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Безшумна изчислителна мощ
Потопете се в един свят на безшумна компютърна среда със захранванията от Silent Pro 

серията на Cooler Master. Това е възможно благодарение на качествени компоненти и 
ефективно охлаждане, което е постигнато с иновативни методи за топлоотвеждане, като се 

използва мед и алуминий, голям оребрен радиатор и 135mm вентилатор.

www.mostbg.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Silent Pro_Ad_PrintDEF.pdf   1   1-3-2012   13:39:19

http://www.mostbg.com/most/PriceList.aspx


Антон Арсенов
Главен редактор, 
PC World България

ISSN 1311-3127

Правата върху текстовете 
и илюстрациите са запазени!

Издание на ICT Media ЕООД, притежател 
на изключителните лицензион ни права за 
търговските марки на International Data Group 
Communications Inc. (IDG) на територията на 
България. Част от групата на Икономедиа. 

София 1000, ул. Иван Вазов №16, ет. 1
тел. 400 11 11; факс 988 01 17

E-mail редактори: pcweditor@idg.bg

E-mail реклама: pcwadv@idg.bg

Издател Антон Арсенов

Главен редактор Антон Арсенов,

 anton_arsenov@idg.bg

Редактори Владимир Георгиев,  
 Денислав Славчев,

 denislav_slavchev@idg.bg

Предпечат Татяна Иванова

Коректор Зара Янева

Рекламен отдел: sales@idg.bg 

 Тел.: 02 400 10 99

Абонамент:  Икономедиа

 ICT Media

Управител Недялка Йоловска

Ръкописи не се рецензират и не се връщат. Не 
се приемат ръкописи над 90 машинописни реда. 
Хонорари се изплащат всяка

трета сряда на месеца от 14 до 17 часа. 
BIC код за УниКредит Булбанк: UNCRBGSF

Разплащателна сметка: BG85UNCR76301077589364

Редакцията не носи отговорност 
за информацията в публикуваните реклами.

Малко по-различен поглед към 
информационната сигурност 

По традиция по това време на 
годината PC World излиза със 
специален брой, фокусиран 

върху важната тема за защитата и си-
гурността при работа с РС-тата в офи-
са и у дома. Моментът за този концеп-
туален „security“ брой не е случаен – от 
една страна, по това време на година-
та вече са излезли повечето актуални 
софтуерни пакети за сигурност, а, от 
друга, таймингът е подходящ за набе-
лязване на тенденциите през цялата следваща година. 

За security изданието ни през 2012-а обаче избрахме малко по-
различен от традиционното акцент. Разбира се, тук отново ще мо-
жете да намерите обичайните групови тестове на устройства за 
защита на захранването UPS-и, както и редовната актуална те-
стова информация за най-добрите защитни пакети от последно 
поколение, събрана от независимата организация AV-Test и об-
общена от PC World. Но ще откриете също и повече подробнос-
ти за някои по-рядко засягани аспекти на сигурността – например 
физическата защита чрез контрол на достъпа и видеонаблюде-
ние или начините за здраво „заключване“ на домашната или офис 
безжична мрежа. В светлината на надвиснали четирибуквени за-
плахи от рода на ACTA, SOPA и PIPA, с които искат да узаконят 
надзъртането в поверителната информация на Интернет потре-
бителите, решихме, че е време (отново) да обърнем внимание и 
на антