъкло Gorilla Glass.

Ултрабукът на Dell ще се предлага с процесор Core i5-2467M (1,6 GHz) или i7-2637M (1,7 
GHz), а за обработката на графиката отговаря интегрирано графично ядро Intel HD 3000. 
Обемът на оперативната памет на Dell XPS 13 достига 4 GB, a за съхранението на информа-Dell XPS 13 достига 4 GB, a за съхранението на информа- XPS 13 достига 4 GB, a за съхранението на информа-XPS 13 достига 4 GB, a за съхранението на информа- 13 достига 4 GB, a за съхранението на информа-GB, a за съхранението на информа-, a за съхранението на информа-a за съхранението на информа- за съхранението на информа-за съхранението на информа- на информа-на информа-
цията купувачите могат да избират между твърдотелен носител с капацитет 128 или 256 GB. 
Моделът разполага също с Wi-Fi и Bluetooth 3.0 адаптери за безжична свързаност, уебкаме-
ра с 1,3-мегапикселова матрица, USB 3.0 и USB 2.0 портове, както и Mini-DisplayPort конек-
тор. Според информация от компанията ултрабукът може да издържи с едно зареждане на 
батерията до 9 часа.

На пазара ултрабукът Dell XPS 13 трябва да се появи в края на февруари, като в конфи-
гурация с Core i5 процесор, 4 GB оперативна памет и SSD носител с обем 128 GB той ще 
струва около $1000. 

HP Envy 14 Spectre – ултрабук от… стъкло
Една от причините за популярност та на Hewlett-Packard на РС пазара е надеждната и 

добре работеща мобилна техника на компанията. На CES 2012 обаче производителят де-CES 2012 обаче производителят де- 2012 обаче производителят де-обаче производителят де-
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монстрира и завидна доза оригиналност, въплътена в необичайния ултрабук, кръстен HP 
Envy 14 Spectre. В този модел дизайнерите на компанията са използвали солидно количе-
ство химически усилено стъкло, което придава доста зрелищен вид на ултрабука. Всъщ-
ност със заздравено стъкло са покрити не само екранът на устройството, но също и капакът, 
област та около клавиатурата, където се поставят китките на ръцете, и даже част от дъно-
то. Крайният резултат е доста ефектен, макар да остават някои съмнения по отношение на 
практичност та, тъй като стъклото е известно със своята склон ност да „привлича” пръстови 
отпечатъци. Използването на толкова много стъкло се е отразило и на масо-габаритните ха-
рактеристики на устройството, което е с дебелина 20 мм и тегло от 1,72 кг – мерки, които го 
правят един от най-големите и тежките представители в ultrabook сегмента. 

По отношение на скрития под стъклото хардуер обаче не могат да се отправят сери-
озни забележки. HP Envy 14 Spectre е оборудван с класен 13,3-инчов екран с резолюция 
1600х900 пиксела и яркост от 350 nits и с почти всякакви съвремен ни средства за безжична 
комуникация. Изчислителната мощ се осигурява от процесор Core i5-2467M CPU и 4 GB сис-от процесор Core i5-2467M CPU и 4 GB сис-Core i5-2467M CPU и 4 GB сис-4 GB сис-GB сис- сис-сис-
темна RAM памет, която може да бъде увеличена и до 8 GB. За съхранение са предвидени 
хард дискове с различни капацитети или 256-гигабайтов SSD носител, а батерията според 
компанията гарантира до 9 часа време за автономна работа, което също е много добър по-
казател за класа. 

За съжаление цената от $1400 (за базова модификация) надхвърля доста препоръчания от 
Intel диапазон, но пък вероятно ще си заслужава. Това ще разберем със сигурност към март 
тази година, когато HP Envy 14 Spectre по план трябва да излезе на европейския пазар.

Lenovo IdeaPad U310 и U410 олицетворяват идеята за стилния 
и достъпния ултрабук

Без особени претенции за оригиналност, по време на изложението 
в Лас Вегас Lenovo обяви внушително портфолио от всевъзможни 
нови преносими компютри, които обаче бяха подчертано стил-
ни и разноцветни с предложения в необичайни за компания-
та цветове, като розово, яркосиньо и рубинено червено. 
В тази нова концепция влизат и свежите попълне-
ния в ултрабук портфолиото на марката, идващи 
в лицето на моделите IdeaPad U310 и U410.

Снабдени с Intel Core i5/i7 процесор, тези 
тънки и леки лаптопи се предлагат както с 
ултрабук версията на 64 GB SSD дискове 
за кеширане на информация, така и с твърд 
диск с капацитет до 500 GB. И двете версии 
осигуряват бързо стартиране на операцион ната 
система и бързо събуждане благодарение на тех-
нологията Windows 7 Enhanced Experience. Ком-
пютрите включват и други „умни” (smart) технологии, 
като Lenovo Smart Update с автоматично обновяване 
на пощенската кутия, чат в реално време и съобщения в 
социалните мрежи дори в режим на изчакване, а батерия-
та им издържа до 8 часа.

Моделите U310 и U410 покриват всички изисквания за работа 
в движение – тежат съответно 1,7 кг и 1,9 кг и са с дебелина съот-
ветно 18 мм и 21 мм. За оптимална визуализация при създаване 
или разглеждане на съдържание U310 разполага с 16:9 HD екран с 
диагонал 13,3 инча и идва с вграден видеоадаптер Intel GMA 3000 HD. 
Моделът U410 пък е оборудван с видеокарта NVIDIA GeForce 610M 1 GB. За да доставят макси-
мално качество при забавлението, моделите U310 и U410 са снабдени с технологията за безжично 
свързване към голям екран Intel Wireless Display (Wi-Di). Двата ултрабука се предлагат в спомена-Intel Wireless Display (Wi-Di). Двата ултрабука се предлагат в спомена- Wireless Display (Wi-Di). Двата ултрабука се предлагат в спомена-Wireless Display (Wi-Di). Двата ултрабука се предлагат в спомена- Display (Wi-Di). Двата ултрабука се предлагат в спомена-Display (Wi-Di). Двата ултрабука се предлагат в спомена- (Wi-Di). Двата ултрабука се предлагат в спомена-Wi-Di). Двата ултрабука се предлагат в спомена-). Двата ултрабука се предлагат в спомена-спомена-
тата богата палитра от свежи цветове, включваща светлосиньо, черешов цвят, графитено сиво, ру-богата палитра от свежи цветове, включваща светлосиньо, черешов цвят, графитено сиво, ру-
бинено червено, сапфирено синьо и тревисто зелено. Сред най-големите достойнства на тези два 
нови модела обаче ще е атрактивната им цена, която според компанията ще започва от $699 (или 
от около 1600 лв. в България). Очаква се продажбите им да стартират в началото на месец май. 
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Елегантност и мощ в ултрабук устройствата LG Z330 и Z430

У нас LG Electronics е популярна главно със своите монитори, смартфони и битова елек-
троника, но компанията не е новак и в създаването на мобилна компютърна техника. По вре-
ме на CES 2012 южнокорейският производител представи официално два ултрабука, които 
са част от линията Super Ultrabook Series. Според официалната информация от компания-
та за разлика от стандартните ултрабуци новите продукти с тънък дизайн, носещи наимено-
ванията LG Z330 и Z430, са способни да предложат сравнително висока производителност. 

Моделът LG Z330 идва с 13,3-инчов дисплей, докато LG Z430 е с диагонал на екрана от 
14 инча. Двата ултрабука ще са достъпни с процесори Intel Core i3, Core i5 или Core i7 от 
второ поколение, както и с интегрирана графика Intel HD 3000, а в качеството на операцион-
на система предложенията включват Windows 7 Home Premium и Windows 7 Professional.

Устройството LG Z330 може да разполага с до 4 GB оперативна памет и SSD с капацитет 
120 GB или 256 GB, като дебелината на ултрабука е 14,7 мм, а теглото му – 1,21 кг. Тънки-GB или 256 GB, като дебелината на ултрабука е 14,7 мм, а теглото му – 1,21 кг. Тънки- или 256 GB, като дебелината на ултрабука е 14,7 мм, а теглото му – 1,21 кг. Тънки-GB, като дебелината на ултрабука е 14,7 мм, а теглото му – 1,21 кг. Тънки-, като дебелината на ултрабука е 14,7 мм, а теглото му – 1,21 кг. Тънки-като дебелината на ултрабука е 14,7 мм, а теглото му – 1,21 кг. Тънки-дебелината на ултрабука е 14,7 мм, а теглото му – 1,21 кг. Тънки-
ят преносим компютър идва с 3-клетъчна батерия. Моделът LG Z430 е с дебелина 19,9 мм 
и тегло 1,5 кг. Той може да функционира с до 8 GB оперативна памет, 128 GB твърдотелен 
носител или 500 GB твърд диск. Този ултрабук ще се предлага с 4-клетъчна батерия. Поя-GB твърд диск. Този ултрабук ще се предлага с 4-клетъчна батерия. Поя- твърд диск. Този ултрабук ще се предлага с 4-клетъчна батерия. Поя-
вата в продажба на новите продукти се очаква още през това тримесечие, но цените им за-но цените им за- им за-им за-
сега не са известни.

Ултрабърз старт в ултрабук моделите Samsung Series 5 Ultra 
Напоследък ясно се забелязва лесно обяснимата тенденция за отказ от оптичните ус-

тройства в ултратънките и леки мобилни компютри, така че наличието им в максимално 
тънките ултрабук модели би било по-скоро изненада. Такава обаче ни поднася другият юж-
нокорейски гигант Samsung, който осигурява и оптична функционалност в един от модели-Samsung, който осигурява и оптична функционалност в един от модели-, който осигурява и оптична функционалност в един от модели-оптична функционалност в един от модели-функционалност в един от модели-един от модели-
те от своята нова Series 5 Ultra линия.

В тази ultrabook серия компанията засега предлага два модела с диагонали на екрана 13 
и 14 инча. И в двата случая резолюцията на дисплеите е 1366х768 точки, а конфигурации-
те им са с процесор Intel Core i5-2467M, от 4 до 8 GB оперативна памет и специална 16 GB 
ExpressCache памет, която се използва за ускоряване зареждането на операцион ната сис-e памет, която се използва за ускоряване зареждането на операцион ната сис- памет, която се използва за ускоряване зареждането на операцион ната сис-памет, която се използва за ускоряване зареждането на операцион ната сис-
тема, отнемащо едва 20 секунди. Samsung Series 5 Ultra машините не са от най-компактни-Samsung Series 5 Ultra машините не са от най-компактни- Series 5 Ultra машините не са от най-компактни-Series 5 Ultra машините не са от най-компактни- 5 Ultra машините не са от най-компактни-Ultra машините не са от най-компактни- машините не са от най-компактни-машините не са от най-компактни-
те и леки ултрабук устройства на пазара (като по-малкият модел тежи 1,59 кг, а по-големи-
ят – 1,77 кг, при дебелина съответно 15 и 21 мм), но затова пък в 14-инчовия представител 
се е намерило място и за DVD записвачка. 

Samsung Series 5 Ultra лаптопите се отличават и с нелош набор от комуникацион ни въз- Series 5 Ultra лаптопите се отличават и с нелош набор от комуникацион ни въз-Series 5 Ultra лаптопите се отличават и с нелош набор от комуникацион ни въз- 5 Ultra лаптопите се отличават и с нелош набор от комуникацион ни въз-Ultra лаптопите се отличават и с нелош набор от комуникацион ни въз- лаптопите се отличават и с нелош набор от комуникацион ни въз-
можности, обезпечавани чрез два USB 3.0 порта, Ethernet адаптер, модерен Wi-Fi модул, 
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слот за SD карти памет, HDMI извод и даже VGA изход (само в 14-инчовия модел). Двата 
нови ултрабука на Samsung трябва да са на пазара още в края на януари или началото на 
февруари на цени в диапазона от $900 до $1100 в зависимост от конфигурацията.

Опит за обобщение
Описаната дотук „великолепна седморка” на ултрабук представители, разбира се, далеч 

не изчерпва интересните модели, които са налични или ще видим скоро на пазара. Те обаче 
илюстрират доста добре тенденциите в този бързо развиващ се сегмент и до голяма степен 
материализират обещанията на Intel тази година да видим още по-оригинални и функцио-Intel тази година да видим още по-оригинални и функцио- тази година да видим още по-оригинални и функцио-тази година да видим още по-оригинални и функцио-
нални въплъщения на ultrabook концепцията. Но тази „втора вълна” ultrabook устройства 
все още е само началото – супертънки и леки, но с мощни процесори, ултрабуците тази го-
дина трябва да убедят потребителите да изсипят пак парите си на компютърния пазар, се-
риозно пострадал от от кризата. Поне така се надяват от компютърната индустрия. Но има 
и едно нещо, което може да попречи за възхода на този нов пазарен хит с все още нереа-
лизиран потенциал – цените. 

Ето какво мисли по въпроса Боб О'Донъл, анализатор от IDC: „Проблемът при ултрабу-
ците е, че ценовите нива са твърде високи. За ноутбук обикновено харчиш $600 или $700, 
така че устройство за $1000 е наистина скъпо. За съжаление повечето хора ги асоциират 
с Apple, която предлага премиум продукт, а за да се конкурираш с Apple, трябва да пред-
ложиш по-ниска цена. Мисля, че за да успеят, ултрабуците трябва да постигнат цена поне 
$799 и дори $699. Може би ще се наложат компромиси, като по-малък SSD или комбинира-
не на флаш памет и традиционен диск. Дали обаче тази комбинация може да ви даде 80-
90% от производителност та на SSD на по-ниска цена? Ще видим много производители да 
експериментират с това, за да постигнат по-ниски ценови равнища.”

Няма спор, че Apple вдигна много високо летвата със своя Macbook Air, който дебюти- вдигна много високо летвата със своя Macbook Air, който дебюти-много високо летвата със своя Macbook Air, който дебюти-летвата със своя Macbook Air, който дебюти-Macbook Air, който дебюти- Air, който дебюти-Air, който дебюти-, който дебюти-
ра още преди 3 години, но и досега си остава труднодостижим еталон за PC производите-още преди 3 години, но и досега си остава труднодостижим еталон за PC производите-преди 3 години, но и досега си остава труднодостижим еталон за PC производите-PC производите- производите-
лите. Факт е обаче, че дори Apple има проблем да постигне „магическата” бройка. Всъщ-. Факт е обаче, че дори Apple има проблем да постигне „магическата” бройка. Всъщ-Факт е обаче, че дори Apple има проблем да постигне „магическата” бройка. Всъщ-Apple има проблем да постигне „магическата” бройка. Всъщ- има проблем да постигне „магическата” бройка. Всъщ- Всъщ-
ност Macbook Air също не се продаваше добре при пускането му, защото бе твърде скъп. 
Едва когато той се появи на цени от $999 до $1199, Apple постигна пазарни успехи. В край-Apple постигна пазарни успехи. В край- постигна пазарни успехи. В край-пазарни успехи. В край-успехи. В край-
на сметка „ябълките” научиха важен урок: „Имаме велик продукт, но не и точната цена!” А 
за нас като потребители остава само да си пожелаем, че урокът ще бъде научен и от дос-
тавчиците на ultrabook техника. 
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Full HD монитор  
за всеки
Тест на 23/24-инчови Full HD модели  
от масов клас

Денислав Славчев

По правило представянето на скъпоструващи монитори представлява интерес за срав-
нително малка част от масовите потребители, тъй като този тип дисплеи са насочени 
основно към професионалистите. С моделите за масовия пазар, от друга страна, се 

сблъскваме всекидневно и те вълнуват по-голямата част от хората. В същото време техни-
те достойнства и недостатъци много често са предмет и на горещи спорове и обсъждания. С 
всяка година големината на дисплеите се увеличава, тъй като цените вървят надолу. Най-по-
пулярни в момента са мониторите с размер на екрана 23-24”, които предлагат най-приемливо 
съотношение цена/размер за голямата част от потребителите. Другата тенденция е, че вече 
масово при тези размери се премина на новия HD формат със съотношение 16:9, който е и 
новият неписан стандарт за компютърните монитори. Разбира се, все още се намират и нови 
модели с формат 16:10 (най-вече при размери >=24”). В този диапазон на големина на екрана 
масовите монитори предлагат естествена разделителна способност от 1920х1080 точки (Full 
HD – 1080 p). Но за да се квалифицират като „масови”, мониторите трябва да са също доста- – 1080 p). Но за да се квалифицират като „масови”, мониторите трябва да са също доста-p). Но за да се квалифицират като „масови”, мониторите трябва да са също доста-). Но за да се квалифицират като „масови”, мониторите трябва да са също доста-Но за да се квалифицират като „масови”, мониторите трябва да са също доста-
тъчно евтини и достъпни за преобладаващата част от аудиторията. 

Софтуер
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Какво трябва да знаем за бюджетния клас LCD 
монитори

С цел постигане на ниска себестойност в тези дисплеи се из-
ползват евтините TN матрици. Те са разглеждани нееднократ-TN матрици. Те са разглеждани нееднократ- матрици. Те са разглеждани нееднократ-матрици. Те са разглеждани нееднократ-
но при нас и техните предимства и недостатъци са отдавна из-
вестни. През последните години се направи страшно много за 
тяхното подобряване и снижаване на себестойност та им. Бла-
годарение имен но на това пазарът от няколко години се на-
пълни с 23/24-инчови модели LCD монитори на достъпни цени. 
Допреди няколко години надпреварата между производители-
те беше в постигането на минимално време за реакция на TN 
матриците. Е, вече то е факт и на пазара на практика няма 
TN матрици с по-високо време от 5 mS (доколко са реални, 
това вече е друг въпрос), което е напълно достатъчно за гле-, което е напълно достатъчно за гле-което е напълно достатъчно за гле-
дане на филми и за игри. Знаем, че колкото се увеличава бър-
зодействието на TN матрицата, толкова се намаляват ъглите 
на видимост. Не може да се отрече, че през последните годи-
ни доста се направи и в това отношение и ъглите на видимост 
значително се подобриха, но все пак са доста далеч от пости-
женията на другите типове матрици. Цветопредаването също 
не е от силните страни на TN матриците, тъй като те са 6-бито-TN матриците, тъй като те са 6-бито- матриците, тъй като те са 6-бито-матриците, тъй като те са 6-бито-
ви и допреди няколко години можеше да се разбере каква ма-
трица е използвана по броя възпроизвеждани цветове, които 
обикновено са 16,2 млн. Вече при всички TN монитори броят 
възпроизвеждани, поне на хартия, възлиза на 16,7 млн., което 
на практика се постига заради особеност на човешкото зрение 
и последователно възпроизвеждане на два съседни цветови 
нюанса на този , който искаме да се получи. За жалост, неза-
висимо от рекламните материали, реализацията на този ме-
тод на интерполация в повечето TN модели не е на ниво и са 
голяма рядкост моделите, при които при тестови изображения 
да не се забелязва липсата на плавен преход между различ-
ни нюанси на цветовете. Затова повечето потребители, които 
държат на цветовете, отдавна са осъзнали, че да търсят „щас-
тие” сред моделите с TN матрица е практически безполезно. 
„Знаещите” се ориентират към решенията, базирани на PVA и 
IPS технологиите. 

Но болшинството потребители повече се вълнуват от други 
аспекти, като дизайн, възможности, удобство при ползване и 
цена. Ще го кажа направо – не търсете правилно цветово пре-
даване в масовите LCD дисплеи. Всички дисплеи пристигат с 
предварителни заводски калибровки, но след като се снемат 
характеристиките със съответната апаратура, се оказва, че са 
много далеч от правилното цветово възпроизвеждане. Това оз-
начава, че ако искате приемливи цветове, мониторът трябва 
да се настрои с хардуерен калибратор. Но това е услуга, коя-
то струва пари и ще оскъпи монитора ви с около 10-15%, кое--15%, кое-кое-
то често е неприемливо за масовите потребители. Все пак има 
някакъв изход и той е да се използва софтуер за визуално ка-
либриране без хардуерен сензор на екрана, за който сме пи-
сали вече. Тогава за сензор се използват очите. Разбира се, 
този подход е много субективен и резултатите пак са далеч от 
идеалните, но все пак са нещо в сравнение с фабричните на-
стройки. 

И все пак, заради постоян но нарастващите изисквания даже 
и на масовите потребители, преди няколко години компанията 
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Как тествахме
За провеждането на на-
стоящите тестове срав-

нението между отделните мони-
тори направихме с помощ та на 
„безпристрастно око” – колори-
метър „i1 Display 2” и софтуер 
HCFR Colorimeter. Това се нало-
жи заради наличието на мони-
тори с различен тип матрица, за 
които беше добре да се видят 
какви са разликите. Измервани-
ята първо бяха на стандартни-
те настройки, с които пристигаха 
мониторите, като в зависимост 
от това, дали се предлагаха в 
диска с драйвърите, инсталирах-
ме и профилите им. След това 
калибрирахме мониторите със 
софтуера Eye-One Match 3 на X-
Rire и отново правехме измерва-
не, за да видим какво е отклоне-
нието.За жалост обаче се оказа, 
че всички монитори, които тест-
вахме, нямаха никаква предва-
рителна фабрична настройка и 
разликата преди и след калиб-
риране беше огромна. 

Производител
Модел

Acer Acer ASUS Dell Dell LG Philips Philips Samsung
G245HCbid S232HL MS246М U2312HM U2412M Flatron W2486L Brilliance 248C Brilliance 247E3LSU S27B550 

Диагонал на екрана, инчове 24" 23" 24“ 23“ 24“ 24" 24“ 24“ 27"
Разделителна способност, точки 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
Максимална яркост, cd/m² 300 250 250 300 300 250 250 300 300
Контраст (динамичен) 1000:1 (80000:1) (12000000:1) (10000000 :1) 1000:1 

(2000000:1)
1000:1 
(2000000:1)

1000:1 
(2000000:1)

1000:1 
(20000000 :1)

1000:1 
(20000000:1)

1000:1 (10000:1)

Ъгли на видимост (хор./верт.), grad 170/160 170/160 170/160 178/178 178/178 170/160 176/170 170/160 170/160
Време за реакция (GtG), mS 2 2 2 8 8 2 2 5 2
Тип на матрицата TN TN ТN e-IPS e-IPS TN TN TN TN
Размер на пиксела [mm] 0,276 0,272 0,272 0,265 0,27 0,276 0,276 0,276 n/a
Подсветка на матрицата LED LED LED LED LED LED LED LED LED
Консумация работа/покой, [W] n/a n/a 25/1 n/a n/a 28/1 16,6/0,3 17,5/05 50/0,5
Видео интерфейси 1xHDMI, 1xVGA, 

1xDVI 
1xDVI, 1xVGA , 
1xHDMI

1xDVI, 1xVGA, 
1xHDMI 

1xDVI, 1xVGA, 
1xDP, 4xUSB 

1xDVI, 1xVGA, 
1xDP, 4xUSB 

1xDVI, 1xVGA, 
2xHDMI 

1xD-SUB, 
2xHDMI 

1xDVI, 1xVGA 1xD-SUB, 
2xHDMI 

Вградени говорители не не не не не не не не да, 2x2W
Тегло, кг 5,19 2,9 3 4,1 4,97 4,7 4,5 4,5 4,6
Гаранционен срок (м) 24 24 36 36 36 36 24 24 36
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LG пусна бюджетна разновидност (e-IPS) на известните си IPS матрици, които се използват 
в професионалните модели. Целта беше ясна – да се предложи качествена и не много скъ-
па алтернатива на TN матрицата. Резултатите не закъсняха, защото след това на пазара се 
появиха подобни модели и от други компании, като Dell, ASUS, LG, NEC, които се превърна-Dell, ASUS, LG, NEC, които се превърна-, ASUS, LG, NEC, които се превърна-ASUS, LG, NEC, които се превърна-, LG, NEC, които се превърна-LG, NEC, които се превърна-, NEC, които се превърна-NEC, които се превърна-, които се превърна-които се превърна-
ха в хит, когато става дума за по-горния ценови клас на масовия сегмент. Всъщност „орязва-
нето” на тази матрица по същество е също 6-битово цветово предаване. Обаче за разлика 
от повечето TN матрици интерполацията е работеща и на практика имаме плавни преходи 
на нюансите и покриване на sRGB пространството. 

Модерната LED подсветка
Напоследък много се шуми около така наречената LED подсветка, която масово се рекла-LED подсветка, която масово се рекла- подсветка, която масово се рекла-подсветка, която масово се рекла-

мира от производителите и в момента се налага на пазара при TFT-LCD мониторите. В PR 
материалите ще прочетете как подобрява изображението, как картината става много конт-
растна и как драстично намалява консумацията на електроенергия, а освен това с нея мо-
гат да се правят ултратънки дисплеи. Къде е истината обаче? Ако има нещо вярно, то това 
са двете най-последни твърдения. При масовите дисплеи с TN матрица се използва стра- дисплеи с TN матрица се използва стра-дисплеи с TN матрица се използва стра-TN матрица се използва стра- матрица се използва стра-матрица се използва стра-
нична подсветка, която досега се базираше на катодни лампи. При моделите с LED подсве-LED подсве- подсве-подсве-
тка катодните лампи просто са заменени от ленти със запоени един до друг ярки, бели 
свeтодиоди (WLED или White LED). Тъй като това са множество точкови източници на свет-eтодиоди (WLED или White LED). Тъй като това са множество точкови източници на свет-тодиоди (WLED или White LED). Тъй като това са множество точкови източници на свет- (WLED или White LED). Тъй като това са множество точкови източници на свет-(WLED или White LED). Тъй като това са множество точкови източници на свет-WLED или White LED). Тъй като това са множество точкови източници на свет- или White LED). Тъй като това са множество точкови източници на свет-White LED). Тъй като това са множество точкови източници на свет- LED). Тъй като това са множество точкови източници на свет-LED). Тъй като това са множество точкови източници на свет-). Тъй като това са множество точкови източници на свет-Тъй като това са множество точкови източници на свет-
лина, е необходимо и поставянето на филтър за получаване на добра дифузия на светли-
ната. Най-често реализацията на тази идея става, като пред диодите се постави набразден 
световод. За да се получи равномерно осветяване по цялата дължина, е необходим и спе-
циален подбор на светодиодите по електрически и оптични характеристики, което оскъпява 
тази подсветка и затова много често се наблюдава неравномерност при масовите модели. 
Освен това при първите масови модели монитори с LED подсветка осезаемо се забеляз-LED подсветка осезаемо се забеляз- подсветка осезаемо се забеляз-подсветка осезаемо се забеляз-
ваше студен синкав от тенък при възпроизвеждане на бялото, което задължително налага-
ше калибриране на дисплея за получаване на приемливи цветове. Предимствата на LED 
подсветката всъщност са две – намалената консумация на електроенергия, което, както 
всички знаят, е много актуално в целия свят, и че чрез светодиодната подсветка (LED) могат 
да се произвеждат дисплеи с дебелина под 10 мм. 

Характеристики на тестваните монитори
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Производител
Модел

Acer Acer ASUS Dell Dell LG Philips Philips Samsung
G245HCbid S232HL MS246М U2312HM U2412M Flatron W2486L Brilliance 248C Brilliance 247E3LSU S27B550 

Диагонал на екрана, инчове 24" 23" 24“ 23“ 24“ 24" 24“ 24“ 27"
Разделителна способност, точки 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
Максимална яркост, cd/m² 300 250 250 300 300 250 250 300 300
Контраст (динамичен) 1000:1 (80000:1) (12000000:1) (10000000 :1) 1000:1 

(2000000:1)
1000:1 
(2000000:1)

1000:1 
(2000000:1)

1000:1 
(20000000 :1)

1000:1 
(20000000:1)

1000:1 (10000:1)

Ъгли на видимост (хор./верт.), grad 170/160 170/160 170/160 178/178 178/178 170/160 176/170 170/160 170/160
Време за реакция (GtG), mS 2 2 2 8 8 2 2 5 2
Тип на матрицата TN TN ТN e-IPS e-IPS TN TN TN TN
Размер на пиксела [mm] 0,276 0,272 0,272 0,265 0,27 0,276 0,276 0,276 n/a
Подсветка на матрицата LED LED LED LED LED LED LED LED LED
Консумация работа/покой, [W] n/a n/a 25/1 n/a n/a 28/1 16,6/0,3 17,5/05 50/0,5
Видео интерфейси 1xHDMI, 1xVGA, 

1xDVI 
1xDVI, 1xVGA , 
1xHDMI

1xDVI, 1xVGA, 
1xHDMI 

1xDVI, 1xVGA, 
1xDP, 4xUSB 

1xDVI, 1xVGA, 
1xDP, 4xUSB 

1xDVI, 1xVGA, 
2xHDMI 

1xD-SUB, 
2xHDMI 

1xDVI, 1xVGA 1xD-SUB, 
2xHDMI 

Вградени говорители не не не не не не не не да, 2x2W
Тегло, кг 5,19 2,9 3 4,1 4,97 4,7 4,5 4,5 4,6
Гаранционен срок (м) 24 24 36 36 36 36 24 24 36
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Оценка:

Дизайн: 

Функционалност  

Представяне 

Цена 

Рейтинг: 

Предоставен за тестове от: Solytron

Ориентировъчна цена (с ДДС): 305 лв.

Гаранционен срок: 24 месеца

Финални думи
За тестовете бяхме събрали представители имен но на масовия клас дисплеи на нашия 

пазар с размери 23-24“, като единственото изключение направи моделът на Samsung. Като 
цяло не бяхме изненадани от това, което видяхме от най-евтините представители, базира-
ни с TN матрици. Качеството на изображението е типичното непретенциозно за този клас, 
даже стигащо до незадоволително при някои по-стари модели. Единственият модел, кой-
то се отличи от останалите, беше Philips Brilliance 248C, който предложи отлично качество 
на картината сред TN моделите, като предаването на нюансите беше също толкова плав-TN моделите, като предаването на нюансите беше също толкова плав- моделите, като предаването на нюансите беше също толкова плав-моделите, като предаването на нюансите беше също толкова плав-
но, както и при най-добре представилите се модели с e-IPS матрици. Нивото на черното му 
беше най-ниско сред всички TN модели и практически се доближаваше плътно до нивото 
на черно на Dell U2312HM. Най-хубавото е, че фабричните му настройки са достатъчно до-Dell U2312HM. Най-хубавото е, че фабричните му настройки са достатъчно до- U2312HM. Най-хубавото е, че фабричните му настройки са достатъчно до-U2312HM. Най-хубавото е, че фабричните му настройки са достатъчно до-2312HM. Най-хубавото е, че фабричните му настройки са достатъчно до-HM. Най-хубавото е, че фабричните му настройки са достатъчно до-. Най-хубавото е, че фабричните му настройки са достатъчно до-Най-хубавото е, че фабричните му настройки са достатъчно до-
бри, така че още с изваждането от кутията се постига много добър резултат. Все пак този 
модел отстъпва по всички показатели на двата на Dell, използващи e-IPS матрици, да не 
говорим, че цената е съизмерима с тази на U2412M, а функционалност та и качеството на 
втория са на значително по-високо ниво. Това е и причината Philips 248C да бъде отличен, 
тъй като наистина е една класа над останалите TN представители. И не го отписвайте за-TN представители. И не го отписвайте за- представители. И не го отписвайте за-представители. И не го отписвайте за-
ради относително високата му цена, защото той има много красив дизайн и ще допадне на 
хората, за които всички тези джаджи не са само просто устройства, ами и стил, изразяващ 
тяхната индивидуалност.

Не искам да пропусна и един друг участник в теста, а имен но ACER G245H, който е на 
средно ниво за TN базиран монитор, но пък за сметка на това предлага отлична цена и е 
едно много подходящо бюджетно решение (до 1000 лв.) за изграждане на ATI Eyefinity или 
NVIDIA surround. За двата отличени монитора на Dell няма какво повече да се добави, ос- surround. За двата отличени монитора на Dell няма какво повече да се добави, ос-surround. За двата отличени монитора на Dell няма какво повече да се добави, ос-. За двата отличени монитора на Dell няма какво повече да се добави, ос-За двата отличени монитора на Dell няма какво повече да се добави, ос-Dell няма какво повече да се добави, ос- няма какво повече да се добави, ос-няма какво повече да се добави, ос-
вен че си струват всеки един лев и изпълват изцяло съдържанието масов компютърен мо-
нитор за забавления, ако щете даже и за начинаещи и едва прохождащи графични дизай-
нери. Тези монитори предлагат функционалност и изображение, което няма да срещнете в 
нито един TN дисплей. Фабричните им настройки са достатъчно добри (за разлика от пове-TN дисплей. Фабричните им настройки са достатъчно добри (за разлика от пове- дисплей. Фабричните им настройки са достатъчно добри (за разлика от пове-дисплей. Фабричните им настройки са достатъчно добри (за разлика от пове-
чето TN модели), така че за универсална употреба не се налагат някакви особени корекции. 
На много хора сигурно ще им се сторят твърде много тези 8 mS за реакция на матрицата, но 
ви уверявам, че те са реални и няма никога да забележите каквото и да е замазване и при 
най-бързите сцени в игри и филми. Но за сметка на това ще се радвате на хубави цвето-
ве, добри нива на черното, сравнително равномерна подсветка и широки ъгли на видимост, 
както и на отлични ергономичност и функционалност. 

ACER G245HCbid
G245H е доста приятно изглеждащ модел, с ненатрапчиво дебела рамка и стилен дизайн. 

Корпусът му е пластмасов, като финишът на лицевата рамка е комбинация от гланц и мат. 
Той не принадлежи на така популярните напоследък „ултратънки” модели, а и няма как при 
положение, че захранването му се намира в самия корпус и не е изнесено на отделен за-
хранващ адаптер, но независимо от това, в никакъв случай не може да се каже, че е дебел. 
Все пак при него не е гонена основно визия, а е обърнато внимание и на якост та. Въпреки 
пластмасата, използвана за стойка, закрепването е сравнително стабилно, тъй като са взе-
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ти специални мерки за целта. И при G245H стойката предлага регулиране единствено на 
вертикалния наклон. В монитора са налични и VESA монтажни отвори, за инсталиране на 
дисплея на стена. Използваната матрица е TN с LED подсветка с размер 23,6”, Full HD раз-TN с LED подсветка с размер 23,6”, Full HD раз- с LED подсветка с размер 23,6”, Full HD раз-с LED подсветка с размер 23,6”, Full HD раз-LED подсветка с размер 23,6”, Full HD раз- подсветка с размер 23,6”, Full HD раз-подсветка с размер 23,6”, Full HD раз- с размер 23,6”, Full HD раз-с размер 23,6”, Full HD раз-Full HD раз- HD раз-HD раз- раз-раз-
делителна способност и време за реакция 2 mS. Управлението на монитора (така нарече-mS. Управлението на монитора (така нарече-. Управлението на монитора (така нарече-
ният контролен панел) се намира в долния десен ъгъл, като за целта се използват обикно-
вени механични бутони, разположени отстрани на самата рамка, така че фронтално не се 
забелязват. Изключение прави само бутонът за включване, който е фронтален и снабден 
със синя подсветка. Все пак, за да не се чудите къде точно са позиционирани управляващи-
те бутони, на лицевата страна има поставени точки, които указват местоположението им. 
Ако трябва да сме честни, тази реализация не е особено удобна за работа. Екран ното меню 
(OSD) е добре организирано и е в типичния стил на другите модели монитори на компания-OSD) е добре организирано и е в типичния стил на другите модели монитори на компания-) е добре организирано и е в типичния стил на другите модели монитори на компания- е добре организирано и е в типичния стил на другите модели монитори на компания-е добре организирано и е в типичния стил на другите модели монитори на компания-
та, но имен но поради споменатата реализация на контролния панел работата с него е мал-
ко тегава. Входно/изходните портове на монитора се намират на гърба на самия дисплей в 
долната част, където и самият екран е удебелен. Налични са HDMI и DVI портове, както и 
аналогов VGA вход. Качеството на картината е посредствено, но съвсем типично за TN ма-VGA вход. Качеството на картината е посредствено, но съвсем типично за TN ма- вход. Качеството на картината е посредствено, но съвсем типично за TN ма-вход. Качеството на картината е посредствено, но съвсем типично за TN ма-TN ма- ма-
трица. Фабричните настройки на изображението са далеч от идеалните, особено дразнещо 
е сивото със своя розов отенък, но след калибриране стават приемливи. �ерното е на по-
носимо ниво, но има какво да се желае и от него. Мониторът е представител на бюджетния 
клас и с добрата си цена е примамливо решение в масовия сегмент за потребители с огра-
ничени средства. 

ACER S232HL 
Този модел на Acer е сравнително нов, в типичния за момента и много модерен „тънък” 

дизайн, като дебелината на екрана е едва 12,9 мм. Той е и най-малкият участник в нашия 
тест с размера си от 23”. Матрицата е Full HD, TN с LED подсветка и време за реакция от 2 
mS. Тук обаче конструкторите му са подходили по-далновидно, отколкото е при някои други 
марки „слим” модели. Входно/изходните портове се намират на гърба на самия дисплей, а 
в долната част, където и самият екран е удебелен, се намира контролният панел. При този 
тип решение предимствата са доста повече, отколкото недостатъците. Реално мониторът 
е снабден пак с евтина пластмасова стойка без каквито и да е екстри, но значително по-
стабилна, защото самите заключващи механизми са метални. Също така удебеляването в 
долната част на дисплея подсилва конструкцията на екрана и матрицата не се деформи-
ра при опит за регулиране на наклона. И тук дизайнът е с черен финиш и гланцов блясък – 
„черно пиано”. Бутоните за управление на монитора са разположени от дясната страна, от-
долу на рамката на дисплея. Те са най-обикновени механични бутони. Менюто е значително 
опростено, като и тук, както при всички останали модели, са налични няколко фиксирани 
заводски настройки. Навигацията обаче не е от най-удобните предвид разположението на 
бутоните. Качеството на картината е посредствено, даже и след калибриране. Проблемът 
се състои в цветовата температура на подсветката – WLED, която изглежда не е подбрана 
по най-добрия начин. Фабричните настройки на изображението са доста далеч от идеални-
те, да не кажа ужасни, но след калибриране стават поносими. �ерното е на задоволител-

но ниво, така че не дразни при гледане на филми. ACER 
S222HQL разполага с аналогов D-SUB вход и два цифро-222HQL разполага с аналогов D-SUB вход и два цифро-HQL разполага с аналогов D-SUB вход и два цифро- разполага с аналогов D-SUB вход и два цифро-D-SUB вход и два цифро--SUB вход и два цифро-SUB вход и два цифро- вход и два цифро-
ви – DVI и HDMI, така че относно интерфейси няма да из-DVI и HDMI, така че относно интерфейси няма да из- и HDMI, така че относно интерфейси няма да из-HDMI, така че относно интерфейси няма да из-, така че относно интерфейси няма да из-
питате недостиг. Мониторът е представител на бюджетния 

клас, но трудно би 
се конкурирал с 
другия включен в 
тестовете модел 
на марката.

Оценка:

Дизайн: 

Функционалност:  

Представяне: 

Цена: 

Рейтинг: 

Предоставен за тестове от: МОСТ

Ориентировъчна цена (с ДДС): 309 лв.

Гаранционен срок: 24 месеца
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Оценка:

Дизайн: 

Функционалност: 

Представяне: 

Цена: 

Рейтинг: 

Предоставен за тестове от: Most Computers

Ориентировъчна цена (с ДДС): 376 лв.

Гаранционен срок (към момента): 36 месеца

ASUS MS246М
Този 24-инчов монитор от ASUS също е от категорията на ултратънките дисплеи. С де-4-инчов монитор от ASUS също е от категорията на ултратънките дисплеи. С де--инчов монитор от ASUS също е от категорията на ултратънките дисплеи. С де-ASUS също е от категорията на ултратънките дисплеи. С де- също е от категорията на ултратънките дисплеи. С де-

белината си от 16,5 мм той се нарежда в списъка на тънките монитори в нашия обзор. Дис-
плеят е с нестандартен дизайн, подобен на AOC F22+, който в един от предишните обзори 
сме разглеждали. Долната хоризонтална част на рамката на екрана е значително по-широ-
ка с цел получаване на необходимата височина, защото се използва за основа на монито-
ра (подобно на рамка за снимки, поставена на бюро), и за да не падне, отзад като подпора 
служи една цилиндрична пластмасова гривна. Въпросната гривна не е фиксирана непод-
вижно към корпуса и позволява регулиране на вертикалния ъгъл (наклона на екрана) на мо-
нитора. Наистина доста оригинален подход, но при конкретната реализация е невъзмож-
но мониторът да застане напълно вертикално. Стабилност та е значително подобрена, но 
конкретната реализация отстъпва като стабилност и функционалност на решението, което 
сме виждали при AOC 22+. Корпусът на монитора е от черна гланцова пластмаса, или как-AOC 22+. Корпусът на монитора е от черна гланцова пластмаса, или как- 22+. Корпусът на монитора е от черна гланцова пластмаса, или как-
то е модерно да се нарича „черно пиано”. На гърба има предвиден отвор за заключващ ме-
ханизъм. Контролният панел е разположен в дясната част, на долната хоризонтална рамка 
на екрана. Бутоните са сензорни, чувствителни на допир. Трябва да внимавате да не си до-
ближавате пръстите твърде много, защото предизвикват реакция дори при липса на допир. 
Захранването е изнесено в отделен адаптер и така спомага за намаляване на дебелината и 
теглото на дисплея. Мониторът разполага с аналогов D-SUB и цифров HDMI входове, както 
и с аудио изход. За съжаление липсва стандартният DVI интер-DVI интер- интер-
фейс. Матрицата на дисплея е 23,6-инчова, с време за реакция 
от 2mS. Менюто на монитора предлага достатъчно настройки, 
като тук също има няколко предварително дефинирани фабрич-
ни стойности. Качеството на изображение със стандартните фа-
брични настройки е доста 
далеч от това, което тряб-
ва да бъде, но след ка-
либриране нещата се по-
добряват донякъде. Като 
цяло ASUS MS246H e мо-ASUS MS246H e мо- MS246H e мо-e мо- мо-
нитор с много стилна ви-
зия и с изображение, кое-
то не впечатлява особено.

DELL U2412М 
DELL U2412М е практически същият монитор като разгледания вече 23-инчов събрат, но 

притежава по-голям дисплей – 24” (23,6”), с разделителна способност 1920x1200 (16:10). 
Той е продължение на известния модел U2410, но за разлика от него използва евтината e-
IPS и подсветката вече е заменена с Edge LED. Имен но заради светодиодната му подсветка 
много хора се заблуждаваха, че това ще е истинският наследник на U2410, но всъщност той 
е негова олекотена версия. Както вече отбелязахме, визията, конструкцията и управление-
то са същите като на разгледания вече по-малък като размери модел (U2312HM). За разли-(U2312HM). За разли-U2312HM). За разли-2312HM). За разли-HM). За разли-). За разли-. За разли-
ка от него обаче тук черният цвят е пo-добър и в това отноше-o-добър и в това отноше--добър и в това отноше-добър и в това отноше-
ние не отстъпва на големия „батко” – U2410. И този монитор 
идва с доста прилични фабрични настройки, така че много 
малко му е необходимо, за да 
стане перфектен. Ако не сте 
професионалист, може изобщо 
да не го пипате, защото и нека-
либриран превъзхожда всичко, 
което се продава с TN матри-TN матри- матри-матри-
ци. Както и при горния модел, 
този също си заслужава всеки 
един лев в цената.
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DELL U2312HМ 
Колкото и стран но да звучи, но DELL U2312HМ могат да се определят единствено като 

„бюджетни монитори от професионален клас”. Популярност та на DELL при мониторите е 
доста висока, тъй като имат много добри попадения за парите, за които се предлагат. Пре-
ди време разгледахме U2311H, който стана хит на пазара за разбиращите. Това не беше 
случайно, тъй като бе създаден имен но да се бори с „чалгата” на пазара на монитори в ли-
цето на TN моделите. Мониторът е екипиран с е-IPS матрица, която е бюджетна версия 
на IPS матрицата. Тя предлага отлични характеристики и качество на изображението, зна-IPS матрицата. Тя предлага отлични характеристики и качество на изображението, зна- матрицата. Тя предлага отлични характеристики и качество на изображението, зна-матрицата. Тя предлага отлични характеристики и качество на изображението, зна-
чително превъзхождащо TN базираните модели. При наследника (DELL U2312HМ) има-TN базираните модели. При наследника (DELL U2312HМ) има- базираните модели. При наследника (DELL U2312HМ) има-DELL U2312HМ) има- U2312HМ) има-U2312HМ) има-2312HМ) има-HМ) има-М) има-
ме едно „освежаване” на стария модел, като дизайнът е претърпял промяна и формите са 
придобили по-мек и заоблен вид. Корпусът е пластмасов, с матов финиш и странична рам-
ка в сив цвят. Изобщо изпълнението е типично професионално. С него не се гони някакъв 
„фешън” дизайн, а се набляга на функционалност и характеристики. Стойката му се захва-
ща към екрана безвинтово, много е лесна и удобна за монтаж и демонтаж. Независимо че 
цената на монитора е много ниска, имаме изключително стабилна и ергономична метална 
стойка, която е пълнофукционална и по подобие на най-високия клас монитори позволява 
регулиране ъгъла на наклон на екрана, на височината на дисплея, хоризонталните ъгли на 
завъртане и портретна функция. Стабилност та и ергономичност та на монитора, когато се 
постави на бюро, няма нищо общо с останалите тествани модели с TN матрици. Захранва-TN матрици. Захранва- матрици. Захранва-
нето е вградено в самия монитор, а входно/изходните портове са разположени на задната 
страна на екрана. DELL U2312HМ разполага с аналогов D-SUB вход, както и с цифрови DVI 
и DisplayPort. Липсва HDMI, но това не проблем, тъй като голяма част от графичните карти 
пристигат в комплекта с преходници HDMI-DVI, а и DP е по-нов и по-перспективен. Нали-HDMI-DVI, а и DP е по-нов и по-перспективен. Нали--DVI, а и DP е по-нов и по-перспективен. Нали-DVI, а и DP е по-нов и по-перспективен. Нали-, а и DP е по-нов и по-перспективен. Нали-а и DP е по-нов и по-перспективен. Нали-DP е по-нов и по-перспективен. Нали- е по-нов и по-перспективен. Нали-е по-нов и по-перспективен. Нали-
це е и USB концентратор, предлагащ два USB порта. Управлението е чрез механични буто-USB концентратор, предлагащ два USB порта. Управлението е чрез механични буто- концентратор, предлагащ два USB порта. Управлението е чрез механични буто-концентратор, предлагащ два USB порта. Управлението е чрез механични буто-USB порта. Управлението е чрез механични буто- порта. Управлението е чрез механични буто-
ни, намиращи се в долната дясна част на страничната вертикална рамка. Менюто е доста 
подробно, интуитивно и с наличните бутони на контролния панел боравенето с него е мно-
го лесно и удобно за разлика от корейските събратя на модела. Качеството на изображе-Качеството на изображе- на изображе-
ние не подлежи на коментар, тъй като мониторът благодарение на матрицата си има много 
широки ъгли на видимост, при които запазва качеството на цветовете, а и самите цветове 
са много по-живи и богати, независимо че тази олекотена IPS матрица е 6-битова (алгори-IPS матрица е 6-битова (алгори- матрица е 6-битова (алгори-матрица е 6-битова (алгори-
тъмът за интерполация работи добре по подобие на Philips 248C). Освен това градиентите 
на сивото са много по-плавни. Запазва се в доста широк диапазон цветовата температура 
на бялото, а флуктуациите на гама от референтната стойност са много малки. Нo сравнен 
с предшественика си DELL U2311H, прави крачка назад в това отношение заради нивото на 
черното, което не е толкова добро. Просто при тъмни сцени отстъпва малко на предшест-
веника си, който е с катодна подсветка. Това е още едно доказателство, че сама за себе си 
LED подсветката по отношение качеството на изображение няма особено значение. Въпре- подсветката по отношение качеството на изображение няма особено значение. Въпре-подсветката по отношение качеството на изображение няма особено значение. Въпре-
ки това, сравнен с моделите с TN матрици при включен динамичен контраст (DCR), дава от-TN матрици при включен динамичен контраст (DCR), дава от- матрици при включен динамичен контраст (DCR), дава от-матрици при включен динамичен контраст (DCR), дава от-DCR), дава от-), дава от-
лични резултати при възпроизвеждане на филми и игри. Независимо че времето на реакция 
на DELL U2312H (8 mS) е доста по-високо от представителите с TN матрици, нямаше никак-DELL U2312H (8 mS) е доста по-високо от представителите с TN матрици, нямаше никак- U2312H (8 mS) е доста по-високо от представителите с TN матрици, нямаше никак-U2312H (8 mS) е доста по-високо от представителите с TN матрици, нямаше никак-2312H (8 mS) е доста по-високо от представителите с TN матрици, нямаше никак-H (8 mS) е доста по-високо от представителите с TN матрици, нямаше никак- (8 mS) е доста по-високо от представителите с TN матрици, нямаше никак-mS) е доста по-високо от представителите с TN матрици, нямаше никак-) е доста по-високо от представителите с TN матрици, нямаше никак-TN матрици, нямаше никак- матрици, нямаше никак-
ви визуални дефекти при възпроизвеждането на динамични сцени с Blue-ray дискове, както 

и при игри с динамични действия. Фабричните настрой-
ки, с които пристига мониторът, не са перфектни, но са 
добри. Разбира се, за перфектен резултат ще трябва 
да се калибрира хардуерно. И всичко това не би имало 
смисъл, ако цената на този монитор беше и подобава-
що солена, но точно тук е и черешката на тортата, за-
щото моделът е на цена 1/3 от тази на професионален 

монитор – око-
ло стойност та на 
редица модели с 
TN матрица, кои- матрица, кои-
то обаче се явя-
ват от доста по-
нисък клас. 
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LG Flatron W2486L 
Моделът доста нашумя през 2010-а, когато получи престижната награда на Top TenRe-Top TenRe- TenRe-TenRe-

views за най-добър мултимедиен монитор. Той е в типичния „азиатски” стил на дизайн, ха- за най-добър мултимедиен монитор. Той е в типичния „азиатски” стил на дизайн, ха-за най-добър мултимедиен монитор. Той е в типичния „азиатски” стил на дизайн, ха-
рактерен за LG и Samsung. Корпусът е пластмасов, с черен гланцов финиш в комбинация с 
винено червено, които са обичайните цветове за марката. Интерес представлява стойката, 
която е кръгла и на пръв поглед пластмасова, но под пластмасата се крие стабилна метал-
на конструкция. Също така самият корпус на дисплея има удебелена и издължена част, коя-
то преобладаващо заменя стандартната шийка, причиняваща в доста случаи недобра ста-
билност на монитора. Тук нещата изглеждат добре и като стабилност W2486L не отстъпва 
на Philips 248C. Мониторът разполага с два HDMI, един DVI и аналогов VGA входове. Освен 
тях е наличен и аудиоизход за слушалки. С цел намаляване габари-
тите на дисплея се използва външен захранващ адаптер по подо-
бие на лаптопите. Контролният панел на монитора се намира фрон-
тално в долния десен ъгъл на рамката. Управлението е сензорно, с 
бутони, които са чувствителни на докосване. �увствителност та на 
сензорните датчици е доста висока (по-висока от предложенията на 
Philips) и е малко под границата на допустимото ниво. W2486L раз-) и е малко под границата на допустимото ниво. W2486L раз-W2486L раз-2486L раз-L раз- раз-раз-
полага и с датчик за осветеност та на околната среда, като по този 
начин предлага възможност за работа и в автоматичен режим, кога-
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Philips Brilliance 248C 
Brilliance 248C е съвсем нов модел на Philips и големият брат в най-новата серия MODA 

на компанията. Характерни за нея са изключително стилният и изтънчен дизайн, чистота-
та на формите, тънкият корпус, лъскавата рамка и много стилната алуминиева стойка. Кор-
пусът е пластмасов, с финиш тип „бяло пиано”. Стойката е масивна, с достатъчно тегло и 
е захваната към корпуса на монитора също с алуминиева шийка, като по този начин създа-
ва доста отличаваща се стабилност за този клас монитори. При тях стойката обикновено 
е пластмасова, с дефицит на стабилност и най-елементарна функционалност – само регу-
лиране на вертикалния наклон на дисплея. Управлението на Moda монитора на Philips се 
осъществява чрез сензорен контролен панел, чувствителен на допир –SmartTouch. Самите 
бутони са изобразени като икони. Екран ното меню (OSD) е добре подредено и в комбина-(OSD) е добре подредено и в комбина-OSD) е добре подредено и в комбина-) е добре подредено и в комбина-е добре подредено и в комбина-
ция с контролния панел навигацията в него е сравнително лесна и удобна. Brilliance 248C 
е снабден с 23,6” Full HD, TN матрица със светодиодна подсветка и време за реакция 2mS. 
WLED подсветката в съчетание с алгоритъма SmartContrast позволява достигане на дина-
мичен контраст до 20000000:1. И наистина, мониторът притежава много висок контраст за 
такъв тип матрица (TN), като полученото изображение е много детайлно. Другите интерес-(TN), като полученото изображение е много детайлно. Другите интерес-TN), като полученото изображение е много детайлно. Другите интерес-), като полученото изображение е много детайлно. Другите интерес-като полученото изображение е много детайлно. Другите интерес-
ни функции са SmartTxt технологията, позволяваща продължително четене на документи 
без натоварване на очите, SmartColor, благодарение на която цветовете стават по-живи, 
както и SmartImage, която улеснява употребата на монитора чрез 6 фиксирани, фабрично 
дефинирани настройки. Също така е налична и техноло- Също така е налична и техноло-Също така е налична и техноло-
гията Smart Response, с чието активиране времето на ре-Smart Response, с чието активиране времето на ре- Response, с чието активиране времето на ре-Response, с чието активиране времето на ре- с чието активиране времето на ре-активиране времето на ре-
акция на матрицата се настройва автоматично в зависи-
мост от съдържанието, което се възпроизвежда. Brilliance 
248C идват с два HDMI и един аналогов VGA интерфей-C идват с два HDMI и един аналогов VGA интерфей- идват с два HDMI и един аналогов VGA интерфей-идват с два HDMI и един аналогов VGA интерфей-VGA интерфей- интерфей-интерфей-
са. Също така мониторът разполага и с аудиоизход, както 
и с възможност за регулиране на нивото му посредством 
екран ното меню (OSD). 
Нивото на черния цвят 
е доста добро при Bril-Bril-
liance 248C, като по 
този показател той из-
лезе пред останалите 
TN базирани монитори 
в теста. 
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то яркост та и контрастът се регулират автоматич-
но в зависимост от осветеност та на помещението. 
Екран ното меню (OSD) предлага добър набор от 
настройки, но навигацията в него чрез контролния 
панел далеч не е най-доброто, което сме вижда-
ли. Да не забравяме, че W2486L е вече поостарял 
модел, което си казва думата, тъй като в него е из-
ползвана светодиодна подсветка (W-LED) от пър-(W-LED) от пър-W-LED) от пър--LED) от пър-LED) от пър-) от пър- пър-
во поколение и изображението има характерния 
студен синкав отенък. След калибриране изобра-
жението се подобрява и достига до някакви при-
емливи граници. Също така по подобие на всич-
ки останали TN базирани монитори в нашия тест 
(с изключение на 248C) няма такава плавност на 
преходите между различните цветови нюанси. Все 
пак този модел показа най-добрите резултати из-
между всички TN базирани продукти в теста. 
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Philips Brilliance 247E3LSU
Изглежда еуфорията от надпреварата за ултратънки монитори отминава и при Philips. Bril-Philips. Bril-. Bril-Bril-

liance 247E3LSU в никакъв случай не може да се нарече дебел монитор, напротив, но дебели- 247E3LSU в никакъв случай не може да се нарече дебел монитор, напротив, но дебели-247E3LSU в никакъв случай не може да се нарече дебел монитор, напротив, но дебели-E3LSU в никакъв случай не може да се нарече дебел монитор, напротив, но дебели-3LSU в никакъв случай не може да се нарече дебел монитор, напротив, но дебели-LSU в никакъв случай не може да се нарече дебел монитор, напротив, но дебели- в никакъв случай не може да се нарече дебел монитор, напротив, но дебели-в никакъв случай не може да се нарече дебел монитор, напротив, но дебели-
ната вече е в рамките на разумното (18 мм), където няма видима загуба на механична якост. 
Размерът на дисплея е 24”(23,6”) и мониторът изглежда доста добре още на пръв поглед. Кор-
пусът е пластмасов, с финиш тип „черно пиано”, а стойката – най-обикновена, кръгла, също из-
работена от пластмаса. Но при по-внимателен поглед и тук се забелязва същата мека пластма-
са, която е причина и този монитор да е нестабилен. Той е снабден с 23-инчова TN матрица с 
LED подсветка, което позволява постигането на доста високи нива на яркост и динамичен кон- подсветка, което позволява постигането на доста високи нива на яркост и динамичен кон-
траст. Това на хартия би трябвало да подобри малко възпроизвеждането на черния цвят, но на 
практика не е задължително. Все пак при Philips по този показател видяхме, че нещата са добре 
направени в предходния модел, което обаче не може да се каже и за този. Времето за реакция е 
само 5 mS, което не е най-доброто време, което сме виждали в монитори с TN матрици, но пък 
при бързи преходи не се наблюдаваха никакви странични ефекти. Цветовото предаване при 
стандартните фабрични настройки е с доста голямо отклонение. След калибриране нещата се 
подобряват значително, но въпреки това постигнатите резултати бяха по-скоро задоволителни. 
Менюто на Philips Brilliance 247E3L е добре направено (като на другия модел в теста, но липсват 
някои функции) и с него се свиква бързо. Навигацията е чрез сензорен контролен панел, разпо-
ложен в долния десен ъгъл на монитора, а бутоните и тук са обозначени като икони. В интерес 

на истината, фронталното разположение, което наблюдава-
хме при другия модел, е малко по-удобно за работа. Добро 
впечатление направи чувствителност та на сензорните буто-
ни, която е добре балансирана – няма опасност да се за-
действат при доближаване на пръста. Този модел разполага 
само с един DVI и един аналогов (VGA) входове. Безспорно 
Philips Brilliance 247E3LSU е замислен като нискобюджетен 

монитор и имен-
но затова доста 
от недостатъците 
при него могат да 
се пренебрегнат, 
но от цената му 
има още какво да 
се желае. 

Оценка:

Дизайн: 

Функционалност:  

Представяне: 

Цена: 

Рейтинг: 

Предоставен за тестове от: TechVision

Ориентировъчна цена (с ДДС): 330 лв.

Гаранционен срок (към момента): 36 месеца
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Samsung SyncMaster S27B550
Този модел на Samsung беше най-големият, който участва в нашите тестове. Дизайнът 

му е типичният „корейски”, с черна гланцова рамка и прозрачен кант около нея. Форми-
те са много изчистени, което придава елегантен вид на иначе големия 27-инчов дисплей. 
Дебелината на дисплея не никак малка, но на фона на този голям екран не се натрапва. 
Корпусът е изработен от черна пластмаса и на гърба има VESA. Стойката на монитора е 
най-обикновена, пластмасова, с елипсовидна форма, която чрез прозрачна пластмасо-
ва шийка (тя се демонтира) се закрепва към самия дисплей. Визията е просто отлична, 
но всичко хубаво, свързано със стойката, се изчерпва само с това, защото стабилност та е 
под всякаква критика. Просто за този голям дисплей е трябвало да се предвиди и адекват-
но закрепване, но за жалост това е основен недостатък на всички корейски производите-
ли. Контролният панел на монитора е сензорен, с бутони, които са чувствителни на допир, 
и е разположен в долния десен ъгъл. �увствителност та на бутоните на панела е перфект-
на. OSD менюто е добре подредено и предлага доста настройки, но и тук по подобие на 
LG модела навигацията в комбинация с контролния панел не е най-удобното нещо на све- модела навигацията в комбинация с контролния панел не е най-удобното нещо на све-модела навигацията в комбинация с контролния панел не е най-удобното нещо на све-
та. Матрицата е широкоекран на (16:9), с матово покритие против отблясъци и Full HD раз-(16:9), с матово покритие против отблясъци и Full HD раз-с матово покритие против отблясъци и Full HD раз-Full HD раз- HD раз-HD раз- раз-
делителна способност от 1920x1080 точки, с време за реакция от 2 mS. Мониторът разпо-x1080 точки, с време за реакция от 2 mS. Мониторът разпо-1080 точки, с време за реакция от 2 mS. Мониторът разпо-точки, с време за реакция от 2 mS. Мониторът разпо-mS. Мониторът разпо-. Мониторът разпо-Мониторът разпо-
лага със системи MagicBright за регулиране на яркост та в зависимост от съдържанието, 
което се възпроизвежда, както и MagicAngle, която предлага разширяване на ъглите на ви-MagicAngle, която предлага разширяване на ъглите на ви-, която предлага разширяване на ъглите на ви-която предлага разширяване на ъглите на ви-
димост според това, за какво се използва мониторът. При S27B550 няма разточителство 
на разнообразни интерфейси за свързване към PC. Налични са два броя HDMI и един ана-PC. Налични са два броя HDMI и един ана-. Налични са два броя HDMI и един ана-Налични са два броя HDMI и един ана-HDMI и един ана- и един ана-и един ана-
логов VGA интерфейса, изход за слушалки, както и аудиовход. Мониторът разполага и с 
вградени стереоговорители. S27B550 предлага добро качество за гейминг и възпроизвеж-
дане на филми. Като се има предвид, че технологията е TN, цветовете му са сравнител-TN, цветовете му са сравнител- цветовете му са сравнител-
но чисти и отчетливи, но все пак те не могат да се сравняват с показаните от Philips 248C. 
Вертикалните му ъгли на видимост са с една идея по-добри. Благодарение на добрата 
подсветка на матрицата осветеност та е по-равномерна и черното е малко по-добро от ма-
совите средностатистически предложения, снабдени с TN матрици. 

 

Оценка:

Дизайн: 

Функционалност:  

Представяне: 

Цена:

Рейтинг:  

Предоставен за тестове от: Samsung-България

Ориентировъчна цена (с ДДС): 699 лв.

Гаранционен срок: 24 месеца
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Здравейте, уважаеми читатели на списание PC World. Този материал е първият от пореди-
ца публикации на Host.bg, посветени на хостинг услугите, тенденциите в тяхното развитие 
и технологиите, които стоят зад тях. Заедно с това ще обърнем внимание на най-популяр-

ните уеб продукти с отворен код, с които бързо и успешно можете да направите своето предста-
вяне в уеб. Ще се спрем както на техните предимства, така и на най-често срещаните проблеми 
при тяхното внедряване и експлоатация. 

Ще започнем с една група хостинг продукти, които вече са достатъчно популярни като име, 
но все още са по-слабо използвани у нас. Става дума за виртуалните сървъри. Те биват нари-
чани още VPS-и, което идва от Virtual Private Servers. Както подсказва името им, това не са фи-
зически сървъри или иначе казано няма знак за равенство между един сървър за приложение 
и една компютърна машина. На един физически сървър може да се стартират няколко виртуал-
ни сървъра.

Техният брой зависи от мощност та на сървъра и от ресурсите, които се заделят за всеки VPS. 
Например, ако сървърът има 12 GB оперативна памет, а за един VPS се заделя 1 GB, на маши-
ната могат да бъдат стартирани 10 или 11 VPS-а. Това е така, защото, за да работят съвместно, 
виртуалните сървъри трябва да се управляват от софтуер, наричан виртуализатор или хипер-
вайзор, който също изисква оперативна памет. Минималният размер на тази памет е 512 MB, но 
е добре във всеки конкретен случай да бъде определен от специалист. Хипервайзорът се гри-
жи памет та, заделена за един виртуален сървър, да не се използва от другите VPS-и. Така, ко-
гато един клиент наеме виртуален сървър, той получава сигурност, че неговото приложение ще 
остане достъпно, колкото и посетени да са сайтовете на останалите клиенти, хостнати на съща-
та машина. 

Освен да я разпределя, хипервайзорът може да управлява заделената за всеки VPS памет 
динамично. Нека вземем за пример Xen виртуализатора. Ако той работи в режим на "пълна вир-
туализация", хипервайзорът не може да си "говори" с кърнъла, а използваната от VPS-ите памет 
не може да бъде променяна. Когато се избере режим "паравиртуализация", памет та, запазена 
за работа на всеки VPS, може да бъде променяна динамично.

Малко по-сложно стоят нещата с процесора или процесорите, ако са повече от един в сървъра. 
Докато размерът на памет та, използвана от един виртуален сървър, може да се гарантира, раз-
пределянето на процесорния ресурс зависи от вида и настройките на хипервайзора. За да обяс-
ним това, първо трябва да въведем няколко понятия. Отново ще разгледаме Xen виртуализато-
ра. Виртуалните машини се наричат още домейни, като това няма общо с домейн имената, които 
служат за достъп до вашия сайт в Интернет. Поделянето на процесoрните ресурси от домейни-
те се управлява от Xen Credit Sheduller (XCS), който още е известен като Мениджър на задачите.

На всеки домейн се предоставят определен брой виртуални процесорни ядра – VCPU (Virtual 
CPU). Те определят броя на физическите ядра, които един домейн може да "вижда". Мениджъ-
рът на задачите динамично запазва за виртуалните ядра част от времето на физическите. Раз-
пределението на ресурсите от Мениджъра на задачите става с помощ та на два параметъра – 
тегло и лимит ("weight" и "cap"). В зависимост от техните стойности XCS решава кое виртуално 
ядро да пусне. Виртуалните ядра се подреждат на нещо като опашка, на която изчакват своя 
ред. "Теглото" определя количеството процесорни операции (цикли), които един домейн може 
да използва. VCPU с тегло 128 има достъп до два пъти повече цикли от VCPU с тегло 64. Вто-
рият параметър – "лимитът" определя максимума процесорни операции, предоставени на един 
домейн, в проценти. Стойност на този параметър от 200 означава, че един домейн може да из-
ползва 100% от ресурса на две физически ядра. 

Host.bg предлага за наемане няколко вида виртуални сървъри, даващи достъп до различен 
брой виртуални ядра и обем на оперативната памет. Всеки от тях е подходящ за различни прило-
жения. За клиентите, които искат да отделят електрон ната си поща на самостоятелна машина, със 
собствен IP адрес, е достатъчен най-ниският план – СТАРТ. Той се използва и от клиенти, които 
искат да вземат самостоятелни мерки за защита от спам. За да работят уеб сървър и база дан ни 
едновремен но, се налага да се наеме следващият план – Персонален, а съвместната работа на 
уеб приложение и сървър за електрон на поща се посрещат от Бизнес плана. За да даде възмож-
ност на своите клиенти точно да изберат необходимия им виртуален сървър, Host.bg е добавил в 
плановете си серия от опционални параметри.

Когато един сайт изисква повече процесорна мощност, отколкото виртуалният сървър може 
да му предложи, или променя много динамично своето потребление, идва ред на облачната ус-
луга. На нея ще се спрем в следващ материал. 

Хостинг на виртуални сървъри

Сокол Соколов,
управител на Host.bg

Host.bg предлага хостинг 
услуги на българския пазар 
от 2004 г. Фирмата е една 
от първите в страната, 
която въведе 24/7/365 под-
дръжка и издигна качест-
вото на хостинг услуги-
те на професионално ниво. 
Портфолиото на Host.bg 
последователно обхваща 
пълния спектър от хос-
тинг продукти, като вир-
туални и наети сървъри, 
колокация, стрийм (видео) 
хостинг и др.). От 2010 г. 
Host.bg стана първият ри-
селър на официалния ре-
гистър на домейн имена в 
област та .BG и подобла-
стите Register.bg. 
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Мобилният Интернет през 2012 г. –  
още технологични прогнози за 
годината (а и за по-нататък)

Водещите аналитични агенции и големите компании от ИТ 
бранша вече направиха своите прогнози за годината. На след-
ващите страници подбрахме за вас най-интересното и най-
важното от техните очаквания за развитието на Интернет, 
мобилните комуникации и мрежовите тенденции, които ще 
определят начина на живот и работа в Глобалната мрежа до 
края на 2012 г., а и след него.

Любопитството е една от най-присъщите на човека черти, която определя не само на-
стоящето, но и бъдещето му. В тази черта се корени и естественото човешко желание 
да погледне „отвъд хоризонта” и да предвиди събитията, които предстоят. Поддавай-

ки се на това наше (а предполагаме и ваше) желание, в началото на всяка година ви пред-
лагаме своята най-актуална селекция от технологични анализи и прогнози за близкото бъ-
деще. Главно на тях беше посветен и първият изцяло дигитален брой на PC World, но има 
и още какво да се допълни – особено по отношение на Интернет. А това е важно, защото, 
както показват най-пресните статистики, Интернет се използва от почти половината бълга-
ри (около 48% от населението на страната). Нещо повече, ролята на Световната мрежа ста-
ва все по-важна в живота ни. Поне така твърди публикуваният преди няколко месеца втори 
Световен годишен доклад за технологии Cisco Connected World Technology Report. Според 
него Мрежата е толкова важна, колкото жизненонеобходимите човешки ресурси, като въз-
дух, вода, храна и дом. 

Имайки предвид всичко това, решихме в този брой да допълним опитите си за поглед в 
бъдещето на Световната мрежа. За целта подбрахме за вас най-интересното и най-важното 
от очакванията на водещите аналитични агенции и специалисти от големите компании в ИТ 
бранша за развитието на Интернет, мобилните комуникации и мрежовите тенденции, които 
ще определят начина на живот и работа в Глобалната мрежа до края на 2012 г., а и след това. 
С други думи, на следващите страници ще имате възможност да се запознаете с прогнози на 
аналитици от Gartner, Deloitte, IMS и др., допълнени с мнения на колеги от сродните ни запад-Gartner, Deloitte, IMS и др., допълнени с мнения на колеги от сродните ни запад-и др., допълнени с мнения на колеги от сродните ни запад-
ни издания на CIO, Computerworld, NetworkWorld и PC World.

Групирахме обобщенията си в шест ясно изразени тенденции, като ще говорим предим-
но за мобилен Интернет, тъй като той отдавна е такъв – благодарение на вездесъщите лап-
топи, таблети, смартфони и новите поколения безжични мрежи. Ако пък решите, преди да 
минете към бъдещето, да си „сверите часовника” с настоящото състояние на Световна-

та мрежа, можете да погледнете секцията от статията, озаглавена 
„Интернет мрежата през 2011 г. в цифри и факти”.

Но стига въведения, нека видим какво показват кристалните 
топки на ИТ гадателите за бъдещето на (мобилния) Интернет.

 

Бум на гигабитовите безжични мрежи 
Нахлуването на безжични мрежи, базирани на стандарта 

802.11ac, се очаква да стане, когато първите продукти 
се появят по-късно тази година, пише в доклад 

на IMS Research. Над 3 милиона про-
дукта, поддържащи 802.11ac, включи-
телно точки за достъп и ноутбуци, ще 
бъдат доставени още през първата го-

дина след появата им, прогнозира аналитич-
н а та агенция. 

Новите продукти, съвместими със 
стандарта от следващо поколение, би 
трябвало да се появят по магазините 
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След края на 2011 г. аналитиците запретнаха ръкави и започнаха да пра-
вят поредните годишни изчисления, даващи представа за състоянието на 
Глобалната мрежа през последната календарна година. След като специа-

листите теглиха чертата, се полу-
чи една много интересна и занима-
телна статистика за използването 
на Интернет през 2011 г. Предлага-
ме на вашето внимание част от на-
правените през януари обобщения 
на Internet World Stats и Pingdom.
com, групирани по основните ас-
пекти при работа в Мрежата.

Електрон на поща
• 3,146 млрд. – на толкова възлиза 
общият брой на регистрираните e-
mail акаунти в света; 
• 27,6% – делът на най-популярното 
приложение за работа с електрон на 
поща (Microsoft Outlook);
• 19% – делът на спама, който прео-
долява филтрите и прониква в корпо-

ративните мейли; 
• 112 – средното количество e-mail, което един корпоративен потребител изпра-e-mail, което един корпоративен потребител изпра-което един корпоративен потребител изпра-
ща и получава на ден; 
• 71% – делът на спама в глобалния e-mail трафик;
• 360 млн. – броят на акаунтите в най-популярната e-mail услуга (Hotmail);
• $44,25 – доходът от всеки долар, инвестиран в e-mail маркетинг;
• 0,39% – делът на вредоносните електрон ни писма;
• 40 години – времето от изпращането на първия e-mail.
• Уебсайтове
• 555 млн. – общият брой на сайтовете в Интернет към края на 2011 г.;
• 300 млн. – броят на новите сайтове, създадени само през 2011 г.
• Уебсървъри
• 239,1% – ръст на сайтовете, използващи уебсървъри Apache през 2011 г.; 
• 68,7% – ръст на сайтовете, използващи уебсървъри IIS през 2011 г.; 
• 34,4% – ръст на сайтовете, използващи уебсървъри NGINX през 2011 г.; 
• 80,9% – ръст на сайтовете, използващи уебсървъри Google през 2011 г. 

 Социални мрежи
• 800 млн. – броят на потребителите на Facebook към края на 2011 г.;
• 200 млн.  – броят на новите потребители на Facebook, регистрирани през 
2011 г.;
• 350 млн. – броят на потребителите на Facebook, използващи социалната мре-
жа през мобилните си телефони; 
• 225 млн. – броят на регистрираните в социалната мрежа Twitter;
• 100 млн. – броят на активните потребители на Twitter през миналата година;
• 250 млн. – средният брой на ежедневните постинги в Twitter към октомври 
2011 г.;
• 8868 – пиковото количество нови записи в Twitter за секунда (регистрирано 
през август 2011 г. по време на шоуто MTV Video Music Awards);
• 39 млн. – брой на Tumblr базираните блогове към края на 2011 г.;
• 70 млн. – брой на WordPress базираните блогове към края на 2011 г.;
• 2,6 млрд. – общият брой на акаунтите в IM услугите;
• 2,4 млрд. – общият брой на регистрациите във всички социални мрежи по 
света.

Интернет пронИкване 

по регИонИ към март 

2011 г.
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Интернет потребители
• 2,1 млрд. – броят на Интернет потребителите на 
планетата към края на 2011 г.;
• 922,2 млн. – броят на Интернет потребителите в Азия;
• 476,2 млн. – броят на Интернет потребителите в 
Европа;
• 271,1 млн.  – броят на Интернет потребителите в 
Северна Америка;
• 215,9 млн.  – броят на Интернет потребителите от 
Латинска Америка и Карибския регион;
• 118,6 млн. – броят на Интернет потребителите в 
Африка;
• 68,6 млн. – броят на Интернет потребителите от 
Средния изток;
• 21,3 млн. – броят на Интернет потребителите в Ав-
стралия и Океания;
• 485 млн. – броят на Интернет потребителите в Китай – 
рекорд за брой потребители на Мрежата от една страна; 
• 45% – дял на Интернет потребителите на възраст 
до 25 г.;
• 591 млн. – брой на кабелните широколентови връзки в света.

Интернет и Facebook в България през 2011 г.
• брой на Интернет потребителите (към юли 2011): 3,395 млн.
• процент от населението: 47,9% 
• брой на Facebook потребителите (31 декември 2011): 2 259 740
• процент от населението: 31,9% 
• Източник: http://www.internetworldstats.com/ 

• 
Мобилни връзки
• • 1,2 млрд. – общият брой активни мобилни широколентови връзки през 2011 г.; 
• 5,9 млрд. – брой мобилни връзки през 2011 г.;
• 85% – дял на мобилните телефони с Интернет поддръжка и с уеббраузъри от 
общото количество на телефоните, продадени през 2011 г.

Видео
• 1 трилион – броят на гледанията в YouTube;
• 140 – средният брой преглеждания в YouTube, който се пада на всеки човек 
на Земята;
• 48 часа – продължителност та на видеото, което се качва в YouTube ежеми-
нутно;
• 4189214 – броят на новите потребители на услугата Vimeo;
• 201,4 млрд. – средният брой на видеоклиповете, преглеждани ежемесечно 
онлайн;
• 88,3 млрд. – броят на видеоклиповете, преглеждани ежемесечно в сайтове-
те на Google;
• 43% – делът на видеопреглежданията в сайтовете на Google спрямо всички.

Изображения
• 100 млрд. – броят на снимките във Facebook към средата на 2011 г.;
• 51 млн. – броят на регистрираните потребители в услугата за фотообмен 
Flickr;
• 4,5 млн. – броят на снимките, качвани във Flickr ежедневно;
• 6 млрд. – броят на снимките, съхранявани във Flickr към август 2011 г.;
• Apple iPhone 4 – с камерата на това устройство са направени най-много от 
снимките във Flickr.

Интернет потребИтелИ по 

регИонИ към март 2011 г.

(% от населенИето)
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към края на настоящата година, като готови чипсети и маршрутизатори вече бяха демон-
стрирани на изложението CES 2012, проведено в средата на януари. Малко по-късно ще бъ-
дат доставени и лаптопи с 802.11ac Wi-Fi модули, след това технологията ще стане масова, 
а през 2016 г. ще бъдат доставени повече от 400 милиона устройства.

Бъдещият стандарт 802.11ac ще предлага по-високи скорости от възможните сега чрез 
802.11n благодарение използването на по-широк спектър и по-усъвършенствана антен на 
технология.

Но подобряването на производителност та има своята цена. Предприятията ще трябва да 
купуват нови клиенти и точки за достъп, а съществуващите Wi-Fi чипсети не могат да бъдат 
надградени, за да поддържат 802.11ac, според компанията Aruba Networks. Тя все пак очак-
ва технологията да стане много популярна.

Движещата сила за новия стандарт ще е растящото количество видеотрафик в корпора-
тивните мрежи, прогнозира Петер Торникрофт от Aruba Networks в публикувано неотдав-
на видео за основите на 802.11ac. Но не всички продукти ще имат вградена поддръжка за 
стандарта от първия ден. Първите смартфони с 802.11ac няма да са достъпни преди 2014 г., 
смятат в IMS. Това основно е резултат от по-високите цени и проблеми с размерите. Но 
смартфоните и другите клиенти все пак ще могат да се свързват с Wi-Fi мрежи, ползвайки 
802.11n, тъй като повечето точки за достъп ще бъдат способни да поддържат двата стандар-
та едновремен но – 802.11n в обхвата 2,4 GHz и 802.11ac в обхвата 5 GHz.

Видео: Въведение в 802.11ac технологията за безжична връзка

 
Мобилни устройства, платформи и 
евтини смартфони 

Възможност та служителите да ползват лични-
те си устройства за работа вече е норма, а не из-
ключение. С това идват и предизвикателства в 
област та на сигурност та и управлението, които 
ИТ трябва да адресират. До 2015 г. доставките на 
таблети ще достигнат до обем, равняващ се на 
около 50% от доставките на лаптопи, а Windows 
8 вероятно ще бъде третата най-разпростра-
нена операцион на система след Android и iOS. 
Така общият дял на клиентската платформа на 
Microsoft за всички устройства вероятно ще на-
малее до 60%, дори може да падне под 50%, смя-
тат аналитиците от Gartner. Ерата на Windows PC 
доминацията ще бъде заменена от пост-PC ера. 
В нея Windows ще е една от възможните среди, 
които ИТ ще трябва да поддържат. Пазарът на 
таблетите днес е доминиран от iOS, но според 
Gartner 80% от доставените таблети през 2015 г. 
ще са с Android или iOS.

При смартфоните цените ще достигнат до $75 в 
ниския клас през 2012 г., а във високия ще се поя-
вят устройства с по-бързи 2- и 4-ядрени процесо-
ри, с по-големи и ярки екрани с по-висока резолю-
ция, с 3D и HD възможности и с повече сензори, 
включително жироскопи, компаси и барометри. Но 
за масовите потребители далеч по-достъпен е ни-
ският ценови сегмент, който ще се разшири неимо-
верно през тази година. Според изчисленията на 
изследователската агенция Deloitte над половин 
милиард евтини смартфона (т.е. на цена, по-ниска 
от $100) ще влязат в употреба до края на 2012 г., 
тъй като търсенето на базовите мобилни апарати, 
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които са оборудвани с компютърни функции, продължава да расте.
Възходът на стодоларовия смартфон е аналогичен с ръста на продажбите на нетбука – 

преносими компютри с ниска цена и ниска мощност. Това се обяснява с факта, че потре-
бителите искат да заменят настоящите мобилни телефони, но в повечето случаи не се 
нуждаят от мощност та или функционалност та, предлагани от устройствата от висок клас. 
Най-добрата възможност за това предоставят развиващите се пазари, където достъпът до 
Интернет не е на високо ниво, но желанието за комуникацион ни и информацион ни услуги 
се разраства. А все пак 100-доларов смартфон би се харесал и на потребителите и в разви-
тите пазари, където може да се превърне в перфектен тийнейджърски „стартов" телефон. 
Това ще окаже натиск върху веригата за доставки за намаляване на цената на компоненти-
те, но също така представлява предизвикателство и за разработчиците на софтуерни про-
дукти, защото се предполага, че собствениците на евтини смартфони няма да бъдат склон-
ни да плащат за такива.
 
Мобилни приложения и интерфейси

Докосванията, жестовете и гласовите команди ще променят начина, по който мобилните 
приложения ще функционират в бъдеще, твърдят от Gartner. През 2014 г. ще има сваляния 
на над 70 млрд. мобилни приложения от онлайн магазини. Освен това дотогава поне по-
ловината от инструментите, оптимизирани за разработване на мобилни приложения през 
2010 г., може да спрат да бъдат използвани. 

Ключови за развитието на този сегмент през годината според аналитиците от същата 
агенция ще са онлайн магазините за бизнес приложения, които ще могат да разработват 
специфичен софтуер за потребителите. Това ще позволи на корпоративните ИТ отдели да 
управляват и контролират определени приложения. Важно ще бъде компаниите да използ-
ват подход на управлявано разнообразие, за да фокусират дейностите си с магазините за 
приложения и да сегментират софтуера на база риск и стойност. (Когато бизнес стойност-
та на една програма е ниска, а потенциалният риск – голям, тя трябва да бъде блокирана.)
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Социални и контекстуални потребителски услуги – новото лице на 
„Големия брат”

Контекстуалният компютинг използва информация за средата, дейностите и пред-
почитанията на един краен потребител, за да подобри качеството на взаимодействие-
то с този човек. Една контекстуална система очаква нуждите на потребителя и активно 
му предоставя най-подходящите съдържание, продукт или услуга. Крайпътен камък тук 
могат да бъдат технологии като NFC (near-field communication), които да влязат в пове-
че устройства. Според Gartner през 2015 г. 40% от потребителите на смартфони в света 
ще използват доставчици на контекстуални услуги, които следят дейностите им. Google, 
Microsoft, Nokia и Apple постоян но ще следят ежедневието на 10% от глобалното население.  
Идеята тук е, че камерите, сензорите, микрофоните и пр. се превръщат в част от 
информацион ната среда. Отдалеченото засичане на всичко – от електричеството до състоя-
нието на въздуха, вече става част от Мрежата. От друга страна, все по-интелигентните ус-
тройства с различни сензори създават и притеснения по отношение на конфиденциалност-
та. Затова в крайна сметка ще има нужда от централно унифицирано управление за всички 
тези устройства, каквото може би ще видим през тази година.

Нови бизнес възможности с печалби от „социални игри”
С разрастването и размножаването на социалните мрежи и популярност та на т.нар. со-

циални игри през 2010 г. и 2011 г. техният финансов потенциал привлече вниманието на 
общественост та, констатира Deloitte. Въпреки това операторите на социални мрежи имат 
нужда да се развиват и в други посоки освен във "freemium" модела, който първоначално 
успя да ги вкара в светлините на прожектора. Те биха могли да получат и по-голям дял от 
глобалния пазар, възлизащ на $ 63 млрд според изчисленията на агенцията. За някои раз-
работчици ръстът вече започва да забавя темпото си, а през последните две години цялата 
общност на социалните геймъри буксува. През 2012 г. се очаква ръстът на приходите в це-
лия подсектор да намалее до под 20%, което може да принуди разработчиците освен в про-
дажбите на виртуални стоки през социални мрежи да се фокусират и върху възможности-
те на рекламата или въвеждането на предварителни такси за ползване. Възможно е да се 
приложат бизнес моделите от индустрията на по-традицион ните игри или дори да се развие 
франчайз моделът.

Облачните технологии 
Тази тема се измести от номер 1 миналата година на десета позиция сега в рейтинга на 

Gartner, но продължава да е важна тенденция, смятат специалистите. „Облакът” има по-, но продължава да е важна тенденция, смятат специалистите. „Облакът” има по-, смятат специалистите. „Облакът” има по-смятат специалистите. „Облакът” има по-
тенциал за широко дългосрочно въздействие в повечето индустрии и въпреки че от гледна 
точка на крайния потребител пазарът е все още в ранен стадий тази година и така ще бъде 
и през 2012 г., на него ще има всякакви големи компании, сериозно ангажирани с осигуря-
ването на редица услуги за изграждане на облачни среди и доставяне на облачни услуги. 
Компаниите се предвижват от това, да се опитват да разберат облака, към това, да вземат 
решения за определени натоварвания, които да свържат с облачни услуги, и за нуждата от 
изграждане на частни облаци. Хибридният облачен модел, както и възможностите за подси-
гуряване и управление на целия облачен спектър ще бъдат основен фокус през 2012 г. От 
гледна точка на сигурност та новите сертификацион ни програми като FedRAMP и CAMM ще 
бъдат готови за първите си тестове, полагайки основата на едни по-защитени облачни из-
числения. 
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Необузданият 
дракон
Запознайте се с новата генерация мобилни 
процесори Snapdragon на Qualcomm

Драгомир Дончев

AMD и Intel – две имена, които светът на високите технологии познава добре. Днес, ко- и Intel – две имена, които светът на високите технологии познава добре. Днес, ко-Intel – две имена, които светът на високите технологии познава добре. Днес, ко- – две имена, които светът на високите технологии познава добре. Днес, ко-
гато стане дума за микропроцесори, обикновено всеки от нас се сеща първо за тях, 
но това далеч не означава, че тези две компании владеят еднолично необятната все-

лена на персоналните цифрови устройства.
В сърцето на всеки PlayStation 3 например се крие мощен осемядрен чип, разработен 

от IBM (прословутият Cell). Всеки от стотиците милиони Apple продукти пък (iPhone/iPad) е 
екипиран с чип собствена разработка, чиято архитектура обаче е базирана на комплекс ин-
струкции, създадени от ARM Holdings.

Всичко това е добре известно – за Cell, Apple A4/A5 или ARM Cortex ще намерите стотици 
публикации както в печатните медии, така и онлайн. Но в необятния микрокосмос на мобил-
ните технологии съществува още един непризнат (и некоронован крал). Дракон, ако трябва 
да сме по-точни. Гордо наречен „система върху чип”, той е дело на американската компа-
ния Qualcomm и днес е един от най-разпространените (и сравнително малко познати) мо-
билни микропроцесори в света.
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Опитомителите на дракони 
Основана през лятото на 1985 г. от група учени и визионери от Масачузетския техно-

логичен институт (MIT), Qualcomm Incorporated получава името си от идеята, обединила 
основателите й: да създадат компания, предлагаща „качествени комуникации” (“Quality 
Communications”). 

В началото Qualcomm на практика не произвеждат крайни продукти, а предоставят услу-
ги, свързани с проучвания и разработки в сферата на безжичните телекомуникации. Въпре-
ки това една от първите и най-главни цели на новосформирания екип е имен но създаване-
то на комерсиален продукт. Резултатът е OmniTRACS – CDMA (Code division multiple access) 
базирана клетъчна базова станция, която от 1988 г. се превръща в една от най-големите са-
телитни комерсиални мобилни системи в транспортната индустрия към днешна дата. 

Днес продуктовият портфейл на корпорацията е изключително пъстър, а срещу името на 
Qualcomm са записани повече от 195 лиценза за различни технологии. Ролята на компания-
та за разработката и налагането на стандарта за мобилна комуникация 3G също е ключова. 

Що се отнася до героя на днешното ни повествование – той е един от многото членове на 
голямото Qualcomm семейство, но определено е сред най-важните.

Първата генерация Snapdragon чипове (фамилията е кръстена на растението, което у 
нас е известно като „Кученце”, а намекът за дракон е поради особената форма на цвет-
четата му, наподобяващи драконова муцуна) се появява през 2008-а. Това са моделите 
QSD8650 и QSD8250 (по-известни с кодовото си наименование Snapdragon S1).

Те се радват на огромен успех, първо, поради универсалната си, гъвкава природа (комби-
нираща процесор, клетъчен модем и GPS модул върху един чип), второ, заради отличната 
си мултимедийна производителност (теоретично значително по-висока от тази на оригинал-
ния ARM Cortex-A8, с който S1 споделя доста общи черти) и, трето, заради изключителната 
си икономичност и ниска консумация на енергия. 

Един от най-големите плюсове на цялата Snapdragon генерация е фактът, че всеки един 
чип предлага хардуерна поддръжка на HD видеодекодиране (720 p или 1080 p в зависимост 
от модела). Заслугата за това е интегрираното графично изчислително ядро (GPU) Adreno, 
което, макар че е вътрешнофирмена разработка, почива върху дизайн, дело на друга голя-
ма микропроцесорна компания – AMD. Това е така, понеже през 2009 г. Qualcomm изкупиха 
поделението на AMD, занимаващо се с мобилни разработки, и вследствие на това част от 
активите му дадоха живот на ядрото Adreno.

www.pcworld.bg  Февруари 2012 45

Мобилни комуникации

www.pcworld.bg


Невъзпетият герой
Днес Snapdragon чипове ще намерите в милиони различни мобилни и комуникацион ни 

устройства от световноизвестни утвърдени марки, като Sony Ericsson, Asus, HTC, Samsung, 
LG, Sharp. Snapdragon e добре познато име в света на Android, а и на Windows Phone 7. В 
това отношение спокойно може да се твърди, че имен но Qualcomm са основният съперник 
на Apple в борбата за това, кой ще отхапе по-голям дял от пазара на мобилни устройства.

Причините за успеха на Snapdragon са много и разнообразни. Ако днес вашият таблет 
или смартфон ви позволява да правите толкова много неща – да сърфирате светкавично 
бързо в уеб, да се наслаждавате на гладко възпроизвеждане на HD видеосъдържание и да 
играете мобилни игри със зашеметяваща 3D графика, то основната заслуга за това е на не-D графика, то основната заслуга за това е на не- графика, то основната заслуга за това е на не-
говото мощно Snapdragon сърце. 

Основната сила на S1, S2 и особено на супербързия двуядрен S3 процесор се крие в 
така наречения асинхронен метод за обработка на информацията. Иначе казано – всяко от 
ядрата (модулите) на Snapdragon работят независимо едно от друго. Всяко се занимава с 
индивидуални задачи – функция, известна като „concurrency” (едновремен ност или пара-
лелизъм). От особено значение тук е разделението на централен (CPU) и графичен (GPU) 
процесори – така, докато единият обработва основната логика на стартираното приложе-
ние, другият се занимава само и единствено с графичните дан ни. Благодарение на това 
вие можете да гледате 3D/HD видео в YouTube, докато същевремен но сърфирате в люби-D/HD видео в YouTube, докато същевремен но сърфирате в люби-/HD видео в YouTube, докато същевремен но сърфирате в люби-HD видео в YouTube, докато същевремен но сърфирате в люби- видео в YouTube, докато същевремен но сърфирате в люби-YouTube, докато същевремен но сърфирате в люби-, докато същевремен но сърфирате в люби-
мата си социална мрежа, ъпдейтвайки вашия Facebook или Twitter статус без проблем и за-Facebook или Twitter статус без проблем и за- или Twitter статус без проблем и за-Twitter статус без проблем и за- статус без проблем и за-
бавяне. 

Всеки от различните генерации Snapdragon чипове е екипиран с различно Adreno GPU 
ядро. Те се различават по цифровия си индекс – 130, 200, 205, 220, а всяко следващо поко-
ление е значително по-бързо от предшествениците си – така например моделът 220 е око-
ло пет пъти по-бърз от версия 200. Освен това всяко Adreno ядро включва функции за хар-Adreno ядро включва функции за хар- ядро включва функции за хар-
дуерно ускоряване на скаларна векторна графика, Adobe Flash и 2D/3D видео. Графичният 
процесорен модул на Snapdragon поддържа и някои от най-масово разпространените API 
(софтуер за програмно осигуряване), като Open GL ES 1.1 и 2.0, OpenVG 1.1, DirectDraw и 
Direct3D. Така че няма защо да се учудвате, ако видите добре познати гейм заглавия, като 
Galaga, Assassin’s Creed и The Ball (използваща Unreal 3.0 енджин), да вървят отлично и с 
впечатляваща визия върху базиран на Snapdragon таблет или дори смартфон.
Февруари 2012  www.pcworld.bg46

Мобилни комуникации

www.pcworld.bg


Запознайте се със семейството –  
кой Snapdragon e най-подходящ за вас?

Snapdragon S1
Кратка характеристика: Тактова честота 1 GHz (едноядрен) и гра-GHz (едноядрен) и гра- (едноядрен) и гра-

фика Adreno 200. Ще го откриете в смартфони, хандхелд конзоли, дори 
телевизори от масовия клас. Отличен за мобилни разговори, видеовъз-
произвеждане и по-скромни откъм изисквания мобилни игри. 

Поддържан от: Google Nexus One, Sony Ericsson X10, HTC Desire 
и HD7.

Snapdragon S2
Кратка характеристи-

ка: Тактова честота до 1.4 
GHz (едноядрен) и графи- (едноядрен) и графи-
ка Adreno 205. Ще го откри-Adreno 205. Ще го откри- 205. Ще го откри-5. Ще го откри-. Ще го откри-
ете в смартфони, таблети, 
хандхелд конзоли, теле-
визори от среден клас. 
Светкавично бърз при 
уебсърфиране и спосо-

бен да осигури гладко HD 
видеовъзпроизвеждане.
Поддържан от: HTC 

Desire HD, HTC Flyer, Sony Erics- HD, HTC Flyer, Sony Erics-HD, HTC Flyer, Sony Erics-, HTC Flyer, Sony Erics-HTC Flyer, Sony Erics- Flyer, Sony Erics-Flyer, Sony Erics-, Sony Erics-Sony Erics- Erics-Erics-
son Xperia Play, BlackBerry Bold 9900, Sony Erics- Xperia Play, BlackBerry Bold 9900, Sony Erics-Xperia Play, BlackBerry Bold 9900, Sony Erics-
son Xperia Arc. 

Snapdragon S3
Кратка характеристика: Тактова честота до 1.5 GHz (две ядра) и графика Adreno 220. 

Най-доброто (за момента) от Snapdragon фамилията. Ще го откриете в смартфони, табле-Snapdragon фамилията. Ще го откриете в смартфони, табле- фамилията. Ще го откриете в смартфони, табле-
ти, хандхелд конзоли, телевизори от най-висок клас. Справя се без проблем с 3D игри и ви-D игри и ви- игри и ви-
деосъдържание. 

Поддържан от: HTC Sensation, HTC Evo 3D.
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Бъдещето на мобилния дракон
И докато в момента масовите Snapdragon чипове предлагат тактови честоти от 1 до 1.5 

GHz и максимум 2 ядра, бъдещето на впечатляващата Qualcomm фамилия мобилни про- и максимум 2 ядра, бъдещето на впечатляващата Qualcomm фамилия мобилни про-Qualcomm фамилия мобилни про- фамилия мобилни про-
цесори е повече от интересно. Новият S4 модел, който ще се предлага масово през след-S4 модел, който ще се предлага масово през след-4 модел, който ще се предлага масово през след-
ващата година, ще е първият чип от семейството, произвеждан по 28-нанометрова техно-
логия (за разлика от досега използваните 65 и 45 нанометра). Това означава още по-висока 
тактова честота (а от там и бързодействие) в съчетание с още по-ниска консумация на енер-
гия – характеристика от критично значение за света на мобилните устройства.

S4 ще предложи поддръжка не само на 3G, но и на 4G комуникации плюс още по-гъвка-4 ще предложи поддръжка не само на 3G, но и на 4G комуникации плюс още по-гъвка-G, но и на 4G комуникации плюс още по-гъвка-, но и на 4G комуникации плюс още по-гъвка-G комуникации плюс още по-гъвка- комуникации плюс още по-гъвка-
ви възможности за свързване – Bluetooth 4.0, GPS (с опция за съвместно използване както 
на GPS, така и на GLONASS мрежата) и, разбира се, Wi-Fi a, b, g и n. Тактовите честоти на 
новия Snapdragon (с кодово име Krait) ще достигнат до 2.5 GHz (от 1.5 до 2 пъти по-високи 
от тези на настоящата генерация), а върховият модел от новото S поколение ще разпола-S поколение ще разпола- поколение ще разпола-
га с цели четири ядра.

Иначе казано – през 2012 г. всеки от нас ще може да носи в джоба си изчислителна 
мощ, за която притежателите на персонални компютри преди 10 години можеха само 
да мечтаят. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА  
“МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ”
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Да повишим IQ-то си  
с помощ та на 
технологиите
Владимир Георгиев
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Няма как да не сте забелязали, че някои хора учат и усвояват нови концепции с уди-
вителна лекота, а други, колкото и усилия да полагат, сякаш винаги ще изостават на 
светлин ни години. Наполеон Бонапарт е знаел имената на хиляди от своите войни-

ци. Световните шампиони по шах са способни да превъртят лентата и да си спомнят всеки 
ход от партии, изиграни преди години. Как е възможно да се постигнат подобни интелекту-
ални чудеса и най-вече – дали е възможно човек да придобие тези способности чрез опит и 
учене, а не по природа? За щастие съвремен ните технологии предоставят редица възмож-
ности и методи за по-бързо и ефективно учене, чрез които бихте могли да абсорбирате ин-
формацията около вас като същинска гъба и да я прилагате по най-подходящите начини.

Какво е „интелект”?
За начало нека уточним какво имаме предвид, като казваме думата „интелект”. В насто-

ящия материал ще ви предложим методи за увеличаване на количеството факти и позна-
ние, които можете да акумулирате (известни като „кристализиран/текущ интелект”). Но и 
също така ще можете да увеличите и своя „флуиден интелект”, което представлява капаци-
тетът за научаване на нова информация, осъзнаването й и след това използването й като 
основа за решаване на интелектуално предизвикателство, за усвояване на ново умение и 
прочее.

Имайте предвид, че памет та не е синоним на интелект, но въпреки това оперативната па-
мет до голяма степен е свързана с интелигентност та. За да произведете успешен разумен 
изход, добрата оперативна памет е важен фактор. А за да извлечете максимума от вашия 
интелект, подобряването на оперативната памет ще помогне на целия процес по повишава-
не на „IQ-то” ви – това е като да използвате последните и най-добри хардуерни компоненти, 
за да помогнете на машина да достигне оптималната си производителност.

А какво е IQ?
IQ, или КИ, е коефициент на интелигентност (intelligence quotient) – резултат, из-, или КИ, е коефициент на интелигентност (intelligence quotient) – резултат, из- или КИ, е коефициент на интелигентност (intelligence quotient) – резултат, из-или КИ, е коефициент на интелигентност (intelligence quotient) – резултат, из-

веден от няколко различни стандартизирани теста, специално направени, за да 
изпитат интелекта на даден човек. Когато се създава съвременен IQ тест, средни-IQ тест, средни- тест, средни-тест, средни-
ят резултат сред дадена възрастова група трябва да е 100, а стандартното откло- трябва да е 100, а стандартното откло-трябва да е 100, а стандартното откло-
нение (standard deviation – SD) е 15. 

Последните изследвания на съвремен ната човешка цивилизация сочат, че 95 
процента от цялата популация по света е с IQ резултат от 70 до 130, а от 140 на-IQ резултат от 70 до 130, а от 140 на- резултат от 70 до 130, а от 140 на-резултат от 70 до 130, а от 140 на-
горе вече говорим за полугении или гении. 

IQ резултатите често се асоциират и с фактори като възраст, здравословно със- резултатите често се асоциират и с фактори като възраст, здравословно със-резултатите често се асоциират и с фактори като възраст, здравословно със-
тояние, социален статус, както и родителско IQ. 

Изучаване на нов език
Как се казва човек, който знае няколко езика? Това е по-

лиглот. А как се казва човек, който знае само един език? 
Това е американец. Шегата настрана, но една от причини-
те американците да бъдат смятани за нискоинтелектуален 
народ е, че заради стандартизирането на езика им те ня-
мат нужда, нито желание да изучават друг език. С други 
думи, ученето на различен от родния език е дълъг и тру-
ден процес, но той тренира интелекта по особено ефекти-
вен начин. От друга страна, в забързаното ни всекидневие 
дори някой да иска да учи език, това е свързано с инвес-
тиция както на време, така и на финансови средства. Ние 
обаче ви предлагаме сайт като Sulantra (http://en.sulantra.
com), чрез който можете напълно безплатно да учите он-чрез който можете напълно безплатно да учите он-
лайн английски, японски, китайски, испански, турски и др. 
Нещо повече, сайтът е напълно преведен и на български, 
като може да помогне на чужденци да говорят и разбират 
родната ни реч.

Много добра безплатна програма е Voca (http://www.
softpedia.com/get/Others/Home-Education/Voca.shtml), чрез 
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която можете да научавате и упражнявате нови думи на 
чужд език. Интересно е, че се предоставя избор от готови 
списъци с думи, които да изтеглите от сайта на приложе-
нието, но е възможно да създадете и собствен списък спо-
ред конкретните думи във вашия учебен курс.

И докато сме на темата, нека ви препоръчаме и Shareware 
приложението Wordoholic Learner (http://www.softpedia.com/
get/Others/Home-Education/Wordoholic.shtml), което обаче 
има безплатна алтернатива за Android (https://market.android.
com/details?id=com.wordoholic.reader) и помага, докато чете-и помага, докато чете-
те книга или статия, да отбелязвате и учите нови думи.

Започнете блог
Блоговете са сравнително нов социален феномен, който 

според последните проучвания повишава способност та за 
учене и тренира мисловния процес, тъй като разсъждава-
те и изразявате мислите си (онлайн). �рез списването на 
блог вие връщате дадена информация назад, прехвърляте 
я напред, обмисляте я и накрая се опитвате да я поднесе-
те по най-сполучливия начин на другите. В случая не е ва-
жно дали имате последователи и доколко популярен ще е 
блогът ви, важни са самите тренировки и интелектуалният 
стимул. �аст от най-популярните сайтове за създаване на 
собствен блог са: LiveJournal (http://www.livejournal.com), 
Blogger (www.blogger.com), WordPress (http://wordpress.
com), Xanga (http://www.xanga.com), Tumblr (https://www.
tumblr.com) и Webs (http://www.webs.com).

Флаш карти
Това не са флашките за пренасяне на информация, а 

картонени листчета, които помагат при ученето на нови 
думи, термини, факти. Принципът е следният – от едната 
страна на картончето е написан въпрос, а от другата е не-
говият отговор. Целта е да откриете решението на въпро-
са, написан на флаш картата. Ако успеете, изпращате кар-
тата към следващата група, а ако не успеете, я връщате 
към първата, за да отговорите отново по-късно. Защо е не-
обходимо всичко това? Защото по този метод се намалява 
времето за учене, подобрява се оперативната памет, а са-
мото обучение става далеч по-забавно. Методът не е тол-
кова популярен, тъй като изисква работа с хартия и прека-
лено много писане, но за това на помощ идват специални 
софтуерни инструменти. Такъв е CueCard (http://download.
cnet.com/CueCard/3000-2051_4-10075304.html), който по-който по-
мага за направата на собствени флаш карти, за да учи-
те с помощ та на компютъра. Възможно е и да си ги отпе-
чатате на хартия. Сайтът FlashcardExchange (http://www.
flashcardexchange.com) е най-големият по темата и пред- е най-големият по темата и пред-е най-големият по темата и пред-
лага напълно безплатно достъп до над 45 милиона картон-
чета. Anki (http://ankisrs.net) е друга програма, която ще ви 
съдейства да тренирате памет та си и да разширите позна-
нията си. �рез нея можете да се научите да запаметява-
те имената на хората и техните лица, да учите дълги неща 
наизуст, да свикнете с усвояването на множество прави-
ла и ще ви помогне в изучаването на различни езици. Като 
бонус получавате графики на прогреса ви по съответното 
обучение.

Полезни сайтове
http://en.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Random – идеята на сайта е 

на произволен принцип да попадате на статия 
в Wikipedia. Защо това е полезно за мозъка ви 
ли? Това е много добро средство да научавате 
нещо ново всеки ден.
http://www.brainmetrix.com – страница, посве-
тена на т. нар. „brain training” игри и упражнения.
http://www.sharpbrains.com – фитнес за мозъ-
ка. 
http://www.braingle.com – Braingle твърди, че 
притежава най-голямата колекция от логически 
игри, тривиа игри, пъзели, логически проблеми, 
загадки и т.н. с общ брой над 12 хиляди. 
http://www.brainarena.com – тренирайте инте-
лекта си, като се състезавате онлайн срещу хи-
ляди други потребители. Сайтът изисква бърза 
и безплатна регистрация.
http://www.queendom.com/tests/testscontrol.
htm?t=3 – игри и упражнения, с които можете 
да държите ума си зает.
http://www.gamesforthebrain.com – интересен 
сбор от куиз и памет игри.
http://www.brainbashers.com – още една голя-
ма колекция от безплатни игри, трениращи мо-
зъка. Сайтът се ъпдейтва редовно и предоста-
вя непрекъснато нови методи за упражнения.
http://www.sharpbrains.com/teasers – Sharp 
Brains предоставя 50 метода за трениране на ези-
ковите познания, логиката, математиката, памет-
та, рефлексите, вниманието към детайлите и др.
http://oxbrain.com – чудесна селекция от вся-
какви варианти на пъзели и кръстословици.http://
www.sharpbrains.com/teasers – Sharp Brains пре-
доставя 50 метода за трениране на езиковите 
познания, логиката, математиката, памет та, ре-
флексите, вниманието към детайлите и др.
http://oxbrain.com – чудесна селекция от вся-
какви варианти на пъзели и кръстословици.
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Учете, докато спите
Не би ли било страхотно, ако можехме да прекарваме часовете сън в изучаване на нещо 

ново само с натискането на Play бутона на MP3 плейър? В крайна сметка между една трета и 
една четвърт от живота ни преминава в сън. За съжаление редица проучвания сочат, че не е 
възможно човек да се учи по време на дълбок сън или докато сънува, което всъщност е по-голя-
мата част от целия процес. За сметка на това е възможно да се усвоява информация при лекия 
сън, което са минутите преди настъпването на дълбокия. От тук нататък какво точно ще учите 
е според личните ви предпочитания, но имайте предвид, че трябва да ограничите материали-
те до дати, факти, знания, свързани с лексиката или с всичко, което е ясно, кратко и конкретно. 
Според учените комплексни и дълги материали са невъзможни за научаване по време на лекия 
сън, но това не пречи точно вие да сте изключението, което потвърждава правилото.

Игрите
Съществуват толкова много игри, за които се твър-

ди, че повишават коефициента на интелигентност. 
Но за огромно съжаление това не е вярно. Тези, кои-
то посвещават голяма част от времето си на brain 
training игри, наистина стават по-добри в специфич- игри, наистина стават по-добри в специфич-игри, наистина стават по-добри в специфич-
ните задачи като, да речем, решаването на матема-
тически проблеми, но по-важното е, че тези подо-
брения не се прехвърлят към които и да било други 
общи ментални способности. За сметка на това този 
род игри (включително част от видеоигрите с подоб-
на насоченост) помагат за поддържането на мозъка 
във форма. Това са твърденията на учените и резул-
татите от доста изследвания върху множество обек-
ти, но в случая ще си позволим съвсем леко да не се 
съгласим. Игри като Sudoku може и да не повишават 
IQ-то, но видеоигрите водят до по-добро усвояване 
на чужд език (в най-общия случай на английски), а 
по-горе вече коментирахме, че изучаването на чуж-
ди езици е изключителен интелектуален стимулант. 
Вие си направете изводите...

Третирайте тялото си добре
Когато се опитвате да подобрите IQ-то, преди всичко трябва да се отнасяте добре към 

тялото си и да храните мозъка си – буквално. �овешкият мозък е част от тялото, която из-
исква голямо количество гориво и кислород, за да работи ефективно и да се развива. В процеса 
на обучение особено важно е да се храните добре и да имате предвид следните няколко неща:

- Избягвайте гладуването и периодите от 12 или повече часа без храна. Липсата на храна 
води до намаляване на кръвната захар.

- Извършвайте физически упражнения. Тялото има нужда от движения.
- Спете поне по седем часа вечер. Лягането рано и ставането рано се отразяват ползотвор-

но на мозъка.
- Пазете се от дехидратиране. Течностите са изключително важни.
- Старайте се да отдавате няколкоминутни почивки на съзнанието си, когато сте в процес на 

интензивно обучение или продължителни стресови ситуации. 
- Не преяждайте. Прекаляването с храната води не просто до тежест в стомаха, но и до фи-

зическа, и ментална леност. 
- Откажете цигарите. Да, ето ви още една причина, за да се откажете от изключително вред-

ния навик. Сериозните, дългогодишни пушачи губят способностите на памет та си по-бързо в по-
късния етап от живота си. 
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Как да удължим живота 
на твърдия диск
В тази статия ще се запознаем как да 
изберем правилния твърд диск и как да 
го експлоатираме, така че да сведем до 
минимум вероятност та от повреда
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Обемът на съвремен ните твърди дискове стремително расте, но заедно с него стре-
мително намалява и тяхната реална („нехартиена“) надеждност. От една страна, 
производителите увеличават плътност та на запис, а от друга, се борят с налична-

та силна конкуренция. Масовите модели максимално поевтиняват, но техният жизнен ци-
къл намалява. В заводите, където се сглобяват, масово се използват бюджетни комплекти, 
има икономия на входния брак, както и занижени критерии на изходния контрол. Негласни-
ят девиз на производителите е „Всичко ще влезе в употреба“. Отговор на всичко това може 
да стане честият бекъп на дан ни. Само че грамотно направеното резервиране изисква вре-
ме, усилие и пари.

Съвсем не всички потребители могат да се похвалят с наличието на свежо копие, съхра-
нявано на надеждно място и готово във всеки момент да замени изгубените или повреде-
ните файлове. Независимо от многообразния софтуер за бекъп, както и развиващите се в 
последните години „облачни“ технологии, на практика за регулярни бекъпи, от една стра-
на, пречат инертност та и нежеланието да си усложняваме живота, а от друга, неготовност та 
на мнозина да направят осезателни материални разходи. Едно прилично NAS устройство 
струва колкото една компютърна система, та даже и повече. Интернет услугите („облаци-
те“), предоставящи достатъчен обем за съхранение, също не са безплатни. Имен но зато-
ва е най-добре да не губим дан ни и по тази причина трябва да се стремим твърдият диск 
(главният информационен носител на нашата епоха) колкото се може по рядко да излиза 
от строя. За избягване на аварийни ситуации помагат грамотният избор на модел на твър-
дия диск, правилните му инсталиране и експлоатация. Не са излишни и контролът на със-
тоянието му, както и периодичната профилактика. За всичко това ще говорим на следващи-
те страници, но най-напред трябва да установим причините, водещи до загуба на дан ни. 

Според статистиката от сервизите те се разпределят горе-долу така:

• 40% – неизправност и проблеми в оборудването;
• 29% – грешки, причинени от потребителя;
• 13% – софтуерни грешки (OC, помощни програми, софтуерни инструменти);
• 9% – преднамерено повреждане на дан ни (кражби, увреждане и пр.);
• 6% – въздействие на вируси и друг зловреден софтуер;
• 3% – външни въздействия (стихийни бедствия, пожари и пр.).

навИкът веднъж в 

седмИцата да се включва 

външен твърд дИск И да 

се правИ бекъп следва 

да се прИзнае като много 

полезен
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Както се вижда, разпространеното мнение, че за проблемите на компютъра е виновен 
най-вече потребителят, не е вярно – най-честата причина са неизправности или проблеми 
с компютърната система. Разбира се, втората най-често срещана причина е имен но човеш-
кият фактор.

Но как се проявяват неизправностите в твърдите дискове? Симптомите не са особено 
много и по-долу ще изброим най-разпространените и най-вероятни причини за това.

Причините, които се коренят в некоректни действия от страна на потребителите, ще про-
пуснем, защото те в действителност не подлежат на класификация (човешката глупост на 
практика клони към безкрайност, както беше доказал някой).

Дадената класификация ще помогне за диагностициране на повечето повреди. В крайна 
сметка съвремен ният твърд диск е доста сложно изделие и при сериозна повреда няма как 
да го върнете към живот в домашни условия. Изключения има, но те са все по-редки. Уни-
версален съвет: при каквато и да е неизправност веднага изключете твърдия диск и го зане-
сете при специалист за диагностика. Пари за услугата добрите сервизи няма да ви вземат. 
Това е особено важно при чукащи глави – те могат доста сериозно да повредят магнитната 
повърхност и тогава дан ните безвъзвратно да изчезнат.

След всичко това е време да видим какво можем да направим, за да сведем до минимум 
вероятност та от повреда на хард диска. А превантивните мерки трябва да започнат още 
при покупката на такова устройство. 

Изборът на твърд диск
Повечето потребители задават един и същ въпрос: коя марка твърди дискове е най-до-

бра и най-здрава? От гледна точка на сервизния техник няма марка, която да бъде посоче-
на еднозначно като лидер. Всички производители на твърди дискове (а те са само някол-
ко) са постигнали почти равно ниво на качеството. Компаниите, сблъскали се със сериозни 
проблеми, отдавна не са на пазара, а останалите отделят на надеждност та първостепен но 
внимание. Всичко това на практика сваля въпроса за избор на марка от дневния ред. Раз-
бира се, при всеки доставчик се случват несполучливи модели или продуктови фамилии, но 
все пак имате Интернет под ръка, за да направите справка в правилните форуми. По прави-
ло историите за проблемните модели винаги се намират най-отгоре. Само имайте предвид, 
че информацията остарява много бързо, тъй като производствената програма се обновява 
два пъти годишно, а продуктовите линии се доработват постоян но. Така например произво-
дителят може тихомълком в терабайтов диск да замени трите 333 GB пластини с 2x500 GB. 
Това ще му излезе по-евтино и производителност та ще се повиши, но въпросът как тази мо-
дернизация ще повлияе на надеждност та остава открит.

Темпът на подмяна на HDD моделите е много голям, което обезсмисля и воденото на ня-HDD моделите е много голям, което обезсмисля и воденото на ня- моделите е много голям, което обезсмисля и воденото на ня-моделите е много голям, което обезсмисля и воденото на ня-
каква адекватна статистика за тяхната надеждност. Повредите на дисковете обикновено 
масово започват след свалянето им от производство или изчезването им от пазара. Те се 
заменят с нови разработки с привлекателни спецификации, но по отношение на вътрешно-
то устройство и надеждност та за тях се знае малко. Тоест да се направят технически обо-
сновани изводи за слабите места на „новаците“ не е възможно. От наша гледна точка не 

Симптом Проблем
HDD не стартира Неизправност на електрон ната платка с управлението
HDD стартира, но шпинделът не се развърта и издава 
необичайни звуци (жужене, щракане и скърцане)

Залепени глави на пластината или заклинен лагер на шпиндела; също така този 
случай е съпроводен със силно нагряване на управляващия чип на платката

HDD нормално стартира и се развърта, но не се разпоз-
нава в компютъра, BIOS не може да му прочете паспорта

Повреда на зареждащия блок на фърмуера (намира се в ROM чип на платката с 
електрониката или в служебната зона на пластините)

HDD стартира, но не се разпознава и трака Несъответствие на дан ните, записани в ROM чипа и служебната зона (среща се при 
повреда на ROM чипа или при замяна на платката с чужда); повреда на блока с маг-
нитните глави или излизане от строя на управляващия ги чип 

HDD се разпознава, но при работа издава нехарактерни 
звуци (тракане, писукане, шумолене и др. )

Множество дефекти по повърхност та, довели до препълване на таблицата

HDD се разпознава, но дан ните са недостъпни; четенето 
на който и да е сектор връща грешка

Повреда на звената на служебната зона, най-вече на транслатора (отговарящ за пре-
връщането на логическите LBA адреси във физически с отчитане на дефектните от 
таблицата за грешки – както заводски, така и новопоявили се в хода на експлоатация)
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трябва да се купува нов модел твърд диск, който току-що се е появил на пазара. 
В новите модели се срещат непроверени решения, освен това качеството в пър-
вите партиди е още нестабилно и може да се сблъскате с производствен брак. 
Проблемите с фърмуера също са много по-често срещани при нови модели, от-
колкото при старите. Но по тези въпроси нищо не може да бъде направено – ма-
сово производство при пазар с висока конкуренция без дефекти не може. Затова 
съветът ни е да търсите модели, които са поне отпреди половин година – за това 
време завършва технологичното усвояване, натрупва се статистика на отказите 
и цените падат.

Важен въпрос е изборът на моделна линия HDD. Под една и съща търговска 
марка сега се пускат продуктови линии с различно предназначение, отнасящи се 
към различни ценови категории и съответно притежаващи различна производи-
телност и надеждност. Най-напред се разделят потребителските и корпоративни-
те сегменти. Не може да се очаква от масовия настолен диск надеждност като на сървърен. 
Дисковете от корпоративния клас (Seagate ES.2/Constellation 2, Hitachi Ultrastar, WD RE4/
VelociRaptor) се сглобяват от изключително качествени компоненти, строго се тестват, отли-
чават се с по-сложна конструкция и усъвършенстван фърмуер. Не рядко при тях плътност-
та на записа е нарочно снижена. В резултат на това дисковете имат повишен ресурс на ра-
бота между отказите (MTBF – до 2 млн. часа), устойчивост на прегряване, продължителна 
24/7 работа при високо натоварване и дълга гаранция. Единственият им недостатък е висо-
ката цена – от един до два пъти по-голяма от настолните при един и същ капацитет на съх-
ранение.

За масовите дискове, използвани в бита, са много важни нагряването и шумът. Не е слу-
чайна огромната популярност, която завоюваха така наречените „зелени“ модели 3,5-ин-
чови дискове. При тях скорост та на въртене на шпиндела е намалена от 7200 об./мин. на 
5400-5900 об./мин. и това съществено намалява шума и енергопотреблението. Като след-
ствие дисковете греят по-малко и демонстрират добра надеждност, но производителност-
та им не е голяма. Такива модели са идеални за съхранение на мултимедийни файлове с 
преимуществен последователен достъп до тях, а също и за използване във външни диско-
ве и мрежови устройства за съхранение (там самият интерфейс слага своите ограничения 
откъм скорост). „Зелени“ дискове пристигат в комплект с битова електроника (медийни сър-
въри, видеоелектроника и пр.) и особено с компактни PC-та, където активното охлаждане е 
нежелателно заради шума или просто невъзможно. Много е привлекателна и ниската цена 
на подобни модели – по съотношението долар/GB те са лидери на пазара. 

За разполагане на операцион на система, приложни програми, база дан ни с произволен 
достъп е нужен високопроизводителен диск. Тук много добре подхождат моделите на 7200 
об./мин. с мощно управление на магнитните глави и алгоритми за предварително четене. 
Само че тези дискове силно загряват и като правило за тях е нужно активно охлаждане 
(най-добре голям и бавнооборотен вентилатор, разположен от долната им страна). В про-
тивен случай дискът може бързо да излезе от строя заради прегряване. Препоръчваните 
температурни граници на дисковете са пределно ниски (25-45oC) с кратковремен ни пико-) с кратковремен ни пико-с кратковремен ни пико-
ве до 55oC. В не добре вентилирани кутии „горещите“ модели постоян но достигат до 50oC 
и повече.

Другото, което живо интересува потребителите, е големината (капацитетът на съхране-
ние) на HDD. Колкото е по-голям, толкова по-добре, гласи общоприетото поверие, произ-HDD. Колкото е по-голям, толкова по-добре, гласи общоприетото поверие, произ-. Колкото е по-голям, толкова по-добре, гласи общоприетото поверие, произ-Колкото е по-голям, толкова по-добре, гласи общоприетото поверие, произ-
лизащо от факта, че хард диск и заплата никога не стигат. Само че много често се изпуска 
дребният факт, че надеждност та е обратнопропорционална на обема на твърдия диск. В 
края на краищата колкото обемът е по-висок, толкова повече магнитни пластини и глави се 
използват в конструкцията и от там вероятност та за излизане от строя на някоя глава е по-
висока. Освен това многопластин ните дискове консумират повече енергия и повече греят, а 
по-голямата дебелина на пакета (3-4-5 пластини с дебелина 1,6 mm) дава повишено нато-mm) дава повишено нато-) дава повишено нато-
варване на оста и предразполага към заклинване на шпиндела даже при не особено силен 
удар. Това между другото е една от най-сложните повреди в практиката за възстановяване 
на дан ните. Така че големите дискове (2 TB и нагоре) са доста по-капризни. Те не обичат 
даже незначителни механични въздействия, а също така са чувствителни към прегряване. 
Затова ви съветваме да се отнасяте с такива дискове като с чупливи чаши – с тях трябва да 
се подхожда много внимателно, даже и когато не работят. Трябва да се внимава и с антиста-
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тичните пликчета, в които се доставят продуктите. Ето и един скорошен пример от практи-
ката ни: неотдавна заради невнимание при боравенето с тях ни се изплъзна един 2 TB диск 
и се „изсипа“ върху бюрото. В резултат на това след една седмица половината от него вече 
беше неизползваема по причина, за която не ни беше трудно да се досетим. При тези голе-
ми дискове има субмикрон на точност, като ширината на пътечката е всичко на всичко 150-
200 nm. Само за справка това е около 400 пъти по-малко от човешкия косъм. И най-лекото 
нарушение на съосноста на вала поражда дефекти и грешка при позициониране (нараства 
атрибутът S.M.A.R.T. Seek Error Rate).

И така, да резюмираме накратко: 
От съображения за надеждност трябва да се разделят всички дискове по брой пласти-

ни. За инсталиране на операцион на система най-много подхождат моделите дискове с една 
пластина (те са най-надеждни и греят най-малко), а за съхранение на дан ни (документи, ак-
туални изображения, база дан ни и пр.) – с две пластини. Големите дискове с три и повече 
пластини (добре би било да са от „зелените“ серии) са за по-маловажна информация, коя-
то не изисква резервно копиране. (То и пълният бекъп на такъв обем в домашни условия по 
понятни причини е затруднен.) Такива могат да са мултимедийните файлове, в това число и 
свалените от Мрежата. Всеки, който използва 3-4-пластинен диск във външна кутия, риску-
ва много: амортизацията и устойчивост та на този тип корпуси са обикновено слаби, а и със 
захранването се случват проблеми. По отношение на покупката изглежда всичко е ясно, но 
все пак ще повторим: не купувайте диск на ръка или от прашасалите рафтове на малки и 
съмнителни гаражни магазинчета, който ви привлича с ниската си цена. Може да случите 
на HDD от „сива“ партида (употребявана и ремонтирана) и след това да имате проблеми с 
ремонта или замяната му. Той на външен вид ще изглежда като нов, но при квалифициран 
ремонт S.M.A.R.T. броячите се нулират. Само че износването на механиката няма как да 
се „нулира“. Не се предоверявайте на гаранцион ните условия, които на такива места са по-
скоро призрачни. Незначителна икономия на средства може да доведе до големи пробле-
ми, а на кого е нужно това? Става още по-забавно, ако дискът е претърпял сериозен удар и 
собственикът му гледа да се отърве бързо от него, тъй като повредата още не се е прояви-
ла с пълна сила (това отнема няколко дни). Разбира се, ако отдавна познавате продавача, 
той едва ли ще използва такива трикове. Но все пак е най-добре дисковете да се купуват от 
сериозни търговски фирми, които отдавна са на пазара и предоставят реална гаранция за 
пълния срок, даван от производителя.

От време на време някоя търговска фирма публикува статистика от сервизния център за 
върнати дискове по гаранция. Някои хора се отнасят към нея с излишна сериозност и пла-
нират покупката си изключително според рейтингите на определени модели от подобни 
дан ни. Това, което можем да ви кажем, е – не се притеснявайте. В такива случаи е необхо-
димо да се помнят три прости неща:

• Ние не знаем по какви критерии е съставена тази статистика.
• Много модели с вродени конструктивни недостатъци имат пик на проблемите след опре-

делен период от време и ако дискът е пуснат съвсем скоро, той може да няма все още ни-
какви констатирани дефекти. Seagate 7200,11 за първото полугодие от своето производство 
също е смятан за надежден. 

• За клиентите на дребно всяка такава статистика не може да бъде нищо по-
вече от развлечение. Избор измежду няколко модела по критерия дефектирали, 
движещ се в рамките на 1,5-4%, има смисъл само ако се купуват цели партиди 
от по хиляди бройки. При покупка на едно устройство вероятност та от повреда 
в тази ситуация е равна на 50% – може да се повреди, може и да не се повреди.

Единственото нещо, заради което са полезни статистическите отчети, е за из-
ясняване на качествените тенденции. В частност от публикациите в началото на 
2011 г. се потвърждава, че при двутерабайтовите дискове нивото на повреди е 
два пъти по-високо, отколкото при по-малките по размер. Особено трошливи се 
оказват WD Caviar Black – почти 10% рекламации.

Идеални и напълно надеждни дискове не съществуват и затова всеки може да 
се повреди. Както казват по сервизите – твърдите дискове нямат надеждност. За 
сметка на това пък имат гаранцион на карта. Всичко, което можем да направим, 
е да изберем диск в съответствие с нашите потребности и да го експлоатираме 
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правилно. Разбира се, не трябва да забравяме и за резервното копиране на важните дан-
ни – независимо от цялата сложност на бекъпа, възстановяването ще бъде доста по-евти-
но. 

Но ако все пак имате необходимост от възстановяване на дан ни – обърнете се към спе-
циалист. „Занаятчии“ от типа на „системни администратори за всичко“ няма да ви помогнат 
в този и в доста други случаи, защото са „компютърджии“ с широк профил. Един пример 
от реалния живот. Твърдият диск не се разпознава от BIOS. Дилетант, въоръжен с отверт-BIOS. Дилетант, въоръжен с отверт-. Дилетант, въоръжен с отверт-Дилетант, въоръжен с отверт-
ка тип „торкс“, сменя платката на „пациента“ с електрониката от здрав диск близнак, след 
което получава два „трупа“. Оказва се, че така не трябва да се прави: взаимодействието на 
ROM памет та на платката и модула със служебни пътечки на пластините е по-сложно, от- памет та на платката и модула със служебни пътечки на пластините е по-сложно, от-памет та на платката и модула със служебни пътечки на пластините е по-сложно, от-
колкото си е мислел „майсторът“.

Правилната експлоатация
И така, приемаме, че грамотно сте си избрали новия 3,5-инчов диск за своята система, 

поставили сте го на правилното място, правилно сте го инсталирали и включили към ка-
чествени кабели. Настъпва периодът на експлоатация. За да бъде колкото се може по-дъ-
лъг и да нямате проблеми, следва да осигурите на диска възможно най-комфортни условия 
за работа. Всеки диск се нуждае от качествено захранване, добро охлаждане и механична 
защита. Не е излишен и периодичният контрол за състоянието на диска. 

Качеството на захранване на диска
То изцяло се определя от захранващия блок на компютъра.Също така имат известно от-

ношение и контактите на захранващите куплунги, върху които може да има известен пад на 
напрежение. Захранващият блок трябва да е от проверена марка и с достатъчна мощност, 
а захранващата мрежа да е заземена.

Масовите компютри имат захранващи блокове с мощност 350-
400 W, средният клас конфигурации притежава 500-700 
W захранващи блокове, а мощните работни станции и 
геймърски машини – 800-1200 W.

Консумацията на електроенергия на съвремен ните 
твърди дискове сама по себе си не е голяма (3-8 W в покой 
и 5-12 W при активна работа), но те са много чувствител-W при активна работа), но те са много чувствител- при активна работа), но те са много чувствител-при активна работа), но те са много чувствител-
ни към качеството на захранването, особено към отклоне-
нията на +12 V линията и пулсациите на +5 V линията. При 
повишено напрежение съществува опасност от прегрява-
не на платката с електрониката, а пониженото е причина за 
паразитни рестартирания на диска и поява на проблеми. Във все-
ки случай ресурсът на диска силно се съкращава, а на надеждна работа не 
може да се разчита.

За щастие през последните години качеството на компютърните захранвания се подобри 
значително и HDD дисковете все по-рядко излизат от строя. Ситуацията прогресира на две 
нива. Най-напред техническото ниво на захранванията забележимо нарасна благодарение 
на стандарта ATX 2,3, а също така и заради острата конкуренция в ниския ценови клас. 
Уродливите модели изчезнаха от пазара и отстъпиха място на останалите марки, които из-
ползват по-добри елементна база и схемотехника. Няма подобни проблеми също в средния 
и високия класове. Всеки един захранващ блок може правилно да „храни“ дисковете, сти-
га да бъде избран екземпляр с подходящата мощност и да бъдат правилно разпределени 
всички товари (видеокарти, твърди дискове) по различните линии.

На второ място, самите твърди дискове станаха по-непретенциозни към захранването и не 
изискват толкова строги параметри, както по-рано. Тази заслуга преди всичко е на „зелените“ 
модели, които консумират значително по-малко електроенергия, особено по критичната +12 
V линия. Намаляването на скорост та на въртене на шпиндела (5400-5900 об./мин.) и по-ма- линия. Намаляването на скорост та на въртене на шпиндела (5400-5900 об./мин.) и по-ма-линия. Намаляването на скорост та на въртене на шпиндела (5400-5900 об./мин.) и по-ма-
ломощният мотор силно намалиха стартовия ток по +12 V захранващата линия. Ако в старата 
серия Barracuda 7200.10 той достига до 3 A, то съвремен ните дискове при старт консумират 
два пъти по-малко. По-ниското пиково натоварване на захранващия блок се характеризира с 
по-висока стабилност на напрежението. В скоростните серии твърди дискове (7200 об./мин.) 
производителите подобриха стабилизацията на напрежение на платката, в резултат на което 
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входните отклонения на +12 V нараснаха двойно от +-5% на +-10% (в моделите по 3 TB 
и повече изискванията са малко по-строги: +10% –8%). В тези граници се вписва прак-+10% –8%). В тези граници се вписва прак-). В тези граници се вписва прак-
тически всеки един захранващ блок – даже и така наречените „безимен ни китайчета“. 
Това означава, че нередките в миналото повреди вследствие на прегрели чипове (чес-
то съпроводени и с пиротехнически ефекти и изгорели пътечки на управляващата плат-
ка) няма да се повтарят. 

Температурен режим
Охлаждането е много сериозен проблем за много 3,5-инчови дискове: при активна 

работа те силно се нагряват, а топлоотвеждането често не е достатъчно. Оптимална-
та температура за твърдите дискове е 25-45oC. Както нагряване над 50oC, така и ох-, така и ох- и ох-
лаждане под 20oC са вредни за диска – ускоряват износването на механиката и заба- са вредни за диска – ускоряват износването на механиката и заба-са вредни за диска – ускоряват износването на механиката и заба-

вят работата за сметка на излишната термокалибровка. От прегряването бързо деградират 
главите за четене, провокирайки неизправност и отказ на HDD. Положението още повече се 
изостря от резки промени на температурата и повишаване влажност та на въздуха (в тропи-
ците и на море температурният интервал допълнително се стеснява.)

В резултат на това повечето дискове се нуждаят от активно охлаждане. Обдухване не е 
необходимо единствено за „зелените“ бавнооборотни модели, работещи с неголяма нато-
вареност (типичен пример – медиен сървър, където от диска в последователен режим се 
прочита един MKV файл). В добрите шасита 120 мм вентилатор се монтира срещу диско-MKV файл). В добрите шасита 120 мм вентилатор се монтира срещу диско- файл). В добрите шасита 120 мм вентилатор се монтира срещу диско-файл). В добрите шасита 120 мм вентилатор се монтира срещу диско-
вете, което може да се смята за оптимално решение. Желателно е да намалите оборотите 
му до 700-1000 в минута и да поставите на входа му прахов филтър от рядка тъкан. Това 
е проста мярка, която реално увеличава срока на експлоатация на всички компоненти. Не-

лош вариант е, когато дискът се намира в 5,25-инчов отсек, да се обдухва с малък фрон-
тален вентилатор. Има и по-скъпи, и по-тихи варианти като пасивни охлаждания с 

топлин ни тръби. Някои „модъри“ например закрепват дисковете за масив-
ни медни или месингови гнезда, които са великолепни топлопроводи, 
а и гасят вибрациите добре.

Компактният охладител, който се закрепва от долната страна на ди-
ска, е нежелателен – преди всичко заради вибрациите, които се полу-

чават след време от разбиване на нискокачествения вентилатор. По този 
начин охладителят носи повече вреда, отколкото полза. Дисковете са много 

чувствителни към вибрации, даже и най-леки. 
Още малко съвети по охлаждането: ако на задния панел на корпуса присъства изкарващ 

вентилатор, то неговата производителност не трябва да е повече от 20-30% по-ниска, от-
колкото на предния вкарващ. Регулирайте оборотите по програмен път или с помощ та на 
товарен резистор. По този начин се създава положително налягане в корпуса и ще проник-
ва по-малко прах. Може да постъпите още по-просто: ако нямате преден вентилатор, пре-
местете вентилатора от задната страна на предния панел, където ще обдухва дисковете и 
целия корпус. В първоначалния си вид този вентилатор е доста безполезен, защото и три-
те охладителя смучат от едно и също място и така реално дисковете остават без въздушен 
поток.

Стоп на вибрациите!
Виброзащитата не е по-малко важна при експлоатацията на HDD. Принципно вибраци-HDD. Принципно вибраци-. Принципно вибраци-Принципно вибраци-

ята не грози диска от физическа повреда, но силно намалява неговата производи-
телност, особено при позиционирането на главите. Нараства износването на ме-
ханиката, повишава се вероятност та от грешки при четене или запис, потокът от 
дан ни губи стабилност. Всичко това съкращава работния ресурс на диска и се отра-
зява лошо на целия компютър.

Основните източници на вибрации в PC са вентилаторите, оптичните устройства 
CD/DVD и съседните твърди дискове. Първите пречат на работата на HDD само 
при лоша конструкция на шасито или при неправилен монтаж, когато вибрациите 
се предават чрез монтажните винтове на дисковия корпус. Осигурете на вентила-
торите механично развързване (еластично закрепване), почистете лопатките им от 
прах и при износване ги заменете. Оптичните устройства могат да породят силни 
вибрации, когато в тях попадат носители с ниско качество (не добре балансирани – 
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допълнителните етикети върху тях водят до дисбаланс). Избягвайте да 
ползвате такива. Впрочем в хубавите кутии оптичните устройства и твър-
дите дискове са специално отделени и механично развързани.

Доверявай се, но и проверявай! 
Контролът за състоянието на HDD е важен етап от експлоатацията, 

позволяващ да се проявят назряващите проблеми. Най-напред трябва 
да се обърне внимание на това, дали дискът се разпознава правилно в 
BIOS: наименованието и обемът на съхранение трябва абсолютно точ-: наименованието и обемът на съхранение трябва абсолютно точ-наименованието и обемът на съхранение трябва абсолютно точ-
но да съвпадат с дан ните на етикета. След това да се направи сканира-
не на повърхност та и да се прегледат S.M.A.R.T. атрибутите, отразяващи 
състоянието на диска. Понякога е необходим и мониторинг на темпера-
турата. Тези задачи се решават лесно с цял набор от безплатни софтуерни инструмени, не-
изискващи инсталация. Ние използваме под DOS MHDD, а под Windows – Victoria 4,46b и 
HDDScan 3.3. Първите две даже могат да правят и софтуерен „ремонт“ на диска (по пътя на 
ремапване на дефектните сектори). Всички програми следят и температурата на дисковете, 
но ние предпочитаме инструмента DTemp 1.0 b 34, защото не заема памет и в движение из-, защото не заема памет и в движение из-защото не заема памет и в движение из-
вежда S.M.A.R.T. атрибутите. Отделно ще отбележим и програмата HDD Sentinel 3.70. Тя е 
и платена ($35 за професионалната версия), но предлага много богати възможности за мо-($35 за професионалната версия), но предлага много богати възможности за мо-за професионалната версия), но предлага много богати възможности за мо-), но предлага много богати възможности за мо-но предлага много богати възможности за мо-
ниторинг на дисковете. Доста професионалисти я смятат за най-добрата в този клас, защо-
то поддържа практически всякакви дискове с всякакви комбинации (външни дискове с ин-
терфейси USB/eSATA/TireWire, дискови контролери и мостове от IDE до SAS, RAID масиви 
на тяхна база и SSD). В допълнение към това се събират дан ни за температурите и други-SSD). В допълнение към това се събират дан ни за температурите и други-). В допълнение към това се събират дан ни за температурите и други-
те S.M.A.R.T. атрибути, както и информация за текущите четения/записи. Също са включе-S.M.A.R.T. атрибути, както и информация за текущите четения/записи. Също са включе-.M.A.R.T. атрибути, както и информация за текущите четения/записи. Също са включе-M.A.R.T. атрибути, както и информация за текущите четения/записи. Също са включе-.A.R.T. атрибути, както и информация за текущите четения/записи. Също са включе-A.R.T. атрибути, както и информация за текущите четения/записи. Също са включе-.R.T. атрибути, както и информация за текущите четения/записи. Също са включе-R.T. атрибути, както и информация за текущите четения/записи. Също са включе-.T. атрибути, както и информация за текущите четения/записи. Също са включе-T. атрибути, както и информация за текущите четения/записи. Също са включе-. атрибути, както и информация за текущите четения/записи. Също са включе- атрибути, както и информация за текущите четения/записи. Също са включе-атрибути, както и информация за текущите четения/записи. Също са включе-
ни обща и дневна статистика (особено полезно за SSD), достъпно тестване на дисковете, 
резервиране на дан ните при опасни ситуации и още други възможност и.
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И накрая – всеки производител на HDD или SSD предлага фирмени софтуерни инстру-HDD или SSD предлага фирмени софтуерни инстру- или SSD предлага фирмени софтуерни инстру-или SSD предлага фирмени софтуерни инстру-SSD предлага фирмени софтуерни инстру- предлага фирмени софтуерни инстру-предлага фирмени софтуерни инстру-
менти, предназначени за диагностика и тестване на собствените модели. Важно е да се 
знае, че техните резултати се признават в гаранцион ните отдели, а понякога възможности-
те им са уникални – използването на недокументирани команди позволява например да се 
изключват дефектни участъци от адресирането, които връщат диска в състояние на нов. 
Търсете тези инструменти на страниците на производителите в разделите за техническа 
поддръжка. Преди да ги свалите, проверете в каква среда работят и поддържат ли вашите 
модели – често се случват недоразумения. 

Понякога в софтуерните инструменти се намират недокументирани функции. Например с 
програмата Intel SSD ToolBox могат да се направят доста полезни неща, но само с твърдите 
дискове на Intel – другите марки не се поддържат. Оказва се, че с нейна помощ много лес-Intel – другите марки не се поддържат. Оказва се, че с нейна помощ много лес- – другите марки не се поддържат. Оказва се, че с нейна помощ много лес-другите марки не се поддържат. Оказва се, че с нейна помощ много лес-
но могат да се преглеждат атрибутите на S.M.A.R.T. за всички твърди дискове в RAID ма-S.M.A.R.T. за всички твърди дискове в RAID ма-.M.A.R.T. за всички твърди дискове в RAID ма-M.A.R.T. за всички твърди дискове в RAID ма-.A.R.T. за всички твърди дискове в RAID ма-A.R.T. за всички твърди дискове в RAID ма-.R.T. за всички твърди дискове в RAID ма-R.T. за всички твърди дискове в RAID ма-.T. за всички твърди дискове в RAID ма-T. за всички твърди дискове в RAID ма-. за всички твърди дискове в RAID ма- за всички твърди дискове в RAID ма-за всички твърди дискове в RAID ма-RAID ма- ма-ма-
сива, построен на контролера на Intel в южния мост на чипсета (ICH6, ICH7R, ICH8R, ICH9, 
ICH10). Цен ната функция е в собствения драйвър Intel Rapid Storage Technology, който по-10). Цен ната функция е в собствения драйвър Intel Rapid Storage Technology, който по-). Цен ната функция е в собствения драйвър Intel Rapid Storage Technology, който по-Intel Rapid Storage Technology, който по- Rapid Storage Technology, който по-Rapid Storage Technology, който по- Storage Technology, който по-Storage Technology, който по- Technology, който по-Technology, който по-, който по-който по-
казва атрибутите винаги когато поискате. Така че инсталирането на SSD ToolBox има сми-SSD ToolBox има сми- ToolBox има сми-ToolBox има сми- има сми-има сми-
съл даже да нямате нито един SSD на Intel. 

При проблемните HDD, при които растат дефектите, се наблюдават участъци със заба-HDD, при които растат дефектите, се наблюдават участъци със заба-, при които растат дефектите, се наблюдават участъци със заба-при които растат дефектите, се наблюдават участъци със заба-
вено четене, влошаване на S.M.A.R.T. (може да не е по най-критичните параметри) и на-S.M.A.R.T. (може да не е по най-критичните параметри) и на-.M.A.R.T. (може да не е по най-критичните параметри) и на-M.A.R.T. (може да не е по най-критичните параметри) и на-.A.R.T. (може да не е по най-критичните параметри) и на-A.R.T. (може да не е по най-критичните параметри) и на-.R.T. (може да не е по най-критичните параметри) и на-R.T. (може да не е по най-критичните параметри) и на-.T. (може да не е по най-критичните параметри) и на-T. (може да не е по най-критичните параметри) и на-. (може да не е по най-критичните параметри) и на- (може да не е по най-критичните параметри) и на-(може да не е по най-критичните параметри) и на-
края излизане от строя. Независимо че такъв диск може да работи безпроблемно достатъч-
но дълго време – седмица и даже месец, – той в определен момент просто ще откаже да 
функционира. Благодарение на развитите средства за корекция и скриване на дефектите 
деградиращият диск ще се държи до последно, а след това изведнъж ще излезе от строя. 
След това възстановяването на дан ните от него ще бъде много трудно. 

Погледът на сервизите в конфронтацията между HDD и SSD
По форумите има колеги със забележителни наблюдения и изводи. Разбира се, мненията 

им не винаги са много точни, понякога са изказани с недомлъвки, даже и с преувеличения, 
но в основата си повечето са верни.

• Надеждност – ахилесовата пета на SSD. Целият механизъм по управление и контрол на 
дефектите, като например замяната с резервни страници, сам по себе си е много ненадеж-
ден. Само за малко захранването да прекъсне точно когато не трябва – и довиждане, дан-
ни. Или просто са излезли от строя множество транзистори, изпреварвайки ECC – и тран-ECC – и тран- – и тран-– и тран-
слаторът е разрушен. Каквото и да правиш след това, проблемът е непоправим.

• Има много достоверни истории, свидетелстващи как при активна работа с SSD той изга-SSD той изга- той изга-той изга-
ря за година-две, ако не и по-рано. Освен това SSD „умират“ внезапно, без да оставят шанс 
за копиране на дан ните. А възстановяването на дан ните от SSD е „забавление“ за дебел 

портфейл.
• При съвремен ните SSD се наблюдава 25% отка-SSD се наблюдава 25% отка- се наблюдава 25% отка-се наблюдава 25% отка-

зи през първата година и още 25%, които могат да бъ-
дат ремонтирани, но със загуба на дан ни. Практичес-
ки имаме 50% откази. На най-първите модели числото 
стигаше до 80%. С увеличаване капацитета на съхра-%. С увеличаване капацитета на съхра-С увеличаване капацитета на съхра-
нение и намаляване размера на клетките проблемите 
ще се обострят. Сега масово се използва многобитен 
запис с 2-3 бита в клетка (MLC/TLC). 

• Дори и за сървърния сегмент Intel започнаха да 
използват e-MLC чипове. Това по същество са си оби-e-MLC чипове. Това по същество са си оби--MLC чипове. Това по същество са си оби-MLC чипове. Това по същество са си оби- чипове. Това по същество са си оби-чипове. Това по същество са си оби-
чайните 2-битови MLC Flash чипове, но просто пре-MLC Flash чипове, но просто пре- Flash чипове, но просто пре-Flash чипове, но просто пре- чипове, но просто пре-чипове, но просто пре-
търпели допълнителен подбор и имащи увеличена 
резервна област. За жалост „непробиваемите“ SLC 
отиват в историята или при „многото пари“.

• Не е трудно човек да прогнозира, че качеството на 
масовите потребителски SDD ще пада. В момента ос-SDD ще пада. В момента ос- ще пада. В момента ос-ще пада. В момента ос-
новният проблем за високите им цени е недостатъч-
ният обем производство на NAND флаш памет. Ряз-NAND флаш памет. Ряз- флаш памет. Ряз-флаш памет. Ряз-
ко увеличаване на количествата в близките месеци не 
е предвидено, но като се наложи, тогава и качеството 
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ще се снижи.
• При HDD отказите през първата година са 3-4 пъти 

по-малко и са в рамките на 12-15%. От друга страна, 
слабото място на HDD е уязвимост та към удари и ви-HDD е уязвимост та към удари и ви- е уязвимост та към удари и ви-е уязвимост та към удари и ви-
брации. И това е неотстранимо – почти 80% от отка-
зите се дължат имен но на механиката. 

• Твърдите дискове за момента са незаменими. 
Поне докато на хоризонта не се появи нещо, което 
да предлага обем на съхранение при тази цена или 
близка до нея. SSD прилича на интелигентна инва-SSD прилича на интелигентна инва- прилича на интелигентна инва-прилича на интелигентна инва-
лидна количка, която се нуждае от редица условия, 
за да функционира нормално. Те още много дълго ще 
останат в своята ниша. Без голям HDD в съседство 
няма да работи нито един нормален компютър.

• Двутерабайтов HDD по цена за един гигабайт на съхранение на дан ни изпреварва всич-HDD по цена за един гигабайт на съхранение на дан ни изпреварва всич- по цена за един гигабайт на съхранение на дан ни изпреварва всич-по цена за един гигабайт на съхранение на дан ни изпреварва всич-
ки останали носители по този показател – и мъртвородения Blu-Ray, и отиващия си DVD, и 
екзотичния и скъп LTO (разновидност на лентовите стримери). 

• Една модерна съвремен на система би трябвало да изглежда така: SSD системен диск, 
един среден HDD (или RAID) за работни файлове, „зелен“ диск с голям обем за възстановя-HDD (или RAID) за работни файлове, „зелен“ диск с голям обем за възстановя- (или RAID) за работни файлове, „зелен“ диск с голям обем за възстановя-(или RAID) за работни файлове, „зелен“ диск с голям обем за възстановя-RAID) за работни файлове, „зелен“ диск с голям обем за възстановя-) за работни файлове, „зелен“ диск с голям обем за възстановя-
ване на дан ните (бекъп). За надеждност та проблемите са: SSD за разлика от HDD умират 
внезапно. Но образи на системата се правят без проблем и се съхраняват или на отделен, 
или на външен диск. С такава застраховка вече може да се спи спокойно. 

• Какъв лаптоп да взема – с HDD или SSD? Могат да се препоръчат модели с SSD един-HDD или SSD? Могат да се препоръчат модели с SSD един- или SSD? Могат да се препоръчат модели с SSD един-или SSD? Могат да се препоръчат модели с SSD един-SSD? Могат да се препоръчат модели с SSD един-? Могат да се препоръчат модели с SSD един-Могат да се препоръчат модели с SSD един-SSD един- един-един-
ствено в тези случаи, в които се предполага активно мобилно използване и голям риск от 
повреда на HDD заради вибрации или удари. В същото време непременен спътник на та-HDD заради вибрации или удари. В същото време непременен спътник на та- заради вибрации или удари. В същото време непременен спътник на та-заради вибрации или удари. В същото време непременен спътник на та-
къв лаптоп трябва да бъде голям външен HDD, по възможност с USB интерфейс. Ако така-HDD, по възможност с USB интерфейс. Ако така-, по възможност с USB интерфейс. Ако така-по възможност с USB интерфейс. Ако така-USB интерфейс. Ако така- интерфейс. Ако така-интерфейс. Ако така-
ва схема се окаже неудобна и ненужна, използвайте HDD. Печалбата от вграден HDD ще е 
по-голяма от хипотетичната на SSD.

• HDD – това е консуматив, на който основната стойност са записаните дан ни. Така че при 
първия признак на скорошен отказ, трябва безапелативно да бъде заменен.

• SSD е безсмислено да се определя, тъй като е бързоизносващ се ресурс.

WD Green и икономичните глави
„Зелената“ серия на твърдите дискове на WD получи печална известност заради една 

особеност. Разработчиците така са се стремили да намалят потреблението на електрое-
нергия, че чак са прекалили и са програмирали автоматично паркиране на главите при 8 s 
бездействие. Безспорно икономия на електроенергия са направили (в работно състояние 
на блока с главите му е необходима немалка мощност), но подобен сценарий за настолни 
дискове се оказва доста неудобен и даже вреден. Например при RAID масивите такава ха-RAID масивите такава ха- масивите такава ха-масивите такава ха-
рактеристика е недопустима – разпадането на масива настъпва много бързо, контролерът 
не може да работи с такива закъснения при разпаркирането на главите. Изглежда първона-
чално е планирано WD Green да се монтират в кутии и да се използват като външни диско-WD Green да се монтират в кутии и да се използват като външни диско- Green да се монтират в кутии и да се използват като външни диско-Green да се монтират в кутии и да се използват като външни диско- да се монтират в кутии и да се използват като външни диско-да се монтират в кутии и да се използват като външни диско-
ве. По този начин от време на време ще са активни за трансфер на дан ни. Но животът, как-
то често се оказва, е по-суров и корав, отколкото сме очаквали. При постоян ното паркиране 
и разпаркиране на главите, както и при спиране и ускоряване на шпиндела „смърт та“ при 
тези дискове идва скоро – заради бързоизносващата се механика. По този начин номинал-
ният работен ресурс от 300 К паркирания на главите може да бъде изразходван и за година. 

След масовите жалби от потребители компанията пак не промени фърмуера, но пусна 
една помощна програма инструмент WDIDLE3.EXE, която може да се свали от официал-, която може да се свали от официал-която може да се свали от официал-
ната страница на WD. WDIDLE3 работи директно с фърмуера на диска и позволява да се 
променя този параметър (да се включва или изключва функцията или директно да се зада-
ва времето на изчакване за паркиране). Това, което може да се каже, е, че решението не е 
много удобно. Въпросният инструмент работи под DOS и е необходимо да се създава бут-DOS и е необходимо да се създава бут- и е необходимо да се създава бут-и е необходимо да се създава бут-
ваща флашка или дискета за тези, които имат все още FDD устройства. Боим се, че за ре-FDD устройства. Боим се, че за ре- устройства. Боим се, че за ре-устройства. Боим се, че за ре-
довия масов потребител това е доста сложна работа, а и не е редно да бъде принуждаван 
да предприема действия, в които не се чувства сигурен. Разбира се, на страницата на про-
изводителя е написано много ясно, че тези дискове трябва да се използват като допълни-
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телни за съхранение на големи масиви от дан ни, а най-подходящи са за домашни мултиме-
дийни файлове. Te не са подходящи и не трябва да се използват като системни дискове (за 
тази цел са предназначени WD Blue и WD Black), RAID масиви, както и за сървъри, и работ-WD Blue и WD Black), RAID масиви, както и за сървъри, и работ- Blue и WD Black), RAID масиви, както и за сървъри, и работ-Blue и WD Black), RAID масиви, както и за сървъри, и работ- и WD Black), RAID масиви, както и за сървъри, и работ-и WD Black), RAID масиви, както и за сървъри, и работ-WD Black), RAID масиви, както и за сървъри, и работ- Black), RAID масиви, както и за сървъри, и работ-Black), RAID масиви, както и за сървъри, и работ-), RAID масиви, както и за сървъри, и работ-RAID масиви, както и за сървъри, и работ- масиви, както и за сървъри, и работ-масиви, както и за сървъри, и работ-
ни станции. Също така и многопоточност та им е доста слаба страна и не трябва да се из-
ползват с такива цели – например когато сваляме от торенти, е практически невъзможно да 
гледаме филми от тях заради силните накъсвания, които се получават. 

Дискове WD RE и техните особености
WD произвеждат не само бавни „зелени“ дискове, но и техни противоположности – мощ- произвеждат не само бавни „зелени“ дискове, но и техни противоположности – мощ-произвеждат не само бавни „зелени“ дискове, но и техни противоположности – мощ-

ни дискове от корпоративен клас. Те са получили представката RE4 към името си (RAID 
Edition, версия 4). Дисковете са натъпкани с най-съвремен ни технологии, което осигурява 
висока производителност и надеждност, но за съжаление се продават на висока цена. Най-
голям интерес в тях представлява технологията TLER (Time-Limited Error Recovery), която 
намалява вероятност та от разпадане на дисковия масив. Ето как работи. Ако дискът има 
дефект, технологията се опитва да се справи самостоятелно с проблема. Времето за коре-
кция понякога може да бъде значително и да превиши 10 секунди. Но за RAID контролери-. Но за RAID контролери-Но за RAID контролери-RAID контролери- контролери-контролери-
те подобно закъснение е неприемливо. Ако реакцията на диска закъснее повече от 8 секун-
ди, RAID контролерът го смята за неизправен и го изключва от дисковия масив. Това може 
да доведе до доста неприятни последствия, като „разпадане на масива“, което е кошмарът 
на системните администратори. Въпреки че няма приет стандарт за тези 8 секунди, те са 

характерни за повечето RAID контролери.
За дисковете на WD, използващи технологията TLER, ситуацията 

е малко по-друга. При възникване на грешка в диска технологията 
в продължение на 7 секунди се опитва да я коригира със собстве-
ни сили и ако не успее, предава информацията за грешката на RAID 
контролера. Той решава дали сега ще я коригира, или ще я остави 
за после. Дискът остава включен в масива, а с отстраняването на по-
следствията в резулат на грешката се занимава контролерът. Така 
могат да се изграждат масиви от различни нива с ниска цена, като се 
използват външни сравнително евтини контролери или даже вграде-
ните в дън ните платки. 

Трябва задължително да се отбележи, че технологията TLЕR из-
исква непремен но наличие на RAID контролер. Нека да си пред-RAID контролер. Нека да си пред- контролер. Нека да си пред-контролер. Нека да си пред-
ставим ситуацията: WD RE4 с технология TLER работи извън ма-WD RE4 с технология TLER работи извън ма- RE4 с технология TLER работи извън ма-RE4 с технология TLER работи извън ма-4 с технология TLER работи извън ма-с технология TLER работи извън ма-TLER работи извън ма- работи извън ма-работи извън ма-
сив и се открива грешка, тоест обичайната ситуация за действие на 
TLER. Дискът обаче си „мисли“, че е включен към RAID контролер 
и при невъзможност да се справи в рамките на 7 секунди с корек-
цията на грешката предава решаването на проблема на RAID кон-RAID кон- кон-кон-
тролера. Само че RAID контролер няма и в резултат става зависва-RAID контролер няма и в резултат става зависва- контролер няма и в резултат става зависва-контролер няма и в резултат става зависва-
не на диска. 

Как да удължим живота на стария диск?
Както гласи една стара народна мъдрост – товари магарето, но с мярка. Твърдите ди-

скове по същество са си точно „товарни магарета“. След тригодишна експлоатация техни-
те ресурси са доста изчерпани и вероятност та от повреда силно расте. Установено е екс-
периментално, че ако на такъв диск малко се забави позиционирането на главите, той ще 
се държи доста по-спокойно и ще преживее по-дълго, а особена разлика в скорост та на ра-
ботата му няма да се забележи. Конкретно става въпрос за технологията AAM (Advanced 
Acoustic management), която регулира тока в задвижването на магнитните глави. Това вли- management), която регулира тока в задвижването на магнитните глави. Това вли-management), която регулира тока в задвижването на магнитните глави. Това вли-), която регулира тока в задвижването на магнитните глави. Това вли-която регулира тока в задвижването на магнитните глави. Това вли-
яе върху ускорението, с което се движи блокът с магнитните глави, а значи и върху скорост-
та на позиционирането, което пък косвено се отразява на шума на диска. Управлението на 
AAM е достъпно в много софтуерни инструменти (например в HDDScan). Съответният па- е достъпно в много софтуерни инструменти (например в HDDScan). Съответният па-е достъпно в много софтуерни инструменти (например в HDDScan). Съответният па-HDDScan). Съответният па-). Съответният па-
раметър се променя от 0 до 255. При излизане от завода той обикновено е поставен на по-
следната стойност – 255, тоест съответстваща на максималната скорост. Достатъчно е да 
намалите стойност та от 255 на 252 и на диска ще му стане по-леко. Радикалния вариант е 
да зададете 128, но в този случай забавянето ще е осезателно. 

дИсковете WD re4 

са предназначенИ за 

корпоратИвнИя сектор 

И се Използват само за 

работа в raiD масИвИ. 

в тях се прИлагат най-

новИте технологИИ, 

коИто осИгуряват 

вИсока надеждност 
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PC на месеца – 02/2012
Избираме десктоп компютри 
от 500 до 2500 лева

„Купуваш си компютър за хиляда лева. Поврежда се. Ремонтът ти излиза сто лева.
Купуваш си лаптоп за хиляда лева. Поврежда се. Продаваш работещите части за сто 

лева.” (надпис на стената на компютърен сервиз) 

Валентин „Kosh” Марков
Николай „Aegir” Колев

Допускам, че когато годината е 2012-а, доста народ, който досега не е имал личен компютър, 
възнамерява да си вземе по-скоро мобилен компютър или таблет, отколкото традицион на 
настолна машина. От друга страна, почти не познавам хора, които са доволни от покупка-, почти не познавам хора, които са доволни от покупка- почти не познавам хора, които са доволни от покупка-

та на първия си компютър. Точно в момента не ми се занимава с пропаганда на темата десктопи 
срещу мобилни компютри, понеже съм кисел. А съм кисел, защото, докато пиша тази статия на 
лаптопа, слушам музика или поне се опитвам. Проблемът е в това, че буксата, в която се слага 
жакът на слушалките, е разхлабена и звукът ми прекъсва. Мога да го оправя, но знам, че за целта 
трябва да разглобя и сглобя лаптопа напълно. Процедурата отнема повече от час. От друга стра-
на, ако си имах работа с настолна машина, решението щеше да отнеме десетина минути... Да, 
реших нещо. Вместо да развивам простран ни есета за предимствата и недостатъците на мобил-
ните компютри, в няколко поредни статии ще споделям по един аргумент „за” и един – „против” 
тях. И след като вече лаптопът ми бе нахранен, ето я и добрата новина. Миналата седмица си ку-
пих безжична мрежова карта с поддръжка на последния стандарт 802.11n само за десет лева – 
един човек си разпродаваше повредения лаптоп на части. Ако искате да поосвежите застарява-
щия си лаптоп с ъпгрейд, подобни обяви във форумите са най-евтиният начин да го направите.
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Конфигурациите този месец са виртуално асемблирани на 01.02.2012 г. при разменен 
курс от 1,49 лв. за щатски долар.

Най-практичните нови компоненти за вграждане ще обсъдим в коментарите по самите 
системи.

Коментари по конфигурациите 
За около 550 лева можете да се сдобиете с модерен компютър, който да се използва 

като мултимедиен център. Ключовата дума тук е „модерен” – тази машина подлежи на 
безболезнен ъпгрейд към по-мощна развлекателна или работна платформа, така че в рам-
ките на следващите поне 3-4 години ще разполагате с качествени съвместими компоненти 
за нея. Разчита на вграден графичен процесор, който може да ви осигури гладко възпроиз-
веждане на HD видео с резолюция до 1080 p. Ако ще използвате компютъра си само за тек-HD видео с резолюция до 1080 p. Ако ще използвате компютъра си само за тек- видео с резолюция до 1080 p. Ако ще използвате компютъра си само за тек-видео с резолюция до 1080 p. Ако ще използвате компютъра си само за тек-p. Ако ще използвате компютъра си само за тек-. Ако ще използвате компютъра си само за тек- Ако ще използвате компютъра си само за тек-
стообработка, сърфиране в Интернет и възпроизвеждане на видео със стандартна разде-
лителна способност, можете да се огледате за алтернатива с по-ниска производителност, 
като нет топ, компютър от типа all-in-one или лаптоп от начален клас.

След катастрофалните наводенения през октомври в Тайланд, където е съсредоточено 
над 80% от производството на твърди дискове и компоненти за тях, цените им се повиши-
ха повече от два пъти. Проблемите с недостатъчните наличности на устройства ще бъдат 
факт поне до края на март, а пълно възстановяване на производството и понижение на це-
ните са твърде оптимистично да се очакват преди средата на годината. Оскъпяването на 
моделите с капацитети между 500 GB и 1 TB e с около 100 лева спрямо септември и тък-GB и 1 TB e с около 100 лева спрямо септември и тък- и 1 TB e с около 100 лева спрямо септември и тък-и 1 TB e с около 100 лева спрямо септември и тък-1 TB e с около 100 лева спрямо септември и тък-TB e с около 100 лева спрямо септември и тък- e с около 100 лева спрямо септември и тък-e с около 100 лева спрямо септември и тък- с около 100 лева спрямо септември и тък-с около 100 лева спрямо септември и тък-
мо това е причината да не можем да ви предложим съвремен ни машини на по-ниски цени. 

Коментар AMD: 
Не пренебрегвайте Llano! 
Едва ли за някого е тайна, че през последните години Intel се радва на технологична 

преднина спрямо конкурентите си на процесорния пазар. След колебливия дебют на проце-
сорите FX в средния и високия класове AMD съсредоточават усилията си в бюджетния клас 
и мейнстрийма, където попадат всички компютри с цени под 700 лева. Освен с по-ниски 
цени миналата година Зелените направиха изключително успешен дебют с APU чиповете 
си. Това е търговското наименование на процесорите им с вградени графични ядра, които 
се възползват от опита на компанията в разработката на видеопроцесори. �иповете, пред-
назначени за настолни компютри от сериите А4, А6 и А8, имат толкова висока видеопроиз-
водителност, че „самосиндикално” ликвидираха пазара на видеокарти с цени под 100 лева. 

HTPC за 550 лева 02/2012
Модул AMD Intel Цена

Процесор 1 AMD AMD A4-3400 X2, FM1, 
Llano, (2,7 GHz, 1 MB L2 cache) 120

Дън на платка 1 с чипсет AMD A55 120

Процесор 1
Intel Celeron G530, LGA 1155, 
Sandy Bridge (2,4 GHz, 2 MB L3 
cache)

85

Дън на платка 2 с чипсет Intel H61 95
Охлаждане box 10
Памет 4 GB, DDR3-1333, CL9 40
Видеокарта вграденa, HD6410D 0
Твърд диск 500 GB, SATA 6 Gbps 180
Оптично устройство DVD-RW, 20x-22x, SATA 35
Звукова карта вградена 0
Кутия и захранване ATX Midi Tower, PSU 450 W 80
Общо (крайна в лева) 585 525
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Системата е базирана на дън на платка с чипсет A55, която използва специфичния за 
APU-тата процесорен цокъл FM1. Тя поддържа новите високоскоростни стандарти за пре--тата процесорен цокъл FM1. Тя поддържа новите високоскоростни стандарти за пре-тата процесорен цокъл FM1. Тя поддържа новите високоскоростни стандарти за пре-FM1. Тя поддържа новите високоскоростни стандарти за пре-1. Тя поддържа новите високоскоростни стандарти за пре-
даване на дан ни SATA 6 Gbps (SATA 3), както и USB 3.0, който е с пъти по-бърз от своя пред-SATA 6 Gbps (SATA 3), както и USB 3.0, който е с пъти по-бърз от своя пред- 6 Gbps (SATA 3), както и USB 3.0, който е с пъти по-бърз от своя пред-Gbps (SATA 3), както и USB 3.0, който е с пъти по-бърз от своя пред- (SATA 3), както и USB 3.0, който е с пъти по-бърз от своя пред-SATA 3), както и USB 3.0, който е с пъти по-бърз от своя пред- 3), както и USB 3.0, който е с пъти по-бърз от своя пред-, както и USB 3.0, който е с пъти по-бърз от своя пред-USB 3.0, който е с пъти по-бърз от своя пред- 3.0, който е с пъти по-бърз от своя пред-, който е с пъти по-бърз от своя пред-
шественик. Бонус съвет: през 2012-а си купувайте флашки и външни твърди дискове един-
ствено на USB 3.0. Разликите в цените спрямо USB 2.0 устройствата са минимални. Ако 
имате нужда от поддръжка на RAID, за десетина лева отгоре можете да ъпгрейднете дън-
ната платка до такава с чипсет A75.

 
Коментар Intel:
От пролет та на миналата година можете да се сдобиете с най-модерната платформа от 

Intel (базирана на 32-нанометровите процесори Sandy Bridge и чипсетите от шеста серия) 
на изключително достъпни цени. Двуядрените процесори Celeron и Pentium от последно по-Celeron и Pentium от последно по- и Pentium от последно по-и Pentium от последно по-Pentium от последно по- от последно по-от последно по-
коление споделят същата архитектура като старшите си събратя от фамилиите Core i3 и 
Core i5. Лишени са от Hyper-Threading (който удвоява броя на логическите ядра) и имат на- i5. Лишени са от Hyper-Threading (който удвоява броя на логическите ядра) и имат на-i5. Лишени са от Hyper-Threading (който удвоява броя на логическите ядра) и имат на-5. Лишени са от Hyper-Threading (който удвоява броя на логическите ядра) и имат на-Лишени са от Hyper-Threading (който удвоява броя на логическите ядра) и имат на-Hyper-Threading (който удвоява броя на логическите ядра) и имат на--Threading (който удвоява броя на логическите ядра) и имат на-Threading (който удвоява броя на логическите ядра) и имат на- (който удвоява броя на логическите ядра) и имат на- и имат на-имат на-
мален обем на кеша, но последното не влияе толкова чувствително на производителност та 
им, колкото при предишните генерации.

�ипсетът Intel H61 не предлага възможности за овърклок на процесора или вграденото 
графично ядро, но за сметка на това при цени под 100 лева имате поддръжка на SATA 3 и 
USB 3. Отново ако ви трябва RAID, ще е нужно да се огледате за по-скъпа алтернатива, 
като платформите H67 или P67.

Когато търсим кутия със захранване на цена под 100 лева, известни компромиси с 
качеството са неизбежни. При това положение препоръката ни е да заложите на из-
вестната марка или пък да търсите кутията с модерен дизайн. Характеристики на ку-
тиите с подобрено охлаждане са наличието на вентилацион ни решетки, замяната на 
някои от бордовете с мрежа, броят и размерът на вентилаторите в нея.
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1000 лева е цената на геймърска конфигурация при минимален бюджет. Наред с 
адекватен процесор и обем на оперативната памет, базовата видеокарта, на която залага-
ме тук, е достатъчна за комфортна игра при високо качество на детайлност и ефекти с ре-
золюция от 1680х1050 пиксела. Същото се отнася и за 1920х1080 Full HD при положение, 
че не държите на всички визуални екстри в по-тежките съвремен ни игри. 

Коментар AMD:
Основната причина да изберем триядрения 

процесор Athlon X3 455 (на цокъл AM3) спрямо 
четириядрения чип Athlon X4 631 (цокъл FM1), 
който се предлага само за десетина лева пове-
че, е във факта, че двете платформи имат разли-
чен потенциал за ъпгрейд. При AM3 той е прак-
тически неограничен, докато с FM1 таванът би 
бил имен но въпросният четириядрен процесор. 

Коментар Intel:
Ако сте готови да пожертвате бързодействие 

в общоизчислителните и ежедневните задачи за 
сметка на игрална производителност, можете да 
даунгрейднете процесора до Intel Pentium G850 
или до Pentium G630. В последния случай спес-
тените пари ще ви стигнат за видеокарта като 
Radeon HD 6850.

Спомняте ли си времената, когато всички ком-
пютри бяха скучно бели? Днес те вече са сре-
бристи или черни – това е не по-малко досадно. 
Бъдете различни и заложете отново на бялото. 
Цветовият контраст подчертава оригиналния 
дизайн на Thermaltake Commander MS-I Snow 
Edition. 

GameStation Mini за 1000 лева 02/2012
Модул AMD Intel Цена

Процесор 1 AMD Athlon II X3 455, АМ3, Rana 
(3,3 GHz; 1,5 MB L2 cache) 155

Дън на платка 1 с чипсет AMD 970 165

Процесор 2
Intel Core i3-2100, LGA 1155, 
Sandy Bridge (3,1 GHz, 3 MB L3 
cache)

230

Дън на платка 2 с чипсет Intel H61 100
Охлаждане box 0
Памет 2x 4 GB, DDR3-1600, CL9 80
Видеокарта Radeon 6770, 1 GB GDDR5 220
Твърд диск 1 TB, SATA 6 Gbps 200
Оптично устройство DVD-RW, 22x, SATA 35
Звукова карта вградена 0
Кутия и захранване АТX Midi Tower, PSU 400 W 135
Общо (крайна в лева) 990 1000
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1300 лева е цената на оптималната геймърска конфигурация с вътрешно кодово име 
Dreamstation Mini. Подбраните видеокарти са достатъчно мощни, за да осигурят изключи-
телно висок фреймрейт при максимални настройки за удобна игра с разделителна способ-
ност на дисплея от 1920x1200 или 1920х1080. Разбира се, ако любимата ви игра е желе-
зомелачка като Metro 2033, може и да се наложи да превключите някоя и друга графична 
настройка на една стойност под максималната. 

Коментар AMD:
По-щедрият бюджет е предпоставка за ъпгрейд на проце-

сорите, което ще се почувства в ежедневната работа, както и 
на видеокартата, която е свързана с основното предназначе-
ние на този компютър. Експериментите показват, че в игрите 
четири ядра на по-висока честота са за предпочитане пред 
шест на по-ниска и затова ще пренебрегнем Thuban-ите. 

Коментар Intel:
При Intel бюджетът е силно недостатъчен за преминаване 

на следващия процесор, който би довел до качествено ново 
ниво на производителност та – Core i5-2300. За сметка на 
това преминаваме към платформата Intel Z68, която изцежда 
максимума от възможностите на процесора. 

Една от препоръчаните кутии традицион но е по-екзо-
тична марка за нашия пазар. В този брой това е In Win 
Mana 136 в „зимната” си премяна, която хармонира с 
гледката през прозореца. Който се чувства по-дарк, нека 
погледне и черната версия на фирмения сайт, който сам 
по себе си е произведение на изкуството. 

DreamStation Mini за 1300 лева 02/2012
Модул AMD Intel Цена

Процесор 1 AMD Phenom II X4 960T BE, AM3, 
Zosma (3,0 GHz, 6 МB L3 cache) 240

Дън на платка 1 с чипсет AMD 970 200

Процесор 2
Intel Core i3 2100, LGA 1155, 
Sandy Bridge (3,1 GHz, 3 MB 
L3 cache)

230

Дън на платка 2 с чипсет Z68 200
Охлаждане 1 среден клас, с топлопроводи 60
Памет 2x 4 GB, DDR3-1600, CL9 80

Видеокарта с чипсет AMD Radeon HD 6850, 1 
GB GDDR5 320

Твърд диск 1 TB, SATA II, 32 MB cache 200
Оптично устройство DVD-RW, 20x-22x, SATA 35
Звукова карта Asus Xonar DX, PCIe 130
Кутия и захранване ATX Midi Tower, PSU 400 W 200
Озвучителна система Logitech Z506, 5.1 150
Цена без звукова карта 
и аудиосистема (крайна 
лева)

1335 1325

Общо (крайна лева) 1615 1605
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2500 лева е цената на класическата геймърска система, или Dreamstation, подбирана 
без всякакви компромиси по отношение на качеството и производителност та на компонен-
тите. Мощност та на захранването, охладителната система и шасито са подбрани така, че 
компютърът буквално си „проси” да му отделите няколко следобеда и да го овърклокнете 
дори и само за да разберете максималния му потенциал. Видеокартите са подбрани така, 
че да ви осигурят комфортна игра при високи и максимални настройки на качеството с ре-
золюции от 2560х1600 или 1920х1080 пиксела, както и в Eyefinity конфигурации с използва-
не на тройка монитори.

Коментар:
Процесорите с повече от четири логически 

ядра рядко водят до съществено повишение на 
производителност та на компютъра в игрите, ето 
защо Core i5-2500K се явява оптималният геймър-
ски процесор в момента. Той е подсилен от току-що 
дебютиралата видеокарта HD 7950, която след еле-
ментарен овърклок настига или изпреварва старшия 
модел HD 7970, т.е. най-бързата едночипова виде-
окарта в света. Бюджетът за кутията е щедър до сте-
пен на разточителен, но, от друга страна, простор-
ната и проветрива кутия е залог за продължителния 
живот и безпроблемната работа на компонентите. На 
практика ще ви служи вечно или поне, докато не ви 
омръзне. Другомислещите могат да спестят до 150 
лева от цената й и със спестените пари да се обзаве-
дат със системен SSD. 

По-добрият HAF всъщност е CM Storm Тrооper. 
Елегантната кутия не само е изключително прос-
торна и проветрива, а и леснопреносима благо-
дарение на вградената в корпуса дръжка. Това не 
само улеснява обслужването на компютъра, но 
и изкушава гордия й собственик да я разходи на 
някое и друго лан парти. 

DreamStation за 2500 лева 02/2012
Модул Intel Цена

Процесор 2
Intel Core i5-2500K, LGA1155, 
Sandy Bridge (3,3GHz, 8 MB L3 
cache)

440

Дън на платка 2 с чипсет Intel Z68 250
Памет 2x 4 GB, DDR3-1600, CL9 100
Охлаждане висок клас, въздушно 120
Видеокарта Radeon HD 7950, 3072 MB GDDR5 850
Твърд диск 2000 GB, SATA 3, 64 MB cache 280
Оптично устройство DVD-RW, 22x, SATA 35
Захранващ блок 600 W, 80 Plus Bronze Certified 150
Кутия и захранване ATX Full Tower 300
Общо (крайна в лева) 2525
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OPEN SOURCE ПРОЕКТИТЕ 
в помощ на малкия
(и големия) бизнес:

Успехите на платформи с отворен код като Linux и 

Apache са известни на всички, но освен тях напоследък 

бърз възход отбелязват и други open source проекти. 

Има поне пет различни платформи, които през новата 

година могат да донесат сериозни ползи за бизнеса. 

Точно за тях ще ви разкажем в тази статия.

На какво да 
възложим 

надеждите си 
през 2012 г.?
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Open source базираните платформи и разнообразните Linux решения отдавна се из-
ползват като основа на ИТ инфраструктурите в много бизнес организации, а тези, 
които ги създават и използват, знаят, че те могат да служат и като надежден инстру-

мент за генериране на приходи. Ако всичко върви по план, тази година например най-голе-
мият доставчик на такива решения – компанията Red Hat – може да стане първият разра-
ботчик на open source софтуер, който ще регистрира годишни постъпления от над $1 млрд. 
А това ще бъде преломен момент за цялата open source общност, която от години разпрос-
транява своя колективен подход за разработка като конкурентна и дори по-добра алтерна-
тива на традицион ните начини за писане на софтуер.

И действително, ако погледнем бизнес сегмента, през последните няколко години отво-
реният код внесе сериозен смут в света на затворените платформи, разбивайки обичайния 
комерсиален модел на затворените продукти с проекти като Linux, Apache и Apache Web 
Server, Perl, Hadoop, OpenOffice, GIMP и още десетки други програми, които все повече се 
предпочитат от голяма част от бизнес потребителите. Но развитието на open source идея-
та не тъпче на едно място и напоследък „изгряват” още много нови проекти, които заслу-
жават внимание от страна на бизнеса заради потенциала си да носят приходи. Всъщност 
има поне пет такива, които заслужават да бъдат обект на сериозно разглеждане през нова-
та 2012 г., тъй като могат да станат основа за нови бизнес инициативи и дори цели индус-
триални сегменти. Или поне да спечелят сърцата на мениджърите и ИТ администраторите, 
предлагайки по-лесен и по-евтин начин да се върши работа. Имен но с тях ще ви запознаем 
накратко в следващите редове.

Nginx – мощен уебсървър от ново поколение 
През по-голямата част от последното десетилетие наличният на бизнес пазара избор от 

Web server софтуер оставаше сравнително постоянен. Според най-новите дан ни в повече-
то разгърнати уебсървъри се използва платформата Apache, докато в останалите доминира 
IIS (Internet Information Services) на Microsoft. Както може да се види на диаграмата по-долу 
обаче, от няколко години насам значимо участие във въпросния сегмент бележи и трети се-
риозен претендент, който напоследък отбелязва бърз възход главно заради способност та си 
да обслужва големи обеми от трафик – Nginx (произнася се по същия начин като „engine-x”). 

 най-ИзползванИте 

уебсървърИ за 

перИода  

август 1995 – 

декемврИ 2011

ИзточнИк: Netcraft
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Представена накратко, платформата Nginx представлява безплатен open source висо-
копроизводителен HTTP сървър, който може да се използва като reverse proxy, както и като 
IMAP/POP3 прокси сървър. Към края на 2011 г. Nginx вече обслужва около 50 милиона Ин-
тернет домейна, което е около 10% от цялата Световна мрежа според изчисленията на 
разработчиците. Платформата е особено предпочитана от уебсайтове с огромни обеми от 
трафик, като например Facebook, Zappos, Groupon, Hulu, Dropbox, WordPress и др. Това 
не е случайно, тъй като създателят на софтуера Игор Сисоев го е разработил изключи-
телно с идеята да обработва голям брой потребителски транзакции – до 10 000 връзки на 
сървър едновремен но. С три думи – „много жилава архитектура”, както подчертава и Ан-
дрей Алексеев, съосновател на компания, която предлага комерсиална версия на Nginx.  

Бъдещето на Nginx изглежда сигурно, особено като се има предвид, че през последните 
1-2 години проектът е събрал субсидии за разработка на стойност около $3 млн. от риско-
ви капиталови инвеститори, включително една и от самия Майкъл Дел – основателя на из-
вестната едноимен на компания. Това несъмнено дава увереност както на поддръжниците 
на проекта, така и на бизнес потребителите, които решат да го използват.

А освен като издръжлива платформа за мащабни уебоперации с голям трафик, Nginx 
може да върши отлична работа и като основа за инициативи от така модерния тип cloud и 
„споделени” услуги, смятат още създателите му. Всъщност това е и област та, където раз-
работчиците на софтуера могат да дадат най-много добавена стойност на бизнеса. Според 
наличната официална информация следващата версия на платформата, която се очаква 
през тази година, ще бъде по-приспособима имен но за такива среди със споделен хостинг, 
по-устойчива на DDoS (Distributed Denial of Service) атаки и значително по-добре защитена 
във всички останали аспекти. 

 
OpenStack – създател на „облаци”

Open source софтуерът за изграждане на публични и частни cloud инфраструктури 
OpenStack се появи сравнително късно в облачния „микроклимат”, но бързо се превърна в 
продукт от първа необходимост заради една особено важна за малките, но бързо растящи 
компании своя характеристика: мащабируемост та. При това създателите на проекта твър-
дят, че той може да служи за управление както на 100 или на 1000 cloud сървъра, така и на 
десетки хиляди такива, което е наистина безпрецедентно ниво на гъвкавост.

Вероятно точно по тази причина от старта си през юли 2010 г. OpenStack проектът мно-
го бързо си спечели подкрепа от страна на големите ИТ компании с интереси в „облачни-
те” изчисления, като Hewlett-Packard, Intel и Dell. Всъщност за проекта вече допринасят над 
Февруари 2012  www.pcworld.bg72

За малката фирма

http://openstack.org/
www.pcworld.bg


147 компании от индустрията и повече от 2300 индивидуални сътрудници. Някои от големи-
те имена в бранша вече предлагат и собствени разработки на негова основа. Dell например 
пусна пакет, наречен Dell OpenStack Cloud Solution и комбиниращ OpenStack с фирмените 
сървъри и софтуер, а HP в края на миналата година пусна бета-версия на обществена кла-
уд услуга, базирана на OpenStack – HP Cloud Services, която предлага на бизнеса простран-
ство за съхранение и изчислителни ресурси по заявка. 

Интересен факт е също, че основните компоненти на OpenStack са разработени в из-
следователския център NASA Ames Research Center, като първоначално са били пред-
назначени за вътрешна употреба – за cloud система за съхранение на големи обе-
ми от снимки на космоса. Това се е наложило, след като администраторите на NASA 
се опитали да използват софтуерната платформа Eucalyptus, но нямали успех зара-
ди големия обем дан ни, за който въпросният продукт се оказал недостатъчно скалируем.  
Разбира се, от тогава OpenStack е обогатен с куп нови разширения и функционалности, кои-
то го правят значително „по-вкусен” за бизнес употреба, включително с различни свои вер-
сии, подходящи за разнообразни приложения, като, да речем, системи за управление на 
идентичност та, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) инсталации или т.нар. клъстери 
като услуга (CaaS). 

Stig – „социалната” база дан ни
През последната година беше отбелязан значителен ръст в използването на най-различ-

ни нерелацион ни бази дан ни, като Cassandra, MongoDB, CouchDB и безброй други. Но на 
една от последните специализирани конференции (NoSQL Now, проведена през септември 
2011 г.) бизнес средите демонстрираха най-голям интерес към едно все още неизлязло офи-
циално информацион но хранилище, неречено Stig и очаквано в завършен вид през тази го-
дина.

Характерно за базата дан ни Stig е, че тя е конструирана да обслужва изключително уни-
калните нужди на сайтове от типа на социалните мрежи. Проектът е залегнал в основата 
на новата социална мрежа Tagged, чийто създател Джейсън Лукас е разработил и Stig. По 
неговите думи технологията представлява „distributed graph database”, разработена за под-
дръжка на силно интерактивни уебприложения и предназначена да улеснява програмисти-
те при съхраняването на големи количества взаимосвързани дан ни и достъпа до тях. Архи-
тектурата на базата дан ни позволява търсене от дедуктивен тип, т.е. дава възможност на 
потребителите и приложенията да откриват лесно не само релевантна информация, но и 
взаимовръзките между различните й части, обяснява създателят на проекта. 

Важно е да се знае все пак, че по отношение на Stig има още доста неизвестни, тъй 
като, както споменахме, базата дан ни не е официално завършена. Но според специалисти-
те дори на този етап Stig носи голям потенциал за потребителите си, тъй като предлага въз-

соцИалната мрежа Tagged 

Използва експерИменталната 

open source база дан нИ sTig, 

която улеснява програмИстИте 

прИ съхраняването на големИ 

колИчества взаИмосвързанИ 

дан нИ И достъпа до тях

www.pcworld.bg  Февруари 2012 73

За малката фирма

http://stigdb.org/
www.pcworld.bg


можности в една все още незапълнена, но бързо развиваща се ниша, каквато са социални-
те мрежи. Други предимства според Лукас са приспособимост та и скалируемост та на базата 
дан ни. Двете характеристики са особено важни, когато става въпрос за социални мрежи, 
които, първо, трябва да обслужват най-различни интереси и, второ, могат бързо да се раз-
раснат дори в планетарен мащаб. 

 
Linux Mint – най-лесната за усвояване настолна open source платформа

Въпреки че се отрича от най-ревностните open source поддръжници, безспорен факт 
е, че Linux и досега не може да се похвали със силни позиции в сегмента на настолните 
операцион ни системи. Това, разбира се, не значи, че няма достатъчно „user-friendly” дистри-
буции, които могат да се използват като безплатна алтернатива на Microsoft Windows. Най-
популярната от тях – Ubuntu – илюстрира отлично това, но през тази година дистрибуцията 
на Canonical може да бъде надмината по популярност от следващата в класацията, но още 
по-лесна (и също безплатна) за използване Linux Mint. 

Linux Mint е Debian базирана Linux дистрибуция, популярна заради приятния си интер-
фейс, изключително лесното използване и поддръжката си на софтуерните хранилища на 
Debian. Тя предоставя на потребителите максимално опростена и готова за работа систе-
ма, която не изисква сваляне на допълнителни програми и кодеци за възпроизвеждане на 
мултимедийно съдържание. С други думи, Linux Mint е създадена специално за хора, които 
просто искат да имат удобна настолна ОС, без да се налага непремен но да навлизат в прин-
ципите на работа на Linux. Надеждност та, лекотата на усвояване, на работа и на поддръжка 
са акцентите, върху които Linux Mint набляга дори повече, отколкото Ubuntu. 

На този етап Mint все още стои настрана и от нееднозначно приемания десктоп интер-
фейс Unity, който Canonical използва в последните версии на Ubuntu, за да портира по-лес-
но платформата си на мобилни устройства. Linux Mint по подразбиране идва с вече зряла-
та и удобна за настолна употреба графична среда Gnome, а на официалния й сайт могат да 
бъдат намерени и версии с други графични среди, като KDE, XFCE, Fluxbox и LXDE. 

Обобщено накратко, ако търсите безплатна, проста за използване и лесна за усво-
яване настолна операцион на система, която да предложите на служителите в офи-
са си вместо Windows, Linux Mint може да се окаже по-подходящ избор от Ubuntu. 

Видео: Поглед към Linux Mint 12
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GlusterFS – файлова система за обемно съхранение
Една от основните тенденции в съвремен ния технологичен свят е взривообразният ръст 

на генерирано от потребителите съдържание от всякакъв вид – от документи до мултиме-
дийни файлове. Затова не е изненадващо, че се търсят и по-надеждни методи за съхране-
нието и обмена му, включително с нови разработки по отношение на файловите системи, 
които да могат да се справят с внушителните обеми дан ни. В средата на януари например 
Microsoft потвърди, че сървърната версия на Windows 8 ще поддържа базираната на NTFS 
нова файлова система ReFS (Resilient File System). Open source конкуренцията обаче също 
не спи: през октомври 2001 г. Red Hat купи компанията Gluster, която е основен разработчик 
на файловата система с отворен код GlusterFS, заявявайки недвусмислено намеренията да 
продължи развитието си и в storage сегмента.

Главна особеност на GlusterFS е способност та на файловата система да поддържа до ня-
колко петабайта информация и да обслужва едновремен но хиляди клиенти. Освен това тех-
нологията позволява създаването на клъстери от разпространените на масовия пазар SATA 
(Serial Advanced Technology Attachment) дискове и NAS (network attached storage) системи, 
като ги обединява в масивни един ни хранилища на информация с огромни обеми – нещо, 
което би било добре дошло за така модерните cloud услуги за съхранение. Особено удобен 
е и фактът, че GlusterFS поддържа всякакви стандартни клиентски машини, работещи със 
стандартни приложения и софтуер и комуникиращи през стандартни IP мрежи. (На диагра-
мата са показани принципът на работа и достъпът до приложенията и файловете при из-
ползването на стандартни протоколи в GlusterFS среда.)

Доказателство за полезност та на файловата система GlusterFS е и бързо растящата й по-
пулярност сред ИТ специалистите и администраторите. Само за миналата година например 
свалянията на GlusterFS са се увеличили с 300% спрямо 2010 г. според дан ните на разра-
ботчиците. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ЗА БИЗНЕС”
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Sapphire Radeon HD 7970 
с хастара навън  
в 16 съвремен ни игри:

Подробен поглед и геймърски изпитания  
на най-бързата едночипова графична карта

Денислав Славчев
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Точно преди Коледа AMD обявиха дългоочакваните си графични чипове от последно 
поколение с кодово наименование „Southern Islands“, които са в основата на новата 
серия графични карти HD 7900 и първите, предлагащи поддръжка на спецификацията 

DirectX 11.1. Акцентът при представянето беше изключително върху най-високия едночипов 
модел в продуктовата гама, оборудван с ядро, известно с кодовото си наименование Tahiti 
XT. Моделът е познат под търговското наименование Radeon HD 7970, което се използва от 
партньорите на AMD, какъвто е и компанията Sapphire. А със стартирането на продажбите 
на новото поколение графични процесори на AMD на пазара и у нас вече е на разположение 
графичната карта Radeon HD 7970 на Sapphire, която освен това е и на една от най-атрак-
тивните цени за момента (между 1000 и 1100 лв. за крайни клиенти). Имен но тя ще е осно-
вен обект на разглеждане в настоящото тестово ревю, предлагащо още една гледна точка 
към най-новия претендент за титлата „най-бърза едночипова графична карта в света“ в до-
пълнение на обзора и тестовете, които колегите от Project 1 вече направиха на референт-
ния модел.

Спецификации на Radeon HD 7970
Графичният чип Tahiti е с напълно нова архитектура GCN (Graphics Core Next), която е 

доста различна от дълго време експлоатираната VLIW технология, позната ни от R600 гра-
фичните чипове, както и от всички последващи. Ето накратко и основните характеристики 
на това трето поколение Direct X11 графичен процесор HD 7970 (Tahiti XT):

- нова 28 nm „Graphics Core Next” (GCN) и унифицирана архитектура;
- 384-битова шина за достъп до памет та ( 6x64 bit GDDR5 контролери на памет та);
- 3.0 GB GDDR5 памет;
- тактова честота на GPU – 925 MHz;
- 32 изчислителни блока, включващи 128 SIMD ядра, състоящи се от 2048 ALU за сметки с 

плаваща запетая (FP32 и FP64 точност на целочислените и с плаваща запетая изчисления 
в рамките на стандарта IEEE 754);

- 128 текстурни блока с поддръжка на анизотропна и трилинейна филтрация за всички 
формати на текстурите;

- 32 ROP блока с поддръжка на режим на заглаждане (АА) с възможност за програмиру-
ем избор на повече от 16 семпли за пиксел, в това число при формат FP16 и FP32 на буфе-
ра на кадри; 

- наличие на следваща генерация подобрена технология AMD Eyefinity 2.0 с поддръжка на 
3D стерео и компенсация на рамките на монитора;

- вградена поддръжка до 6 монитора;
- поддръжка на технологията AMD CrossFireX, позволяваща паралелна работа до 4xGPU;
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- поддръжка на PCI Express Ver. 3.0 интерфейс за осигуряване на много висока 
 пропускателна способност и върхова производителност; 
- технология AMD APP Acceleration, подобряваща скорост та на изпълнение на задачите от 

видеоредакторите до Internet браузърите;
- поддръжка на спецификациите Microsoft Direct X 11.1, Shader model 5.0;
- наличие на интерфейс HDMI 1.4а с аудиоподдръжка;
- наличие на AMD HD3D технология;
- наличие на над 4 млрд. транзистора (с около 60% в повече от Cayman);
- нови технологии за подобряване на енергийната ефективност, позволяващи да се нама-

ли консумацията в покой под 3W;
- първият монолитен графичен процесор на AMD, надхвърлящ цена $500 (официалната 

цена, обявена от компанията при анонса, е $549).
Както вече отбелязахме, неотдавна стартираха продажбите на графичните карти HD 

7970, като скоро трябва да видим и Tahiti Pro версията, която ще бъде обозначена като 
Radeon HD 7950, както и по-малките модели от линията, базирани на графичните процесо-
ри Pitcairn и Cape.

 

Архитектура
Не е тайна, че допреди десетина години графичните чипове представляваха много спе-

цифично хардуерно решение, изцяло предназначено само и единствено за обработка на 
графика. Видеочиповете от тази епоха имаха много ограничена функционалност, която 
всъщност се свеждаше до задачи като обработка на геометрия, филтриране на текстури, 
растеризация и пр. 
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През следващите години графичното ядро беше усъвършенствано и бе добавена базова 
програмируемост, но насочена изключително към графичните задачи. В GPU от това вре-
ме вече бяха налични специализирани блокове за пикселна и вертексна обработка, както и 
отделни кешове за пиксели, текстури и други дан ни. Разбира се, това са времената на гра-
фичните интерфейси DX8/9, които имаха ограничени по функционалност шейдърни про-
грами за пресмятания с плаваща запетая. Но голямата крачка бе направена през 2007 г. от 
AMD, когато в тяхното ново DX10 GPU (R600) се появиха унифицираната шейдърна архи-
тектура, както и възможност та за програмирането на графичното ядро със специални сред-
ства. GPU-тата от това време на AMD бяха базирани на VLIW (Very Long Instruction Word) 
блокове. Oсновно се използваха VLIW5 блокове, като в Cayman (HD 6970) е приложен усъ-
вършенстван вариант VLIW5-VLIW4. Тази технология предоставя отлична графична про-
изводителност и достатъчна гъвкавост за някои базови неграфични изчисления, но по съ-
щество тя е ориентирана към графични алгоритми. И така, след като напоследък много се 
говори имен но за възможност та на GPU за неграфични изчисления и конкуренцията в ли-
цето на NVIDIA успя да излезе едни гърди напред в това отношение, беше вече крайно вре-
ме да видим нова архитектура и от AMD. И тя не закъсня много – GCN архитектурата вече 
е факт в „Southern Islands“ графичните чипове. Както вече отбелязах, VLIW4 и VLIW5 е дос-
татъчно добра и ефективна за графични задачи, но не и за неграфични. GCN архитектура-
та е разработена имен но за висока ефективност при тежко натоварване на изчислителните 
блокове в многозадачна среда. 

Изчислителен блок (CU)

И така, „основата“ или най-малката градивна единица в Tahiti XT е GCN изчислителният 
блок, в който се използват векторни и скаларни блокове. Всеки GCN „юнит“ съдържа четири 
векторни блока (познати като GCN Quad SIMD), които са основата на изчислителния блок 
(CU). Vector SIMD е със същите функции както SIMD при VLIW4, но в никакъв случай не е 
еднакъв. Всеки един Vector SIMD блок е съставен от 16 потокови процесора и прикрепен 
към тях 64 К регистров файл. Освен векторните GCN Quad SIMD е наличен и суперскала-
рен блок за операции с дан ни и указатели с прикрепен към него 4 KB регистров файл. Всеки 
GCN юнит разполага със собствен планиращ блок, който захранва скаларния и векторните 
блокове и може да изпълнява инструкции от различни програми. Всеки SIMD блок може да 
работи под собствен поток от команди на такт. Освен това блокът съдържа и L1 кеш с въз-
можност за четене и запис в нея, както и пълноценен текстурен конвейер. По този начин но-
вият изчислителен блок (GCN) може да функционира без наличието на централен плани-
ращ блок, който в предишната архитектура отговаряше за разпределението на задачите по 
блокове. По такъв начин всеки GCN може сам да се заеме с разпределението и планира-
нето на командите и да изпълнява до 32 различни потокови команди, които могат да бъдат 
от различни виртуални адресни пространства. Тази организация силно опростява задачата 
на компилатора и оптимизацията на кода, като осигурява стабилна и предсказуема произ-
водителност. 

www.pcworld.bg  Февруари 2012 79

Продуктови ревюта и обзори

www.pcworld.bg


При новата архитектура графични процесори на AMD се използва пълноцен на кеш памет от 
второ ниво – L2, която предлага възможност за четене и запис. Всеки изчислителен блок разпо-
лага с 16 KB L1 кеш, а общият обем на L2 кеш памет та е 768 KB. И така, в Tahiti XT се получават 
512 KB L1 и 768 KB L2 кеш памет, което е два пъти повече от Cayman, който не може да записва 
в L2. Всеки изчислителен GCN блок може да прочита или записва 64 байта дан ни от и в L1 кеша 
или глобалната памет, която служи за обмен на дан ни между потоците от команди. 

Няма да се задълбаваме в повече подробности за промените на най-ниско ниво, защото 
те са значителни, изискват определена степен на познания и всъщност не представляват 
особен интерес за широката аудитория. Ще се концентрираме върху цялостнотo решение. 
По същество Tahiti XT е доста сложно GPU, което съдържа в себе си 4,3 млрд. транзистора! 
За сравнение това е практически два пъти повече от чипа Cypress, познат ни като Radeon 
HD 5870. Всичко това, разбира се, е възможно благодарение на новия TSMC 28 nm техно-
логичен процес, по който е произведен Tahiti XT. 

От блок-диаграмата на Tahiti 
XT се забелязва веднага, че бро-
ят на геометричните блокове (2) 
е останал непроменен спрямо 
HD 6970, но за сметка на това 
тяхната ефективност е значи-
телно подобрена. Също така се 
вижда, че HD 7970 съдържа 32 
изчислителни GCN блока, което 
по една бърза сметка дава пи-
кова производителност за коли-
чеството операции с плаваща 
запетая за секунда от около 3,8 
TFLOPS. Всеки GCN блок има по 
16 текстурника, което за графич-
ния чип прави 128 TMU, или ина-
че казано над 118 Gtexel/s. Ко-
личеството на ROP блоковете e 
останало непроменено – все съ-
щите 32 броя, групирани в 8 ок-
рупнени блока (RBE). Тук обаче 
има една новост – блоковете не 
са свързани към памет та (като в 
Cayman и предишните решения), 
а към GCN блоковете. Памет та е 
с 384-битова шина, като е групи-
рана в 6x64 bit канала. 
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Архитектурно геометричните блокове в HD 7970 не са променени – два вертексни и два за 
теселация, но както вече се спомена, те са станали доста по-ефективни и пиковата произ-
водителност е нараснала значително, като подобрението при теселация достига до 4 пъти 
спрямо Cayman. Това определено е голяма крачка напред, защото знаем, че беше доста 
слабо място на AMD графичните решения.

Tahiti XT е претърпял и промяна по отношение на филтрирането на текстурите. Реал-
но при новите модели графични карти, базирани на различни GPU, е много трудно да се 

открие визуална разлика, 
но все пак при специали-
зираните за целта тестови 
приложения се забелязва-
ше лек превес относно ани-
зотропната филтрация на 
Fermi решенията. При HD 
7970 e претърпял сериоз-
на преработка текстурният 
филтър и от AMD ни уверя-
ват, че вече качеството на 
филтриране е безупречно. 

От гледна точка на 
хетероген ните неграфич-
ни изчисления (GPGPU) са 
се появили два изчислител-
ни енджина. Те са предназ-
начени за разпределение 
и планиране на работа-
та между изпълнителните 
блокове за ефективна мно-
гозадачност и работят за-
едно с графическия коман-
ден процесор (CP).

В Tahiti XT има два неза-
висими изчислителни ен-
джина, както и един гра-
фически. Това дава три 
програмируеми блока с три 
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потока команди, напълно отделени един от друг. Като добавка към асинхрон ното подаване 
на командите за бързо превключване на контекста, Tahiti XT също има два двупосочни кон-
тролера за директен достъп до памет та (DMA) както при Cayman. Тези контролери са не-
обходими, за да могат напълно да използват възможностите на новата шина PCI Express 
3.0. Мисля, че това ще хвърли светлина върху въпроса, задаван от доста AMD потребители, 
защо в новите платформи на компанията няма поддръжка на PCI Express 3.0. Както се раз-
бира от материалите на AMD, ползата от тази ревизия на графичния интерфейс касае само 
GPGPU изчисленията и по никакъв начин не помага при типичните графични приложения 
(поне за момента). 

От друга страна, знаем за енергийните проблеми, с които започнаха да се сблъскват 
двата основни производителя на графични чипове. Видяхме вече няколко опита да се „ук-
ротят“ доста лакоми откъм захранване модели графични процесори чрез използване на 
множество технологии, позволяващи по-добро управление на консумацията на електрое-
нергия. При Cayman от AMD въведоха технологията за разширено управление на захранва-
нето PowerTune. Тази технология съчетаваше в себе си всички налични фирмени разработ-
ки и техники в това отношение, но в това си първо издание тя беше и доста примитивна, тъй 
като основно в нея се използваше методът за стъпково увеличаване и намаляване на за-
хранващото напрежение и тактовата честота на GPU, без да има възможност да се изключ-
ват големи блокове от GPU. Новата архитектура GCN на AMD e много по-гъвкава и е позво-
лила също постигане на много добра енергийна ефективност вследствие въвеждането на 
нова концепция, при която се отчита и управлява динамично натовареност та и консумация-
та на всички блокове. По този начин се постига максимална производителност в 3D прило-
женията при минимална консумация, така че сега и най-тежките 3D приложения не се нуж-
даят от пълна захранваща мощност. 

При Radeon HD 7970 е зададен 
максималният TDP и графичният 
чип намалява плавно работните си 
честоти (докато се вмести в него) 
само при превишаването му, като 
по този начин се получава и мак-
симална производителност в раз-
личните приложения. Това, „пре-
ведено“ на прост език, означава, 
че AMD PowerTune технологията 
спомага за получаване на по-висо-
ка производителност, тъй като из-
ползва максимално ресурсите на 
GPU при зададена максимална 
консумация TDP и по този начин 
позволява да се работи на по-висо-
ки тактови честоти. Тази последна 
реализация на PowerTune техно-
логията се отличава от предходни-
те и с това, че притежава много го-
лямо бързодействие, много плавен преход на тактовата честота и измерванията не зависят 
от драйвъра, но могат да бъдат изменяни от потребителя. Също така липсва старият под-
ход с температурен „тротлинг“, който установяваше GPU в режим на значително понижена 
консумация и от там се получаваше драстично спадане на производителност та. При Tahiti 
XT благодарение на бързодействието и плавния преход, който се предлага в новата реали-
зация на PowerTun, при превишаване на TDP се позволява много бързо и точно GPU-то да 
се приведе до установения лимит. 

Освен вече обновената PowerTune технология, в HD 7970 е използвана и една съвсем 
нова технология, наречена AMD ZeroCore, която позволява получаването на още по-висока 
енергийна ефективност. Тя дава възможност при продължително бездействие на системата 
да се изключи графичното ядро, като единствено се поддържа връзка с PCI-E шината, както 
и с памет та. Така консумацията в това състояние спада до нива под 3 W. 
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Това е особено полезно при използване на мулти-GPU технологията AMD CroosfireX, за-
щото позволява консумацията при продължителен престой на конфигурация от 4xHD 7970 
да не надхвърля 12 W!

Обновени медийни характеристики
AMD Radeon HD 7970 е получил и две нови характеристики – бърз HDMI интерфейс и 

DDMA технология. 
В предишните версии на HDMI интерфейса възможностите за стереоизображение бяха 
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силно ограничени, но благодарение използването на frame 
packing (кадрите за лявото и дясното очи се обединяват в един) 
можеха да се постигнат 24 Hz на око, което обаче, меко казано, 
е крайно недостатъчно за игри. Radeon HD 7970 също поддър-
жа формата HDMI 1.4a frame packing за извеждане на стерео-
изображение, но вече има 3 GHz HDMI frame packing, което на 
практика означава, че всяко око може да получава изображение 
с честота 60 Hz.

Другата новост касае възпроизвеждането на многоканално ау-
дио. Става въпрос за технологията DDMA (Discrete Digital Multi-
Point Audio), която работи съвместно с Eyefinity. Всички предиш-
ни графични карти можеха да предават само по един аудиопоток 
(независимо дали е включен само един монитор или няколко 
eyefinity), докато HD 7970 може да извежда няколко независими 
аудиопотока, което да се използва при видеоконференции или 
за домашни развлечения.

Аудио възможностите иначе са непроменени спрямо Cayman, 
като и тук са налице възпроизвеждането на защитено Blu-ray съ-
държание, DTS Master Audi и Dolby TrueHD.

UVD декодерът по същество е останал също непроменен от 
Cayman, но се е появил нов специализиран хардуерен блок – 
VCE (Video Codec Engine), който се използва за GPU ускорение 
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при кодиране на H.264 HD видеокодеци и работи в напълно фиксиран или хибриден режим. 
Една от по-атрактивните му възможности е рендване и кодиране на кадрите за използва-

не с технологията WiDi (Wareless Display Technology).
Архитектурата GCN на AMD поддържа и нови инструкции, които ще са полезни за виде-

ообработка и по-конкретно за ускоряване на сумата от абсолютната разлика (SAD). Тези 
Quad SAD (QSAD) операции предлагат до 48x ускоряване за някои типове анализи и об-
работка на изображението и от тях ще се възползва софтуерът на Sony, Corel, Arcsoft и 
Cyberlink. QSAD също така могат да се използват за подобряване на производителноста 
на AMD Steady Video. Графичният процесор Radeon HD 7970 предлага посредством Steady 
Video 2 до десеткратно ускоряване на изчисленията при движение спрямо CPU базираните. 

Технологията AMD Eyefinity също е претърпяла своята еволюция, като е достигнала вече 
версия 2.0.

По същество едва ли за някого има неизвестни за тази интересна технология, така че 
няма да се спирам на нея, а само ще отбележа новостите, които при тази нова версия са ня-
колко. Първото нововъведение е, че Eyefinity 2.0 вече поддържа извеждане на изображение 
и в стереорежим HD3D, което го нямаше в първата ревизия. Втората новост е поддръжка 
на компенсация на рамките на мониторите. Третата е наличие на абсолютно нови дисплей 
конфигурации, а последната – въведената поддръжка на DDMA аудио. 

Sapphire Radeon HD 7970 отблизо
Графичната карта Sapphire HD 7970 повтаря изцяло референтния дизайн 

на AMD Radeon HD 7970, като единствената разлика е в брендирането по-
средством самозалепващ се стикер на лицевата страна. 

Веднага се набива на очи по-заобленият дизайн на кожуха на охладителя 
на картата, като липсват правите и ръбести форми, познати ни от предход-
ното поколение графични карти – Cayman. Цветовото оформление е типич-
ното за AMD черно и червено. Габаритните размери на картата също са ос-

танали непокътнати, като и тя заема два физически PCI слота и дължината 
й е същата като на модела Sapphire HD 6970. Интерфейсите за връзка, с 
които разполага Sapphire HD 7970, са 1xDVI, 2x mini DF и 1xHDMI 3.0 GHz. 

Прави впчатление, че спрямо предходната серия Cayman вече липсва вторият DVI изход, 
като по този начин се е освободило повече място за изкарване на горещия въздушен по-
ток извън PC кутията – вторият PCI слот е оставен само за тази цел. Определено това по-
добрява охлаждащите способности на картата. За захранване на Sapphire HD 7970 се из-
ползват два PCI-e куплунга, като единият е 6-контактен, а другият е 8-контактен, което е 
характерно за графичните решения с TDP = 226 W – 300 W. Налични са и двата терминала 
за CrossfireX свързване, както и познатият ни вече от Cayman превключвател за Dual Bios 
функцията, който позволява при повреда на незащитения BIOS чип да превключим към 
така наречения резервен (който не позволява запис, а само може да се чете) и да върнем 
работоспособност та на картата.

След премахване на кожуха на картата гледката е сравнително позната, тъй като този 
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тип дизайн с турбинен вентилатор, разположен в 
задния край на картата и нагнетяващ въздуха към 
предната част, където е разположен масивен ра-
диатор, е доста добре познат. Цялата конструкция, 
която обхваща GPU радиатора и вентилатора, е 
монтирана на алуминиево шаси, което също има 
охлаждаща функция – за регулаторa на напреже-
ние и памет та. Новото тук е, че е използвано 6-о 
поколение охлаждане с изпарителна камера (Vapor 
Chamber), което е с подобрени охлаждащи и акус-
тични характеристики. Основата, на която е разпо-
ложена въпросната камера, е медна и е свързана 
с вертикални надлъжни алуминиеви ребра, които 
се обдухват от турбинен вентилатор. Това, което 
прави впечатление, е, че е сменен вентилаторът 
(турбината), познат ни от 5-ата и 6-ата серии карти. 
Това беше наложително, защото Cayman не може-
ше да се похвали с особени постижения по отно-
шение на тишината на работа.

След демонтиране на охлаждането на картата 
веднага се набива на очи самият GPU чип – Tahiti 
XT, върху който е монтирана предпазна рамка, за 
да запази кристала невредим при монтаж и демон-
таж. Направи ми впечатление наличието на изо-
билно количество термопаста, което обаче вмес-
то подобрение на термоконтакта между двете 
повърхност ти (на GPU и основата на радиатора) 
води до влошаване. Разбира се, в общия случай 
това не е проблем, тъй като няколко градуса при 
стандартна употреба не са от особено значение, 
но ако сте овърклокър и държите на всеки един 
градус, то тогава е наложително да коригирате 
това. Около самия GPU чип е разположена 3.0 GB 
GDDR5 памет, към която достъпът (както вече изя-
снихме) е 384-битов. Разположението на памет та е 
едностран но – само от лицевата страна на GPU-то.

При Sapphire HD 7970 са използвани 12 
чипа GDDR5 памет, производство на Hynix 
(H5GQ2H24MFR). Те са „рейтнати“ на 1500 MHz (по 
спецификация работят на 1375 MHz), което оставя 
добър толеранс за ентусиастите.

Регулаторът на напрежение също е референтни-
ят за Radeon HD 7970 и е базиран на PWM контро-
лер на ChiL. Важно е да отбележим, че конкретната 
тестова бройка на Sapphire HD 7970 не е инжене-
рен образец, а е редовна ритейл карта, която е 
аналогична с наличностите в търговската мрежа. 
Вижда се съвсем ясно, че регулаторът на напреже-
ние е пълнофункционален, без каквото и да е ор-
язване. Това трябва да се отбележи по повод мно-
жеството спекулации, които се появиха в руските 
специализирани медии. Там се твърдеше, че само 
инженерните образци ще са с пълнофункционален 
регулатор на напрежение, а масовите, които ще се 
предлагат в търговската мрежа, ще са орязани от-
към брой фази. Е, оказа се, че това не е вярно.
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Спецификации на Sapphire HD 7970

Отличителни характеристики:
28 nm Graphic Core Next Architecture: Новата 28 

nm GCN архитектура осигурява поставянето на пове-
че транзистори на по-малка площ, което позволява 
получаването на по-голяма изчислителна мощност.

PCI Express 3.0: Осигурява двойно по-широка чес-
тотна лента спрямо предходната генерация PCI-E 2.0 
за по-бърза комуникация (до 16 GB/s във всяко на-
правление) на GPU със централния процесор и сис-
темната памет. 

Dual-Link DVI: Наличието на най-популярния дву-
канален DVI интерфейс на картата е способно да 
обезпечи най-висока разделителна способност до 
2560x1600@60 Hz пиксела. 

Mini-DispalyPort: Използва предимствата на най-
последния интерфейс за дисплеи – DisplayPort. Висо-
ката разделителна способност от 2560x1600 пиксела 
позволява да се възползва от най-последното поко-
ление LCD монитори.

HDMI 1.4а: Създаден на база на предходния HDMI 
стандарт, но с добавена поддръжка на технологията 
за наситен цвят Deep Color, аудиоформат 7.1 с висок 

битрейт и възпроизвеждане на стерео (3D) изображения. 
DisplayPort 1.2: Ефективната честотна лента на DisplаyPort 1.2 е два пъти по-висока от 

предишната версия. Благодарение на това се поддържа многопоточност, което на практика 
означава, че към един DisplayPort 1.2 порт могат да се включат до четири монитора с интер-
фейс DsplayPort 1.2 или 3D монитор. Също така тази версия на интерфейса осигурява и ви-
сококачествено аудио без компресия във формат 7.1.

Advanced GDDR5 Memory Technology: Пропускателната способност на GDDR5 памет та 
е два пъти по-висока от тази на GDDR3, което осигурява много по-висока скорост на преда-
ване на дан ните.

Технология AMD HD3D: Технология за стереоскопично изображение с висока резолю-
ция. Също така позволява илюзорно изобразяване на двумерно изображение (филми, игри, 
фотографии) като тримерно при използване на съвместими с технологията дисплеи и съот-
ветния софтуер.

Microsoft DirectX 11: Това API предлага някои нови функции в 3D заглавията, като ком-
пресиране на HDR текстури, хардуерна теселация, поддръжка на многопоточност, Direct 
Compute, които осигуряват най-висока реалистичност в игрите.

Shader Model 5.0: Поддръжката на набора Shader Model 5.0 включва VTF (Vertex Texture 
Fetch), което е ключова функция, използвана в много съвремен ни игри. Без поддръжката й 
игрите изглеждат по-малко изразителни заради лишаване от впечатляващото качество на 
някои реалистични ефекти.

OpenGL 4.2: Повишава ефективност та на GPU чрез подобрен процес на изпълнение на 
шейдърите и улавяне на теселирана GPU геометрия. Също така опростява процеса по уп-
равление и промяна на компресирани подмножества текстури. Подобрено управление на 
памет та и по-ефективно управление на шейдърите. 

Dolby® TrueHD and DTSHD Master Audio™ Support: Поддържа защитено, многоканално 
аудиовъзпроизвеждане с формат 7.1 surround през HDMI интерфейс.

AMD App Acceleration: Група от технологии, разработени за подобряване качеството 
и производителност та на видеоприложенията. Пълното прилагане изисква поддръжка на 
OpenCL, Direct Compute или DXVA.

AMD HD Media Accelerator: Създаден за подпомагане и драстично подобряване на ви-
деовъзпроизвеждането от вашия компютър благодарение на хардуерното видеоускорение, 
което предлага GPU.
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Accelerated Internet Applications Rendering: Новият графичен процесор HD 7970 подо-
брява скорост та на рендериране на последните версии на Интернет браузърите (Microsoft 
IE10, Firefox 6), както и на програмните интерфейси Flash11, Direct2D, HTML5 и WebGL. 

Cutting-edge Quad HD display support (4K Support): Учетворена разделителна способ-
ност при Radeon HD 7970. 3.0 GHz HDMI 1.4a портът на картата може да осигури невероят-
ната резолюция от 4096х3112 точки, а DisplayPort 1.2 – 4096х2160 точки.

AMD Catalyst Control Center: Позволява напълно да се контролират производителност та 
и качеството на изображението на Sapphire HD Radeon 7970.

Технология AMD PowerTune: Технология, задаваща съвършено ново направление за на-
растване на производителност та при зададено TDP. Това позволява да се проектират GPU 
с по-високи тактови честоти.

Технология AMD ZeroCore Power: Позволява постигане на изключително ниски нива на 
потребление на електроенергия на HD 7970 (<3 W) при продължителен престой в ненатова-
рено състояние, като изключва GPU.

 AMD Eyefinity 2.0: Следващата генерация на технологията AMD Eyefinity вече е налице. 
Предлага поддръжка на 3D стереоизображения и многопоточно аудио. 

 AMD CrossFire Technology: Мулти-GPU технология, позволяваща получаване до почти 
4 пъти по-висока графична производителност спрямо единично GPU. 

Тестови условия
За провеждане на тестовете на Sapphire HD 7970 използвахме разнообразно количество 

от софтуер (синтетичен и реални приложения), като целта беше да проверим как моделът се 
справя с максимален брой реални 3D заглавия. За да има база за сравнение, на същата хар-
дуерна конфигурация и при същите настройки направихме тестове и с два други модела ви-
деокарти – Sapphire Radeon HD 6970 (референтен дизайн) и Gainward GeForce GTX580 (ре-
ферентен дизайн). Всички тестове са правени на разделителна способност Full HD – 1080 p, 
тъй като това е стандартната резолюция за масовия достъпен размер монитори на пазара, 
както и на телевизорите. Всички тествани заглавия са настроени на максимално качество, 
като при Crysys Warhead качеството беше зададено на една стъпка надолу от Ultra  – Extreme. 
Това по никакъв начин не влияe на цялостното качество на изображение, защото в Ultra се из-
ползват много големи текстури, чието качество теоретично би било различимо при доста по-
високи разделителни способности. Разбира се, с HD 7970 нямаше никакъв проблем да се иг-
рае доста комфортно и при Ultra настройки, но определено това водеше до нисък резултат (на 
границата на поносимото) с HD 6970. Същото се отнася и за 3D заглавието Metro 2033, където 
също беше зададено качество на изображението High вместо Very High. 

Тестова система:
CPU – Intel Core i7-2600K @ 4.8 GHz
MB – ASUS P8Z68-Vpro
RAM – G.Skill RipjawsX (F3-17000CL9D-4 GBXL)  
4GB DDR3-2133
VGA – Sapphire HD 7970, Sapphire HD 6970,  
GAINWARD GTX 580
HDD – 250 GB Intel SSD 510
CASE – CoolerMaster Lab
PSU – A-Data HM-1200

Операцион на система:
Windows 7 Ultimate 64 bit, SP1

Графични драйвъри:
AMD Catalyst 11.12
Nvidia 285.62 WHQL

Тестов софтуер:
3DMark11
Ungine Heaven V2.5
ComputeMark V2.1
Colin McRae: DiRT 2
Colin McRae: DiRT 3
Alien Vs Predator
F1-2010
HardReset
Tom Clancy’s: H.A.W.X. 2
Lost Planet 2
Metro 2033
Crysis Warhead
S.T.A.L.K.E.R.: Call Of Pripyat
Just Cause 2
Mafia 2
The Elder Scroll: Skyrim
Total War: Shogun 2
Batman: Arkham City
Deus Ex: Human Revolution

Февруари 2012  www.pcworld.bg88

Продуктови ревюта и обзори

G.Skill
www.pcworld.bg


Резултати:
3DMark11
3DMark11 е последната версия на популяр-

ния синтетичен 3D графичен тест на компанията 
Fullмark. Наименованието му не е случайно и по-
точно присъствието на числото 11, което показва, 
че е предназначен имен но за видеокарти, под-
държащи Microsoft DirectX 11. Като цяло тестът е 
много зрелищен и демонстрира всички нововъве-
дения в DX11.

Ungine Heaven V2.5
Ungine Heaven V2.5 бенчмаркът също е синте-

тичен тест, базиран на енджина на Ungine. Това е 
първият DX11 тест, който се появи за изпитания 
на DX11 възможностите на графичните карти. Ха-
рактерно за него е високото ниво на теселация. 
Тестът е много красив със синьото си небе, ня-
колкото „плаващи“ острова с тучна растителност 
и разположените върху тях малко количество по-
стройки.

Реални игри
Colin McRae: DiRT 2

Colin McRae: DiRT 3

Alien Vs Predator

F1-2010

HardReset

Tom Clancy’s: H.A.W.X. 2
Това заглавие на Ubisoft е аркадна игра в стил 

полетен симулатор и се явява продължение на 
HAWX. Играта излиза в края на 2010 г. и е срав-
нително актуална. 

Lost Planet 2

Metro 2033

1877

5937

2116
6537

2704
8009

Sapphire HD
6970

Gainward
GTX 580

Sapphire HD
7970 

3DMark11 
[3DMarks]

Performance

Extreme

44,4

59,8

76,3

Sapphire HD 6970

Gainward GTX 580

Sapphire HD 7970 

Ungine Heaven 2.5

fps

76

87

96

Sapphire HD 6970

Sapphire HD 7970 

Dirt 2 
HQ, 1920x1080, 8xMSAA

fps

60

81

82

Sapphire HD 6970

Sapphire HD 7970 

DiRT 3
HQ, 1920x1080, 8xMSAA

fps

50

51

61

Sapphire HD 6970

Sapphire HD 7970 

Alien vs Predator
HQ, 1920x1080, 4xMSAA

fps

69

73

75

Sapphire HD 6970

Sapphire HD 7970 

F1-2010
HQ, 1920x1080,  8xAA

fps

58

67

77

Sapphire HD 6970

Sapphire HD 7970 

HardReset
HQ, 1920x1080,  4xFSAA

fps

65

88

103

Sapphire HD 6970

Gainward GTX 580

H.A.W.X. 2
HQ, 1920x1080, 8xAA

fps

37
48

54
65

56
68

Sapphire HD 6970

Sapphire HD 7970 

Gainward GTX 580

Lost Planet 2
HQ, 1920x1080, 8xMSAA

[fps]

Test A

Test B

32
47

37
55

41
62

Sapphire HD 6970

Gainward GTX 580

Sapphire HD 7970 

Metro 2033,
HQ, 1920x1080, 4xMSAA

[fps]

DoF=OFF

DoF=ON
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Crysis: Warhead
Измина доста време, откакто излезе Crysis: 

Warhead, която не е най-тежката игра за „мачка-
не“ на всякакъв графичен хардуер, но все пак си 
остава все още много тежка и сложна. Даже и 4 
години след излизането на оригиналното загла-
вие Crysis все още остава непреодолима стена за 
голяма част от графичния хардуер.

S.T.A.L.K.E.R.: Call Of Pripyat

 Just Cause 2

Mafia 2

The Elder Scroll: Skyrim

Total War: Shogun 2

Batman: Arkham City

Deus EX: Human Revolution

Неграфични изчисления
ComputeMark V2.1
Това е един синтетичен тест, показващ GPGPU 

способностите на GPU, като използва Direct 
compute.

Sapphire Radeon HD 7970

Sapphire Radeon HD 6970

Eyefinity (5760x1080)

Hawx 2 eyefinity

71

77

92

Sapphire HD 6970

Sapphire HD 7970 

Crysis: Warhead
XQ, 1920x1080, 4xAA

fps

35

48

56

Sapphire HD 6970

Sapphire HD 7970 

STALKER: Call Of Pripyat
UQ, 1920x1080, 4xMSAA

fps

71

80

98

Sapphire HD 6970

Sapphire HD 7970 

Just Cause 2
HQ, 1920x1080, 8xAA

fps

67

77

84

Sapphire HD 6970

Sapphire HD 7970 

Mafia II
HQ, 1920x1080, AA, PhysX=Off

fps

62
68

71

Sapphire HD 6970

Gainward GTX 580

The Elder Scroll: Skyrim
DX9, HQ, 1920x1080 

fps

60

63

88

Gainward GTX 580

Sapphire HD 7970 

Total war: Shogun II
VHQ, 1920x1080, AA

fps

66

78

87

Sapphire HD 6970

Sapphire HD 7970 

Batman: Arkham City
VHQ, 1920x1080, 4xMSAA, PhysX=Off

fps

77

81

131

Gainward GTX 580

Sapphire HD 6970

Deus EX: Human Revolution
HQ, 1920x1080, MLAA

fps

80

52

HD 7970

HD 6970

H.A.W.X. 2, Eyefinity (2760x1080)

fps
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F1-2010 eyefinity

Metro 2033 eyefinity

Crysis: Warhead eyefinity

Консумация 
Sapphire Radeon HD 7970 е със зададено 

TDP=250 W – точно толкова, колкото и на предход-
ната графична карта HD 6970. Нашите бързи из-
мервания на консумираната електроенергия от тес-
товата ни система показаха следните резултати:

Сравнихме консумацията на Radeon HD 6970 и 
HD 7970 при номинални работни честоти. Също 
измерихме консумацията и без графична карта – 
само с вграденото видео на Intel, така че на тази 
база могат да се направят изчисления и за аб-
солютната консумирана електроенергия на две-
те карти с достатъчна за практически цели точ-
ност. След това повторихме измерванията, след 
като стартирахме познатия ни тест на Furmark, 
който максимално натоварва GPU. Както се виж-
да ясно от получените измервания, AMD са свър-
шили чудесна работа и при покой (2D режим) HD 
7970 консумира два пъти по-малко електроенер-
гия, отколкото Cayman. При пълно натоварване 
ситуацията се променя, като HD 7970 има по-ви-

сока консумация, но това е в реда на нещата, тъй 
като и изчислителните способности са значител-
но по-високи.

Реконструкцията на охлаждането на графична-
та карта Sapphire HD 7970 е позволило получава-
нето на подобрени термо-акустични характеристи-
ки и това е видно от диаграмата във Furmark теста.

Вижда се, че максималната температура след 
продължително време работа не надхвърля 84*C 
(при 24*C стайна температура) и при доста прием-
ливо ниво на шума, докато при Cayman лесно мо-
гат да се видят стойности от порядъка на 89-90*C.

Oвърклок
Предполагам, че всички с нетърпение очаквате 

този тест, защото едва ли има малко по-напред-
нал геймър, който не си купува видеокарта с тай-
ната идея за овърклок. Мисля този път, че Tahiti 
XT има какво да предложи, даже ми се струва, че 
ще надхвърли очакванията на мнозина. Вероятно 
на всички е направило впечатление, че HD 7970 е 
с доста ниски работни честоти на GPU – 925 MHz. 
Сравнено с Cayman, това са само 45 MHz отгоре, 
а знаем, че реално тактовата честота на HD 6970 
беше максимално изстискана от 40 nm техноло-
гичния процес.

Определено HD 7970 e „даунклокнат“ спря-
мо неговите възможности и този факт със сигур-
ност ще зарадва многобройните привърженици 
на „червените“ графични ускорители. 

Даже се обещава безпроблемно постигане на 1 
GHz. Разбира се, под слайда има едно кратко по-
яснение, което казва, че AMD не носи отговорност 
(отпада гаранцията) за повреди, причинени даже 
от експерименти с увеличаване на честотата от на-
стройките на драйвъра. Това е доста притесни-
телно изявление, но все пак е редно да го знаете.

И така, решихме да видим докъде може да се 
овърклокне нашият тестов екземпляр Sapphire 
HD 7970.

Catalyst Control Center на AMD драйвърите 
предлага възможност за увеличаване честотата 

78

66

HD 7970

HD 6970

F1-2010,  Eyefinity  (5760x1080)

fps

31,3

22,7

HD 7970

HD 6970

Metro 2033, Eyefinity (5760x1080)

fps

42,5

28,1

HD 7970

HD 6970

Crysis Warhead,  Eyefinity (5760x1080)

fps

76
88

101

Без графична карта

Sapphire HD 6970

Измерена консумация на PC
(Idle)

[W]

76

292

316

Без графична карта

Sapphire HD 7970

Консумация на PC
(Full Load)

[W]
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на GPU памет та, както и управление на вентилатора. 
За жалост обаче (по съвсем резон ни причини) максималните стойности на честотите за 

овърклок са ограничени и за GPU тя е 1125 MHz. При първия опит за овърклок без про-
блем се достигна максимално възможната честота от 1125 MHz, която обещаваше да е ста-
билна, без да е необходимо увеличаване на напрежението. За наше разочарование обаче 
след няколко часа тестване с различни игри се прояви лека нестабилност и се наложи да 
върнем плъзгача на 1100 MHz. Това беше и максималната стабилна честота без увелича-
ване на захранващото напрежение, която постигнахме. Все пак потенциалът на тази карта 
е доста по-висок и някак си нямаше как да се задоволим само с това. Ето защо се наложи 
да използваме последната бета-версия на известния графичен овърклокърски инструмент 
MSI Afterburner (2.2.0 b10), който позволяваше увеличаване на GPU честотата до 1375 MHz 
и най-важното – възможност за увеличаване на напрежението на GPU. След увеличава-
не на GPU напрежението с една стъпка вече имаше абсолютна стабилност и на 1125 Mhz. 
Това означава, че при някои екземпляри тази честота с лекота ще бъде покорявана, без 
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да се налага увеличаване на напрежението, докато при други няма да има достатъчна ста-
билност. Затова може да се приеме, че 1100 MHz ще бъде масово постижимата честота без 
увеличаване на Vgpu. И така, за да намерим максималния овърклок на нашата тестова кар-
та Sapphire Radeon HD 7970 и за да се презастраховаме срещу повреда, ръчно настроихме 
вентилатора на 100%. При тази ситуация шумът е много висок, но пък за ентусиастите се 
предлагат допълнителни охладители от трети производители, както и водни блокове, така 
че беше интересно да видим, докъде може да се стигне. В крайна сметка плъзгачът за на-
прежението на GPU беше увеличен до 1,26 V и резултатът не закъсня.

Постижението определено е впечатляващо, тъй като 340 MHz овърклок над стандартната 
честота не се постигат всеки ден! 

С две думи, овърклок потенциалът на тази карта е великолепен, а прирастът в 
производителност та е отличен. Практически честотата на памет та позволяваше увеличе-
ние с още една стъпка нагоре, но пак от презастраховане бе оставена така, тъй като целта 
беше да се намери максималният 100% стабилен овърклок. 

Заключение
Едва ли има някой, който вече да не е разбрал, че имаме нов 3D графичен крал в лицето 

на Radeon HD 7970. Графичната карта Sapphire Radeon HD 7970, базирана на референтна-
та платка AMD Radeon HD 7970, демонстрира абсолютно превъзходство над останалите ед-
нопроцесорни графични ускорители, налични до момента на пазара. Тя осигурява не само 
сериозен прираст на производителност спрямо директния си съперник NVIDIA Ge Force 
GTX 580 и предшественика си Radeon HD 6970, но предлага и доста по-добра енергийна 
ефективност. В резултат на това консумираната енергия е по-ниска, а вентилаторът практи-
чески не се чува даже и при продължителен 3D гейминг. Наличието на ZeroCore технологи-
ята свежда до минимум отделяната топлина и консумацията при продължително бездейст-
вие на големи PC системи, използващи мулти-GPU конфигурация – CrossfireX.

Новата ревизия на технологията Eyefinity 2.0 пък предлага множество подобрения в мно-
гомониторните конфигурации, включително и възможност за няколко отделни мултимедий-
ни потока. Ентусиастите също трябва да са доволни, тъй като HD 7970 пристига с доста 
занижена работна честота. (Може би това е някаква застраховка или оставен достатъчен 
запас за нов модел с по-високи тактови честоти като отговор на предстоящото ново реше-
ние на конкуренцията – Kepler.) Цената в диапазона 1000–1090 лв. на пръв поглед е малко 
стряскаща, защото е малко по-висока от тази на Ge Force GTX 580, но всъщност си е точ-
но на мястото предвид това, какво може видеокартата на Sapphire/AMD. Като добавим и 
отличната окомплектовка, съдържаща почти всичко, за което бихте се сетили, тогава вся-
какви съмнения отпадат. В крайна сметка всички нововъведения и възможности в Sapphire 
Radeon HD 7970 правят картата доста апетитна хапка за вманиачените геймъри, защото 
може да предложи доста повече от това, за което сте платили. 
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Shuttle XPC Barebone 
SH61R4:

 

Добър компютър в компактна 
опаковка за любителите на 
свободата и тишината

 

Оригинално ревю: Валентин „Kosh“ Марков, Николай „Aegir“ Колев
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Редакция: PC World
Принципът да не се купува по-обемиста вещ, когато по-малката ще свърши същата работа, 

обосновава успеха на всички популярни компютри и „компютроиди“ през последните десет 
години, следвайки недвусмисления отговор на реторични въпроси от рода на: защо да купя 
десктоп за работата, която може да си свърша с лаптоп; защо да не взема нетбук или таблет, 
ако съм консуматор, а не генератор на съдържание; и накрая – защо изобщо ми е притряб- – защо изобщо ми е притряб- защо изобщо ми е притряб-
вал компютър, ако единствените неща, които ползвам, са Gmail-a, навигацията и Angry Birds?

Но когато става дума за офиса и особено за дома, единствената идейна алтернатива на 
десктопите си остават... десктопите. Всеки, който предпочита да „се кьори“ на 15-инчов лап-
топ вместо на 24-инчовия монитор, е „глъм“, казано грубо и на диалект (което обаче не го 
прави по-малко валидно). И докато размерът на монитора наистина не е нещо, от което ис-
кате да спестите в контекста на стационарен компютър, то за габаритите на системния блок 
е в сила минималистичният принцип да не вземате повече, отколкото ви трябва.

Ограниченото работно пространство в офисите беше първоначалният стимул за поява-
та на малоформатните компютри. Впоследствие форматът бе оценен от производителите 
на медия центрове и преносими геймърски системи.Това кратко ревю представя беърбо-
на Shuttle XPC SH61R4, който е основа за изграждане на компактна компютърна система.

В началото бе Shuttle
Тайванската компания Shuttle е пионер в налагането на малоформатни компютри. Всъщ-Shuttle е пионер в налагането на малоформатни компютри. Всъщ- е пионер в налагането на малоформатни компютри. Всъщ-

ност първоначалното значение на съкращението SFF, с което днес е общоприето да се оз-SFF, с което днес е общоприето да се оз-, с което днес е общоприето да се оз-
начават малоформатните PC (Small Form Factor PC), е Shuttle Form Factor. 

Дефиниция на малоформатен компютър 
Днес като малоформатни се класифицират десктоп компютрите, използващи дън ни плат-

ки с размери, по-малки от mATX. В тази група влизат стандартизирани формати, като mini-
ITX и DTX, както и фирмени дизайни, проектирани за съвместимост с определени шасита, 
както е в случая с Shuttle SH61R4.

Що е то barebone?
Като крайни потребители е възможно да срещате термина „беърбон“ за пръв път освен 

ако някъде по сайтовете не ви е направил впечатление разделът „Полуготови компютри“, 
който все още се намира доста рядко у нас. Фонетично barebone се изписва почти като 
backbone и смислово беърбонът се явява точно гръбнакът, основата на компютърната сис- и смислово беърбонът се явява точно гръбнакът, основата на компютърната сис-
тема, която клиентът довършва с компоненти по свой вкус. В основата на конфигураторите, 

предлагани от асемблатори и доставчици 
на персонални компютри, като Dell (с Alien-Dell (с Alien- (с Alien-с Alien-Alien-
ware) или HP, са имен но малък брой беър-) или HP, са имен но малък брой беър-HP, са имен но малък брой беър-, са имен но малък брой беър-
бони, всеки от които може да бъде комбини-
ран с десетина процесора, твърди дискове 
и оперативна памет с различен капацитет. 
Дори шасито и захранването да не позволя-
ват дискретна видеокарта, броят на различ-
ните възможности варира от няколко десет-
ки до няколко хиляди.

Задължителните елементи на беърбона са 
дън ната платка, шасито и захранването. При 
платките, базирани на Intel Atom и AMD Bra-Intel Atom и AMD Bra- Atom и AMD Bra-Atom и AMD Bra- и AMD Bra-и AMD Bra-AMD Bra- Bra-Bra-
zos, се фиксира и процесорът, който е запоен 
на дън ната платка, но това са по-скоро изклю-
чения от правилото. В полуготовите системи 
рядко се инсталира памет. Както заради ком-
пактните размери, така и заради факта, че 
средностатистическият потребител се задово-
лява с производителност та на вградената гра-
фика, почти всички беърбони използват дън-
ни платки с вграден графичен контролер.
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За кого е Shuttle XPC SH61R4?
Беърбонът е изграден с дън на платка, използваща чипсета Intel H61, и е предназначен за 

изграждане на непретенциозни домашни и офис компютри. Всъщност този компютър може 
да се довърши с изключително производителни процесори като Core i5-2500K или Core i7-
2600K, а с оглед на ниската цена на оперативната памет да се „назоби“ с 6 или пък с 8 GB 
RAM. Подобен подход обаче силно дебалансира системата. Ако целта ви е изграждането 
на по-развлекателно ориентиран, по-производителен компютър или пък просто такъв, кой-
то ще ви служи ефективно по-дълго време – преминете към с около 70 лева по-скъпия XPC 
SH67H3.

Първи впечатления
Беърбонът използва шасито ShuttleR4, кое-ShuttleR4, кое-4, кое-, кое-

то има размери 325 х 215 х 190 mm (Д х Ш х 
В) и обем от 13,3 литра – грубо половината от 
вместимост та на Mini-Tower и не повече от тре-Mini-Tower и не повече от тре--Tower и не повече от тре-Tower и не повече от тре- и не повече от тре-и не повече от тре-
тина от обема на най-масовите Midi-Tower ку-Midi-Tower ку--Tower ку-Tower ку- ку-ку-
тии. Корпусът се състои от две основни части. 
Огънат на две места черен, анодиран, грубо 
полиран алуминиев лист изгражда горната и 
двете странични стени на кутията. Задната 
стена, подът и предната стена са изработени 
от стоманена ламарина.

Стоманеният скелет е укрепен от носещи 
греди, които свързват предната и задната 
стени. Шасито R4 може да се персонализи-R4 може да се персонализи-4 може да се персонализи-може да се персонализи-
ра – половината от площ та на предния панел 
е заета от прозрачна акрилна плоча, под коя-
то може да поставите декорация, снимка или 
фирмено лого.

Интерфейси
Преден панел
Основните елементи на предния панел съ-

гласно схемата с означения са:
1) Гнездо за 5,25-инчово устройство (на-

пример DVD записвачка);
2) Прозрачна акрилна плоскост;
3) Светлинен индикатор за активност та на 

твърдия диск;
4) Бутон за включване/изключване със све-

тодиод;
5) USB 2.0 портове;
6) Вход за микрофона;
7) Изход за слушалките.
Предната стена има семпъл и все пак дос-

татъчно интересен интефейс, който може 
да се разнообрази допълнително с поставя-
нето на изображение зад прозрачния панел. 
От гледна точка на безкомпромисния мързел 
(религия, изповядвана от уважаемия ми съав-
тор и редактор г-н Колев) претенции мога да 
имам единствено към липсата на предни USB 
3.0 портове (а такива този компютър има).
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Заден панел
Означените на схемата елементи са опи-

сани в следващата таблица:
А) Отвори за антени на WLAN карта;  
B) Винтове за развиване на ръка; 
C) Захранващ блок; 
D) Вентилатор на захранването; 
Е) Конектор за захранващия кабел; 
F) Вентилацион на решетка на охлаждането; 
G) Отвор за Kensington заключване; 
H) Отвор за COM порт/RS232; 
I) DVI-I видеоизход; 
J) DVI-D видеоизход; 
K)Gigabit LAN (RJ-45);
L) 6x USB 2.0;
M) 2x USB 3.0;
N) Бутон Clear CMOS;
O) Вход за микрофон;
P) Аудиоизход;
Q) Аудиовход;
R) Капак на разширителен слот PCIe x16;
S) Капак на разширителен слот PCIe x1.

Няколко неща правят впечатление в оформлението на задната страна и по препоръка на 
един бивш премиер първо ще гледаме положителното. На първо място това са отворите, през 
които могат да се изкарат антените на безжичната мрежова карта. Такава може да бъде ин-
сталирана както в PCIe x1 слота, за който загатва горната схема, така и на Mini-PCIe слота, за 
който ще стане дума, когато разглеждаме дън ната платка в XPC SH61R4. Възможност та ком-
пютърът да се закопчее за нещо тежко и неподвижно е отлична идея, ако машината ще бъде 
ползвана в шоурум, изложбен павилион или на лан парти, откъдето минава значителен чове-
копоток. Основно за бизнес е и предназначението на отвора, в който може да се постави DE-9 
конекторът на серийния порт. Този интерфейс се използва често за комуникация с POS терми-
нални устройства (за търговските обекти) и цифрови измервателни уреди. Наличието на бутон 
за изчистване на настройките в BIOS-a е любопитна екстра, още повече в дън на платка с чи-
псет, който тъй или иначе не позволява много свобода по отношение на настройките и в общи 
линии има скучен и дуракоустойчив BIOS. Вероятно водени от изпитаното наблюдение, че кли-
ентите все пак се оказват достатъчно изобретателни, този ключ е изнесен отвън за радост как-
то на потребителя, така и на поддръжката, които могат да си спестят някое и друго разкарване.

Със смесени чувства останахме от избора на видеоизходите. От една страна, самият 
факт, че те са 2 броя, е похвален в бюджетен беърбон. Това идва добре както в офиса, така 
и у дома (например за да свържете на единия изход големия телевизор в хола), но имам 
претенции към избора на интерфейсите, които са DVI-D и DVI-I. Първият е изцяло цифров и 
при необходимост може да се обърне с адаптер към HDMI, а вторият е комбиниран, така че 
с адаптери може да се конвертира както към HDMI, така и към аналогов сигнал през VGA/D-
Sub конектор. Всичко щеше да е идеално, ако тези два адаптера бяха сложени в комплекта 
на XPC SH61R4, ама не са. Факт е, че VGA е остарял, но доста бюджетни монитори все още 
го използват и наблюденията ми са, че у нас е по-популярен от DVI. От друга страна, поч-
ти всеки телевизор или монитор, купуван през последните 2-3 години, задължително има 
HDMI и липсата му като вграден изход е сериозен пропуск. Най-малкото заради факта, че 
ако използвате DVI-към-HDMI адаптера, губите звука от сигнала. Ако така или иначе гледа-I-към-HDMI адаптера, губите звука от сигнала. Ако така или иначе гледа--към-HDMI адаптера, губите звука от сигнала. Ако така или иначе гледа-
те видеото на компютъра си и озвучителната система е до него, в това няма никакъв про-
блем. Не така стоят нещата, ако звукът ви трябва към системата за домашно кино в друга 
стая. Но, както споменахме и някъде по-горе, от същата серия е машината XPC SH67H3, в 
която ги има точно тия екстри, а тя също трябва да се продава някак си, нали? 

Повдигаме капака
„Шътълците“ са направили интересно видео, което е отлично въведение към вътрешност-

та на беърбона:

ВИДЕО: Shuttle XPC Barebone SH61R4 от всички ъгли 
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Дън ната платка, модел FH61, е собствено про-FH61, е собствено про-61, е собствено про- е собствено про-
изводство на Shuttle и има нестандартен размер. 
На нея може да се инсталира произволен проце-
сор на Intel за цокъл LGA 1155, като се започне от 
Celeron и се стигне до Core i7. Последната ком- и се стигне до Core i7. Последната ком-и се стигне до Core i7. Последната ком-Core i7. Последната ком- i7. Последната ком-i7. Последната ком-7. Последната ком- Последната ком-
бинация е PC еквивалентът на това, да сложиш 
в шаси на голф двойка двигател от ферари, и все 
пак теоретично е възможно.

Схемната логика Intel H61 е спартанско ре-Intel H61 е спартанско ре- H61 е спартанско ре-H61 е спартанско ре-61 е спартанско ре-е спартанско ре-
шение и смисълът му е да даде на клиента 
всичко, за да извлече максимума от бюджетен 
Sandy Bridge, както и (почти) всички съвремен-
ни интерфейси, които наистина ще използвате. 
Този чипсет не дава възможности за овърклок 
нито на процесорните, нито на графичното 
ядра, в него липсва поддръжка на RAID и SATA 
6 Gbps (SATA 3). Това изключва използването 
на Shuttle H61 като високопроизводителна геймърска система или файлов сървър.

• Качествена изработка: Самата платка е добре изпълнена, всички кондензатори в нея са 
полимерни, повечето бобини са в корпуси от изцяло затворен тип. Освен обичайния ради-
атор на чипсета, който има минималното топлоотделяне от 6 W, радиатор е поставен и на 
силовите елементи, изграждащи регулатора на напреженията към процесора.

• Памет: Дън ната платка разполага с 2 DIMM слота, с които се поддържа максимално 8 
GB DDR3 с честота 1333 MHz.

• SATA: Клиентът разполага с 4 SATA 2 порта; шасито предоставя възможности да се из-SATA 2 порта; шасито предоставя възможности да се из- 2 порта; шасито предоставя възможности да се из- порта; шасито предоставя възможности да се из-
ползват три от тях – предвидени са 2 гнезда за 3,5- или 2,5-инчови устройства, както и едно 
5,25-инчово гнездо.

• Разширителни слотове: Дън ната платка е по-дълга от mini-ITX и Shuttle са оползотвори-mini-ITX и Shuttle са оползотвори--ITX и Shuttle са оползотвори-ITX и Shuttle са оползотвори- и Shuttle са оползотвори-и Shuttle са оползотвори-Shuttle са оползотвори- са оползотвори-са оползотвори-
ли мястото, предвиждайки два разширителни слота за платки. За дискретна видеокарта е 
предвиден PCIe x16 слотът, а под него се намира PCIe x1 с отворен край. Това означава, че 
на този слот може да се инсталира и платка с физически PCIe x4 или PCIe x16 интерфейс, 
която обаче ще работи с намалена производителност. Друга интересна особеност, която 
рядко се среща при настолна дън на платка изобщо, е наличието на Mini-PCIe слот, на който 
бихте могли да инсталирате безжична мрежова карта. В случай, че картата си върви с анте-
ни, просто изкъртете ламаринките, закриващи кръглите отвори на задната стена на кутията.

• USB 3.0: Въпреки че все още може да не осъзнавате колко ви трябва USB 3.0, не си ку-USB 3.0, не си ку- 3.0, не си ку-не си ку-
пувайте нов компютър без този интерфейс. Следващия път, когато прехвърляте снимките 
от последната си ваканция от компютъра на флашка или обратното, ще усетите разлика-
та. Ето защо Shuttle заслужават похвала за вграждането на допълнителен контролер и до-Shuttle заслужават похвала за вграждането на допълнителен контролер и до- заслужават похвала за вграждането на допълнителен контролер и до-заслужават похвала за вграждането на допълнителен контролер и до-
бавянето на USB от последно поколение, което не се поддържа от самия чипсет Intel H61. 

• Охлаждане: Подобно на памет та, охлаждането е компонент, който рядко присъства в един 
беърбон комплект. Хората на Shuttle спестяват на клиента грижата по избора на охладите-Shuttle спестяват на клиента грижата по избора на охладите- спестяват на клиента грижата по избора на охладите-спестяват на клиента грижата по избора на охладите-
ля. Това е похвален жест, когато става дума за 
компактна компютърна система, понеже в нея 
се използват нископрофилни охладители. Мога 
да изброя производителите им на пръстите на 
едната си ръка, а ако в момента ме накарате да 
ви намеря три такива в България, надали ще ус-
пея. Охлаждането на Shuttle I.C.E. (Integrated 
Cooling Engine) е изградено от двойка радиато- Engine) е изградено от двойка радиато-Engine) е изградено от двойка радиато-) е изградено от двойка радиато-
ри. Основата (с медна вложка) контактува пряко 
с капачката на процесора и е свързана чрез три 
топлопровода, които пронизват втория радиа-
тор, съставен от множество алуминиеви ребра.

Оребреният радиатор се монтира в кожух, на 
който е инсталиран вентилатор. Кожухът е зак-
репен към корпуса по такъв начин, че радиато-
Февруари 2012  www.pcworld.bg98

Продуктови ревюта и обзори

www.pcworld.bg


рът попада в сандвич между перката и вентилацион ната решетка на задната стена на ком-
пютъра. Студеният въздух се загребва от вентилатора, преминава през масива от ребра и 
директно се извежда от корпуса на машината.

• Ако искате да играете: В шасито е разположено 250-ватово захранване, което наред с 
дължината на кутията дава възможност на клиента да инсталира стандартна видеокарта от 
начален, бюджетен или мейнстрийм класове, като Radeon HD 6850 (макс TDP 127 W) и Ge-Radeon HD 6850 (макс TDP 127 W) и Ge- HD 6850 (макс TDP 127 W) и Ge-HD 6850 (макс TDP 127 W) и Ge- 6850 (макс TDP 127 W) и Ge-(макс TDP 127 W) и Ge- TDP 127 W) и Ge-TDP 127 W) и Ge- 127 W) и Ge-W) и Ge-) и Ge-и Ge-Ge-
Force GTX 550 Ti (макс TDP 115 W) са препоръчителните лимити.

Окомплектовката
В комплекта на беърбона влиза инструкция на няколко езика, винтчета и топлопроводя-

ща паста. За вас остава да подготвите процесора, памет та и твърдия диск. Може и да мине-
те без оптично устройство, ако операцион ната система бъде инсталирана предварително 
от образ или от флашка, но все пак е разход от 40-ина лева. Не препоръчваме да го спестя-
вате от гледна точка на удобство, скорост на повечето флашки, както и факта, че все няко-
га операцион ната система ще се скапе и ще трябва преинсталация. Цялата сглобка не би 
трябвало да отнеме повече от половин час дори ако за пръв път отваряте компютърна ку-
тия. Всъщност „полуготова система“ не е много точен израз за състоянието, в което получа-
вате беърбона нa Shuttle. Двата захранващи кабела към дън ната платка са вече свързани, 
същото се отнася и за дузината кабелчета, с които по принцип извеждаме бутоните за уп-
равление, светлин ните индикатори и интерфейсите на корпуса на кутията. Два интерфейс-
ни SATA кабела са опроводени до гнездата за твърдия диск и за оптичното устройство, така 
че, след като ги монтирате, ви остава просто да ги свържете и да им подадете захранване.  

Заключително слово
Марковите машини не са за всеки. Ако разгледате це-

норазписите на машини с марки като Acer, Dell, HP или 
Shuttle и сравните това, което се предлага, единствено 
на база на спецификации с асемблирана от компоненти 
машина, разликите в стойност та ще ви направят впечат-
ление. Аргументите в полза на марковите производите-
ли са качеството, експертният опит и поддръжката, обе-
динени под шапката на марката. В случай, че планирате 
да използвате компютъра си в рамките на 2-3 години, ня-
мате нужда от марков модел. В противния по-високата 
начална инвестиция ще ви се изплати като икономии от 
сервизни услуги и по-продължителен полезен живот на 
компютъра. Ако не можете да оцените ползата от мало-
форматен компютър – това също не е вариант за вас. 

Качествени компоненти с подобни спецификации в стан-
дартните ATX или mATX формати ще ви излязат около 220-
250 лева. Ако искате да изградите mini-ITX машина, ком-mini-ITX машина, ком--ITX машина, ком-ITX машина, ком- машина, ком-
поненти с показатели като тези на беърбона ще ви струват 
300-320 лева с уточнението, че захранването ви ще има 
мощност 120-160 вата и ще сте доста по-ограничени, ако 

искате да добавите дискретна видеокарта. 

Струва ли си парите Shuttle XPC SH61R4?
За ценителите на малоформатни компютри – да, напълно. Половината от удоволствие-

то да работиш с качествена техника е в наглед малките детайли. Ключалката Kensington, 
отворите за антената, бутонът за изтриване на CMOS, подреденият сайт на производите-CMOS, подреденият сайт на производите-, подреденият сайт на производите-
ля. Перфектно оформената документация, която ме кара да си мисля, че със сглобяване-
то и инсталацията на компютъра може да се справи буквално обучена маймуна. На една от 
страниците ги има дори точните размери на акрилната плоча от предния панел, така че да 
мога да си подготвя картинката за там още преди да съм получил компютъра. Както се каз-
ва, бог е в малките неща. Това не е намек, че Shuttle XPC Х61R4 е божие дело, но е близо. 

Компонент Описание Цена в лв.
Беърбон Shuttle XPC SH61R4 400
Процесор Intel Pentium G630 125
Tвърд диск 1 TB, SATA 2 220
Оптично устройство DVD-RW 22x 35
Общо  780 

прИмерна 

конфИгурацИя 

на компютър, 

Изграден на базата 

на беърбона:
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Коя от фигурите отдолу допълва горната редица?

Име: .........................................................................................................................

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

Коя дума отговаря и на двете определения:
част от човешкото тяло
част от стъклен съд

1 Изпишете с цифри сбора от: 
тринадесет хиляди, хиляда и триста  
и тринадесет.

Поставете по две букви в скобите, които да са 
завършек на думите отляво и да са начало на 
думите отдясно. Новите двойки букви образу-
ват 6-буквена дума, четена отгоре надолу. 

МУ ( * * ) ХА

КО ( * * ) РА

КА ( * * ) ПЯ

4

2

Драги читатели!
За осигуряването на интересни и полезни награди 

ни помагат нашите партньори от COMPUTER 2000, 
Targus и ПУЛСАР. А за IQ лидерите и през тази годи-
на е осигурена ГОЛЯМА НАГРАДА, която ще бъде 
спечелена от един от първите петима участници с 
най-висок резултат от тестовете през 2012 г.

ГОЛЯМАТА НАГРАДА за 2012 г.  ще бъде актуа-
лен към края на годината таблет от ARCHOS (www.
archos.bg), оборудван с капацитивен сензорен ек-
ран, мощен двуядрен процесор, камера, видео из-
ход, GPS приемник, 3G, WiFi и Bluetooth връзка. 
Таблетът ще работи с ОС Android 4, и ще има бога-
ти мултимедийни възможности като възпроизвежда-
не на Full HD видео.

Късметлията, който печели голямата награда за 
2011 г. (таблет ARCHOS 101 G9 Classic 8GB) , ще 
бъде обявен заедно с окончателната класация за го-
дината до края на февруари 2012 г.  на съответната 
уеб страница в сайта на PC World!

Желаем късмет на всички участници!
Временното класиране от досегашните си учас-

тия ще намерите на обичайното място на сайта ни. 
Междувременно в бр. 2 за 2012 г. ПОПЪЛНЕТЕ И 

СПЕЧЕЛЕТЕ: 

3

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

 www.privileg.bg

• Чанта за лаптоп PRIVILEG K8001 15” 
Чантите за преносими компютри RIVILEG, които от миналата година се 

предлагат у нас. те се отличават със здравина, елегантен дизайн, функционал-
ност и добро съотношение между цена и качество. Моделът PRIVILEG K8001, 
предназначен за лаптопи с диагонал до 15 инча, е отлична илюстрация за това, 
като освен със стилен дизайн, се отличава също с вътрешно релефно покри-
тие, дронтален джоб с цип за аксесоари и няколко допълнителни отделения за 
документи.   
• Игра за РС от ПУЛСАР – Kingdoms of Amalur: Reckoning 

Kingdoms of Amalur: Reckoning е увлекателна история за открития, съдба 
и пробуждаща се магия, която се развива в обширния фентъзи свят Амалур. 
Reckoning предефинира класовете герои с уникалната система Destiny, а плав-
ното действие в играта поставя нов стандарт за RPG битка. Играта комбинира 
напрегнати, действени битки от трето лице със задълбочено изследване, раз-
ширено създаване на персонажи и персонализация, както и увлекателен раз-
каз в невероятно детайлна фентъзи вселена.

Повече подробности за играта можете да научите на www.pulsar.bg.
• Компактна оптична мишка AMU75EU от TARGUS

Оптичнa сензорна технология с компактен дизайн, идеален при ограниче-
но пространство. Лесна употреба - прибиращ се кабел, с настройка до желана-
та дължина. Съвместимост: PC/MAC/Netbook Интерфейс: USB Тегло: 0.04 kg  
Портативният дизайн (7.6 х 4.5 х 2.5 cm ) е ергономичен и удобен за лява и дяс-
на ръка при пътуване.
Отпечатайте тази и следващата страници, попълнете верните отговори 
и ги изпратете до 15.03.2012 г. на адрес: София 1000, п.к. 209, за IQ теста
Непотърсени награди 60 дни след обявяването им остават в полза на PC 
World България.

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

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

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

 ........................
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Попълнете празните места и открийте 
9-буквена дума, която е название на гра-
динско растение.

Х – Л – О – Р – П 

Открийте названията на три риби.

. Р . Т . Ш . А

. А . А . У . А

. А . А . Ь . З

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

те редове, както и в малките квадрати (от по 9 кутий-
ки), 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 вертикални-

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

Съберете две от дадените трибуквия, за да 
получите име на животно:

ИГО КРО ТРЕ ТКА БОБ
КОН ЗЛА АНА ТОН БАР

6

10

Р 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 

ПАТЪРДИЯ се отнася към ВРЯВА,  
както ГУЛЯЙ към:

а) СУМАТОХА
б) ПИР
в) ФУРОР
г) ГЮРУЛТИЯ
д) БЪРКОТИЯ

5

9

87

Награди от теста в бр. 12'2011 печелят:

Чавдар Танов, София - мобилен телефон за две SIM карти 

PRIVILEG X3 TV

Александър Емилов Марков, Видин - игра за РС от ПУЛСАР 

– Assassin’s Creed Revelations

Калин Желязков Илиев, Видин - компактна оптична мишка 

от Targus

Добромир Йорданов Стоянов, Разград - книга от 

издателство „Сиела” – „Фаустино” от Недялко Славов

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. 12'2011: 
1 СПОРЯ; 2 БЕЗЧУВСТВЕН, ВНИМАТЕЛЕН; 3 В) ЖЕНИ; 4 Н. Буквите 
от горния ред са на еднакво разстояние от началото на азбуката, 

на каквото са тези от долния ред от нейния край, т.е. В и Ь са 
съответно на 2 букви от началото и края на азбуката;  

5 ХИПОПОТАМ; 6 ОКУРАЖИТЕЛЕН; 7 СКОБАР; 8 ФРАГМЕНТ;  
9 Вж. фиг. 1; � Вж. фиг. 2

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

 ...................................................................
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Горещи онлайн и офлайн забавления 
за студено време

Зимните студове засега не показват признаци на смекчаване, а това със сигурност ще 
задържи повечето хора у дома на топло и ще даде още поводи да се задържаме по-дъл-
го пред компютрите. А, както знаете, последните могат да бъдат отлично средство за заба-
вления, особено ако разполагате с подходящ за целта софтуер. Имен но програмите, ориен-
тирани към забавления както онлайн, така и офлайн, са основен акцент във февруарската 
софтуерна колекция, която както обикновено е подбрана, проверена и каталогизирана от 
експертите на SoftVisia.com специално за Вас, читателите на PC World.

Най-съществената част от тазмесечната селекция е в секцията Интернет, където ще на-
мерите най-пресните издания на популярните браузъри (Chrome,. Opera, Firefox), е-mail про-
грами (Thunderbird), торент и IM клиенти и редица други. За мултимедийните забавления 
помагаме с нови кодек пакети и плейъри, а ако сте решили да употребите времето пред ком-
пютъра в по-практични занимания, можете да прегледате също секциите със системните ин-
струменти, както и раздел други, където има две много любопитни програмки, от която особе-
но актуална е Weather Watcher Live – особено, ако ви предстои път към по-далечна точка на 
глобуса. Най-новата версия на LibreOffice за всички основни платформи също е тук. 

За любителите на гейминга предлагаме също така куп трейлъри и демо версия на едно 
от най-свежите заглавия – King Arthur II – новото издание на популярната стратегия с роле-
ви елемент, която обещава на почитателите на жанра още уникални игрови преживявания 
и незабравими впечатления. 

Желаем ви приятни и ползотворни минути с поредната софтуерно-мултимедийна колекция.

Антон Арсенов
Главен редактор PC World

Свали цялата DVD селекция в ISO формат
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Съдържание на DVD – PC World 02‘2012
Файлове и твърди дискове
MiniTool Partition Wizard Home Edition 7.1
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

MiniTool Partition Wizard Home Edition е безплатна програма за работа с дискови дялове под Windows, която най-об-
що съчетава в себе си инструменти за създаване, уразмеряване, копиране, отстраняване, и форматиране на дис-
кови дялове, с което, обаче не се изчерпват възможностите и опциите, които предостая. Поддържа работа и фор-
матиране във FAT и NTFS файлови системи, работа с RAID масиви и с дискове превишаващи 2TB по размер. 
Интерфейсът на програмата е достъпен, приятен и подходящ за работа и от потребители с по-малко познания в 
област та. 

WinRAR 4.10
Windows All, Shareware, $29
изтегли

WinRAR е един от най-известните архиватори, който поддържа почти всички архивни формати. Програмата поддър-
жа многотомни архиви, различни нива на компресия и защита с пароли, само разархивиращи се пакети, работи из-
ключително бързо и има възможност за работа във фонов режим, без да товари системата Ви.

WinRAR x64 4.10
Windows x64, Shareware, $29
изтегли
WinRAR 4.10 BG
Windows All, Shareware, $29
изтегли
WinRAR x64 4.10 BG
Windows x64, Shareware, $29
изтегли
WinRAR 4.10 for Linux
Linux, Shareware, $29
изтегли
WinRAR x64 4.10 for Linux
Linux x64, Shareware, $29
изтегли
WinRAR 4.10 for MacOS
MacOS, Shareware, $29
изтегли
Интернет
Amaya 11.4.4
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Amaya e мощен уеб-редактор и браузър. Настоящата версия е за операцион ни системи: Linux, Windows и MacOS X. 
Поддържа HTML 4.01, XHTML 1.0, XHTML Basic, XHTML 1.1, HTTP 1.1, MathML 2.0, CSS2 и SVG.

Amaya 11.4.4 for Linux
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли
Amaya 11.4.4 for MacOS
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли
DC++ 0.791 Stable
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Този клиент едва ли има нужда от представяне, но все пак това е клиент, който използва Direct Connect протокола, 
т.е. директната връзка между два компютъра в Интернет. По този начин вие можете да споделяте файлове с ваши 
познати или приятели, съответно да теглите такива споделени файлове и да търсите в споделените сървъри.

DC++ Portable 0.791 Stable
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли
Dropbox 1.2.51
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Dropbox е мощно приложение за споделяне и синхронизация на файлове, което може да бъде използвано както за 
служебни нужди, така и за лични цели. С помощ та на Dropbox ще можете да споделяте своите файлове с приятели 
и познати без да се притеснявате за тяхната сигурност. Също така ще можете да синхронизирате файлове между 
различни компютри с различни операцион ни системи. Приложението ви дава възможност да осъществявате рабо-
та по вашите файлове от различни компютри едновремен но, да ги достъпвате от всеки един компютър през web ин-
терфейс, както и да възстановите по-стари версии на използваните файлове.

Dropbox 1.2.51 for Linux
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли
Dropbox x64 1.2.51 for Linux
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли
Dropbox 1.2.51 for MacOS
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли
DU Meter 5.26 Build 3469
Windows All, Shareware, $19.95
изтегли

DU Meter е програма за следене на входящия и изходящия трафик от вашия компютър. Програмата представя ин-
формацията в цифров и графичен формат в реално време. Има опция и за водене на протокол (log), където да се 
записва всичката събрана до момента информация. DU Meter работи с почти всички видове мрежи: телефон ни мо-
деми, DSL, кабелни модеми, LAN, сателитни мрежи и др.

FlashGet 3.7.0.1195
Windows All, Freeware
изтегли

FlashGet е специално проектиран, за да се справи с два от най-големите проблеми при изтеглянето на файлове – 
скорост та и управлението на изтеглянията. Програмата може да разделя даден файл на множество малки файл-
чета в различни сесии, което ускорява процеса на сваляне на файла. Освен това ако Вашата връзка прекъсне, 
можете спокойно да възстановите изтеглянето когато имате отново връзка без да губите това, което сте изтегли-
ли досега. Заедно с това програмата разполага и с вграден торент мениджър, което я прави особено атрактивен 
download мениджър.
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Google Chrome 16.0.912.77
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Google Chrome е браузър, създаден да направи работата в интернет по-бърза, по-лесна и по-безопасна, с минима-
лен дизайн, който не се натрапва.

Google Chrome Portable 16.0.912.77
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли
Google Earth 6.2.0.5905 Beta
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Google Earth е триизмерен модел на Земята като ви дава възможност да видите всяка една точка върху земното 
кълбо. С помощ та на програмата можете да прелетите от едно място до друго, да видите световни забележително-
сти или да откриете дадена улица и да видите къде живеете.

ICQ 7.7 Build 6547
Windows All, Adware
изтегли

ICQ (I Seek You) е се описва като онлайн пейджър и едно от най-известните средства за комуникация през интернет 
в реално време. Клиентът поддържа както текстово общуване, така и аудио и видео разговори. С негова помощ ще 
можете да изпращате и получавате съобщения дори и когато не сте онлайн, да изпращате SMS съобщения и фай-
лове и много други.

Miranda IM 0.9.42
Windows All, Freeware
изтегли

Miranda е популярен Instant Messenger, с който можете да изпращате незабавно съобщения по мрежата до някой 
друг потребител. Програмата е нищо повече от останалите, но уникалност та се крие в многобройните допълнения и 
разширения. С тяхна помощ този продукт се превръща в един от най-добрите от този род.

Miranda IM Portable 0.9.42
Windows All, Freeware
изтегли
Mozilla Firefox 10.0
Windows All, Freeware
изтегли

Mozilla Firefox е може би най-известния Интернет браузър. Сред възможностите му са работа с табове, вместо от-
делни прозорци, поддръжка на различни облици; поддръжка на допълнения, които реално правят възможностите на 
браузъра неограничени. Също така браузъра е преведена на множество езици, отличава се с завидна лекота и бър-
зина на работа, вграден модул за търсене най-известните търсачки и още много други възможности.

Mozilla Firefox 10.0 BG
Windows All, Freeware
изтегли
Mozilla Firefox 10.0 for Linux
Linux, Freeware
изтегли
Mozilla Firefox x64 10.0 for Linux
Linux x64, Freeware
изтегли
Mozilla Firefox 10.0 for MacOS
MacOS, Freeware
изтегли
Mozilla Firefox Portable 10.0
Windows All, Freeware
изтегли
Mozilla Thunderbird 10.0
Windows All, Freeware
изтегли

Mozilla Thunderbird е пощенски клиент, който поддържа протоколи IMAP и POP, както и HTML форматиране. Програ-
мата има RSS четец, мощна и бърза търсачка, проверка на правописа, филтриране и още много.

Mozilla Thunderbird 10.0 BG
Windows All, Freeware
изтегли
Mozilla Thunderbird 10.0 for Linux
Linux, Freeware
изтегли
Mozilla Thunderbird x64 10.0 for Linux
Linux x64, Freeware
изтегли
Mozilla Thunderbird 10.0 for MacOS
MacOS, Freeware
изтегли
Mozilla Thunderbird Portable Edition 10.0
Windows All, Freeware
изтегли
Opera 11.61 Build 1250
Windows All, Freeware
изтегли

Opera е един от най-известните Интернет браузъри, който е снабден с множество нови и интересни функции. Някои 
хора смятат, че това е най-бързата програма за разглеждане на уеб страници. Програмата има вградени защити от 
изскачащи прозорци, използване на табове, вградена търсачка и много, много други.

Opera 11.61 Build 1250 BG
Windows All, Freeware
изтегли
Opera 11.61 Build 1250 for Linux
Linux, Freeware
изтегли
Opera 11.61 Build 1250 for MacOS
MacOS, Freeware
изтегли
Opera@USB 11.61 Build 1250
Windows All, Freeware
изтегли
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qBittorrent 2.9.2
Windows XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General 
Public License)
изтегли

qBittorrent е безплатен торент клиент с интерфейс като на µTorrent. Позволява Ви да търсите в най-известните то-
рент сайтове, за да намерите всичко, което Ви трябва. Magnet и BitComet линкове няма да са проблем, ако решите 
да сваляте от тях. qBittorrent може да бъде управляван през web интерфейс или да си създадете RSS филтър. Про-
грамата е преведена на 25 езика и е мултиплатформена, което е предимство.

qBittorrent 2.9.2 for Linux
Linux, GPL (GNU General Public License)
изтегли
qBittorrent 2.9.2 for MacOS
MacOS, GPL (GNU General Public License)
изтегли
SeaMonkey 2.7
Windows All, Freeware
изтегли

Ако харесвате Firefox, то по всяка вероятност ще харесате и SeaMonkey. Това е проект-наследник на концепция на 
Netscape и Mozilla – интернет пакет, съдържащ всичко необходимо за пълноцен но интернет сърфиране – уеб брау-
зър, e-mail и newsgroup клиенти, IRC чат, редактор на HTML и други инструменти за уеб разработка.

SeaMonkey 2.7 for Linux
Linux, Freeware
изтегли
SeaMonkey 2.7 for MacOS
MacOS, Freeware
изтегли
Skype 5.8.0.154
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Skype е програма, която служи за разговори през Интернет и то съвсем безплатно, ако използвате два компютъра. 
Трябват ви просто микрофон и слушалки. Едно от най-големите предимства на тази програма е, че не се нуждае от 
отдалечен сървър, защото дан ните се изпращат директно към получателя, което рефлектира в бързодействието и 
ефективност та на продукта. В допълнение към това можете да изпращате кратки текстови съобщения, да използва-
те емотикони, да изпращате СМС-и и други.Skype Portable 5.8.0.154

Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли
TeamViewer 7.0 Build 12541
Windows All, Freeware
изтегли

С TeamViewer и DynGate имате възможност та за управление на даден отдалечен компютър. Програмата ви позволява 
три режима на работа: цялостното споделяне на компютъра, споделяне само на работната площ и трансфер на дан ни. 
TeamViewer позволява свързвате с отдалечения компютър дори и при пусната защитна стена.

uTorrent 3.1.2 Build 26710
Windows All, Freeware
изтегли

Малък, но доста бърз торент клиент, отличава се с доста приятен и лесен интерфейс за работа. Програмата се ут-
върдила като една от най-добрите и харесвани в този бранш, заради малкия си размер и минималните ресурси, 
които ползва. µTorrent разполага с вграден RSS четец и превод на български език.

VDownloader 3.8.985
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

VDownloader ще ви помогне да изтеглите любимите си клипчета от сайтове като Google, Youtube и Grinvi. Програма-
та не изисква инсталация и с нея се работи изключително лесно като дори и не се налага да въвеждате адреса за 
избрания клип, а просто да го отворите в браузъра си. Заедно с това можете да избирате между множество форма-
ти за изходящия файл.

WebSite-Watcher 2011 (12.0)
Windows All, Shareware, €29.95
изтегли

WebSite-Watcher следи за обновявания и промени любимите ви уебсайтове. Когато програмата открие някакви проме-
ни, веднага ги оцветява и запазва в удобен за преглеждане вид. Освен това можете да прилагате различни филтри за 
често променящи се секции, да следите новинарски групи, форуми и други динамично променящи се страници.

Yahoo! Messenger 11.5.0.155
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

С тази програмка на Yahoo ще можете да комуникирате свободно със своите приятели в Интернет не само чрез 
обикновен чат (писане), но и чрез гласово предаване на дан ни или чрез видео конферентна връзка.

Мултимедия
foobar2000 1.1.11
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

foobar е един изключително лек и лесен за употреба плеър, който поддържа почти всички музикални формати (MP1, 
MP2, MP3, MP4, MPC, AAC, Ogg Vorbis, FLAC / Ogg FLAC, WavPack, WAV, AIFF, AU, SND, CDDA) заедно с unicode тек-
стове. Отличава се и с това, че изобщо не натоварва вашата система, а разполага с основните опции на Winamp.

GOM Player 2.1.37.5085
Windows 98/2000/XP/2003 Server/Vista, Freeware
изтегли

GOM Player е безплатен плеър за видео файлове. Това, което го отличава от останалите, е, че има вградени коде-
ци за повечето най-разпространени формати. Това ви спестява инсталацията на отделни кодеци или пакети с коде-
ци. А ако случайно не поддържа дадения формат, плеърът ще се свърже с Интернет и ще ви отведе към нужните 
кодеци. GOM Player може да възпроизвежда и частично свалени или повредени файлове и е много богат на функ-
ции и настройки.

K-Lite Codec Pack 8.2.0 Full
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Freeware
изтегли

K-Lite е може би най-известният пакет с кодеци в момента за възпроизвеждане на най-различни видео и аудио фай-
лове. Има 4 отделните версии за различни нужди и предпочитания и включва поддръжка за всички реално използ-
вани формати, на които можете да попаднете: Standard версията предлага всичко, което го има в базовата и добавя 
поддръжка на още формати, на които можете да се натъкнете.

K-Lite Mega Codec Pack 8.2.0
Windows All, Freeware
изтегли
K-Lite Codec Pack 64-bit 5.7.0
Windows x64, Freeware
изтегли
Media Player Classic Home Cinema 
11.6.0.4014
Windows All
GPL (GNU General Public License)
изтегли

Media Player Classic Home Cinema е усъвършенствана версия на оригиналната Media Player Classic. Програмата 
е с с абсолютно същия интерфейс, но може да се похвали с екстри, които не фигурират в оригиналната разработ-
ка. Такива са: вградените допълнителни декодери за различни видео формати, (включително и декодер за H.264 с 
поддръжка на хардуерно ускорение – DXVA), възможност за премахване на tearing ефекта, поддръжка на повече от 
един дисплей, подобрена съвместимост с Windows Vista и 7 (включително и 64-битова версия) и др.

Media Player Classic Home Cinema x64 
1.6.0.4014
Windows x64
GPL (GNU General Public License)
изтегли
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Songbird 1.10.2 Build 2199
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Songbird е многоплатформен уебплеър, безплатен и с отворен код. Поддържа MP3, AAC, OGG, FLAC, WMA и още 
много аудиоформати. Подобно на Winamp има много теми и разширения, с които ще се радвате на изчистен, функ-
ционален и красив интерфейс.

Songbird 1.10.2 Build 2199 for MacOS
MacOS, Freeware
изтегли
Офисни програми
LibreOffice 3.4.5
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU 
General Public License)
изтегли

LibreOffice си остава един добър и безплатен заместител на Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint). Продуктът 
поддържа доста формати, които можете да запаметявате или редактирате. Oфис пакетът LibreOffice съдържа след-
ните модули: Writer: текстова обработка и HTML редактор, Calc: електрон ни таблици, Draw: модул за рисуване на 
векторна графика, Impress: презентации, Math: редактор на формули и Base: Модул за работа с бази дан ни.

LibreOffice 3.4.5 for Linux
Linux, GPL (GNU General Public License)
изтегли
LibreOffice x64 3.4.5 for Linux
Linux x64, GPL (GNU General Public License)
изтегли
LibreOffice 3.4.5 for MacOS
MacOS, GPL (GNU General Public License)
изтегли
LibreOffice Portable 3.4.5
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
GPL (GNU General Public License)
изтегли
LibreOffice Portable BG 3.4.5
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
GPL (GNU General Public License)
изтегли
PDF-XChange Viewer 2.5.201
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

PDF-XChange Viewer е програма за отваряне и разглеждане на PDF файлове. Програмата не е толкова богата от-
към функции, колкото Adobe Reader, но въпреки това не се дава лесно и предлага доста възможности: експортира-
не на PDF файлове в различни изображения, JavaScript енджин, извличане на текст от PDF файлове, поддръжка на 
JPEG2000 и др. Програмата разполага и с допълнения (plugins) за Internet Explorer и Mozilla Firefox, за да отваряте и 
разглеждате файлове директно в браузърите. Програмата има и превод на над 10 езика. За жалост българският не 
е между тях.

PDF-XChange Viewer Portable 2.5.201
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли
Оптични устройства
CyberLink PowerDVD 12.0.8684.1312
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, $49.95
изтегли

CyberLink PowerDVD е един от най-популярните плеъри за DVD филми, разполагащ с множество възможности. Про-
грамата предлага невероятно качество на възпроизвеждане на картина като работи с последните технологии за 
възпроизвеждане на звук дори и на 8 говорителя. Друга отличителна черта е възможност та за настройване на въз-
произвеждането, изгледа и работата с програмата.

Daemon Tools Lite 4.45.2
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Daemon Tools е програма за създаване на виртуални оптични устройства и емулиране на image файлове в тях. Под-
държат се почти всички защити: SafeDisc, Securom, Laserlock, CDCOPS, StarForce, Protect CD и др. Програмата под-
държа следните формати: cue/bin, iso, ccd (CloneCD), bwt (Blindwrite), mds (Media Descriptor File), cdi (Discjuggler), nrg 
(Nero), pdi (Instant CD/DVD), b5t (BlindWrite 5).

Easy CD-DA Extractor 16.0.0.1
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Shareware, €29.95
изтегли

Easy CD-DA Extractor е програма за запис и преобразуване на аудиофайлове от един формат в друг. Поддържа по-
вечето популярни формати: 3G2, 3GP, MP1, MP2, MP3, Windows Media Audio, Ogg Vorbis, MP4, M4A, AAC, aacPlus 
(HE-AAC, AAC+, HE-AAC+PS, eAAC+), FLAC, Musepack, WavPack, WAV, AIFF, Monkey‘s Audio, CUE и M3U. Също така 
програмата прави запис на аудио CD, MP3 CD, WMA CD и обикновени CD за запис на дан ни.

Други
SnagIt 10.0.2
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, €39.95
изтегли

Със SnagIt ще можете да изберете и да направите снимка на каквото и да върху вашия работен плот и след това 
лесно да добавите текст, стрелки, ефекти и в последствие да запаметите изображението във файл. Можете да 
„снимате“ буквално всичко – изображения, статии, други текстове, прозорци, дори и подвижни елементи и други.

SnagIt 10.0.2 for MacOS
MacOS, Shareware, €39.95
изтегли

Със SnagIt ще можете да изберете и да направите снимка на каквото и да върху вашия работен плот и след това 
лесно да добавите текст, стрелки, ефекти и в последствие да запаметите изображението във файл. Можете да 
„снимате“ буквално всичко – изображения, статии, други текстове, прозорци, дори и подвижни елементи и други.

Weather Watcher Live 7.0.99
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, $19.00
изтегли

Изключително полезна програмка за хората, които пътуват или по принцип се интересуват от времето в дадена точка 
на земното кълбо. Свързвайки се с метеорологични сървъри, тази програма ще ви покаже времето във всяка една точ-
ка на света, заедно с подробна прогноза, включваща скорост на вятъра, влажност и много други. Освен това ще може-
те да видите и прогнозата за следващите седем дни, включваща подробна информация дори и по часове.

Сигурност
Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000
Windows All, Freeware
изтегли

Malwarebytes Anti-Malware е малка, интуитивна и доста ефективна програма за откриване и заличаване на различни 
видове шпионски, рекламен и зловреден код. Макар вече да го споменах, ще го повтора: програмата има наистина 
опростен и елементарен за работа интерфейс. Към това можем да добавим и добрата скорост на сканиране. Това е 
наистина би било едно чудесно оръжие в арсенала ви срещу бацилите из мрежата.

SUPERAntiSpyware Free 5.0.1144
Windows All, Freeware
изтегли

SUPERAntiSpyware е сред водещите програми за откриване и премахване на зловреден код от компютъра. Програ-
мата сканира за: Spyware, Adware, Malware, Trojans, Dialers, Worms, KeyLoggers, HiJackers, Parasites, Rootkits и др. 
заплахи. Продуктът може да поправя повредени от някоя гадина интернет връзки, използва евристични методи при 
сканирането и се отличава с оптимално използване на системните ресурси.
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WinPatrol 24.1.2012
Windows All, Freeware
изтегли

WinPatrol е приложение за откриване и премахване на Spyware, Adware и други зловредни приложения. Програмата 
е изключително лесна за работа и разполага с доста интересен подход за борба с вредителите. Един от модулите 
се нарича „Скоти – кучето преследвач“, което души и открива зловредни програми и същевремен но помага за пре-
махването им. С програмата можете да получите подробна информация за всяко едно приложение, което е старти-
рано и дали то може да навреди на системата.

Системни инструменти
AIDA64 Extreme Edition 2.20 Build 1800
Windows All, Shareware, $39.95
изтегли

AIDA64 е наследникът на един от най-популярните инструменти за системна диагностика – EVEREST. Програмата 
разполага с широка гама от инструменти, за подпомагане на овърклока, диагностиката на хардуерни грешки и про-
блеми, тестване на натоварването на системата и наблюдение на работните температури и сензорите на компютъ-
ра. AIDA64 дава точна информация за инсталирания хардуер като процесор, дън на платка, твърд диск, видеокарта 
и т.н. Налични са освен това и възможности за тестване на бързодействието на отделните хардуерни компоненти.

CCleaner 3.15.1643
Windows All, Freeware
изтегли

CCleaner е безплатно приложение за оптимизиране на вашата система. Програмата премахва ненужните файлове 
от компютъра, което позволява на Windows да работи по-бързо и освобождава цен но дисково пространство. Може-
те също така да изчистите следите от сърфирането си в Интернет. Всичко това ще отнеме не повече от няколко ми-
нути.

GPU-Z 0.5.8
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Ако искате подробна информация за вашата видео карта и чипа, който тя ползва, то GPU-Z е програмата, която Ви 
е нужна. Тя работи с карти/чипове на NVIDIA и ATI и не изисква инсталация.

Process Hacker 2.27
Windows XP/2003 Server/Vista/7
GPL (GNU General Public License)
изтегли

Process Hacker доста по-разширена версия на Task Manager и може да се нарече братовчед на Process Explorer, на 
която наподобява доста както откъм вънешн вид, така и откъм функции. Process Hacker представя всички проце-
си в дървовидна структура и ги оцветява с различни цветове на базата на различни критерии. Функциите са доста 
и няма как да бъдат изброени ей така, но някои от тях са: настройка на показваните колони, икони в системната об-
ласт с полезна информация, настройка на системните услуги, следене на отворените мрежови портове, показване 
на използваните библиотеки от всеки процес, подробна информация и контрол над нишките на всеки процес, ста-
тистики за производителност та и използваните ресурси за всеки процес. поддръжка на символи и др.

Process Hacker Portable 2.27
Windows XP/2003 Server/Vista/7
GPL (GNU General Public License)
изтегли
Speccy 1.15.409
Windows 98/2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Искате да разберете с какъв хардуер разполага вашият компютър, Speccy е програмата която Ви трябва. С нея мо-
жете да разберете детайлна информация за това какъв е модела и бързината на процесорът ви, с каква RAM па-
мет разполагате, графичната и звуковата ви карта, операцион на система, хард дискът ви и още какво ли не. Speccy 
може да ви предостави също така и температурите на отделните ви компоненти и всичко това предоставено в прия-
тен интерфейс и безплатно.

Web разработване
Joomla! 2.5.1
Multiplatform
GPL (GNU General Public License)
изтегли

Joomla! e система за управление на съдържанието (CMS), която ще ви помогне да създадете собствен уеб сайт. 
Системата е безплатна и е достъпна за всички и с нейна помощ ще можете да създавате корпоративни сайтове или 
портали, сайтове за онлайн пазаруване, сайтове за малкия бизнес и различни организации и много други видове. С 
Joomla можете да управлявате всеки аспект на вашия сайт, от добавяне на съдържание и изображения до създава-
не на каталози или онлайн резервации.

Demo версии на игри
King Arthur II
Demo
изтегли

Дебютиралата в средата на януари „King Arthur II“ продължава и развива най-добрите традиции на оригинална-
та игра със завладяващ сюжет, епични битки с неземни сили и подобрена анимация. Втората част на популярна-
та стратегия с ролеви елементи обещава на почитателите на жанра уникални игрови преживявания и незабравими 
впечатления.

Прегледи на игри
Final Fantasy XIII-2 Clash of Time
изтегли
Ghost Recon Online
изтегли
King Arthur II
изтегли
Mass Effect 3 Special Forces Multiplayer
изтегли
Max Payne 3
изтегли
Resident Evil 6
изтегли
Snipers
изтегли
Steel Legions
изтегли
Super Hero Squad Online
изтегли
Test Drive Ferrari
изтегли
The Darkness II
изтегли
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DVD

http://softvisia.com/download.php?view.414
http://softvisia.com/download.php?view.3797
http://softvisia.com/download.php?view.248
http://softvisia.com/download.php?view.1350
http://softvisia.com/download.php?view.2476
http://softvisia.com/download.php?view.2476
http://softvisia.com/download.php?view.1687
http://softvisia.com/download.php?view.404
http://computergames.ro/en/downloads/viewitem/id/22720/name/king-arthur-ii-demo.html
http://computergames.ro/en/downloads/viewitem/id/22728/name/final-fantasy-xiii-2-clash-of-time-trailer-hd.html
http://computergames.ro/en/downloads/viewitem/id/22704/name/ghost-recon-online-gameplay-teaser-trailer-hd.html
http://computergames.ro/en/downloads/viewitem/id/22737/name/king-arthur-ii-launch-trailer-hd.html
http://computergames.ro/en/downloads/viewitem/id/22729/name/mass-effect-3-special-forces-multiplayer-trailer-hd.html
http://computergames.ro/en/downloads/viewitem/id/22647/name/max-payne-3-design-and-technology-series-targeting-and-weapons-trailer-hd.html
http://computergames.ro/en/downloads/viewitem/id/22696/name/resident-evil-6-reveal-trailer-with-producer-comments-hd.html
http://computergames.ro/en/downloads/viewitem/id/22627/name/snipers-trailer-hd.html
http://computergames.ro/en/downloads/viewitem/id/22560/name/steel-legions-gameplay-trailer-hd.html
http://computergames.ro/en/downloads/viewitem/id/22758/name/super-hero-squad-online-phoenix-trailer-hd.html
http://computergames.ro/en/downloads/viewitem/id/22640/name/test-drive-ferrari-trailer-hd.html
http://computergames.ro/en/downloads/viewitem/id/22759/name/the-darkness-ii-launch-trailer-hd.html
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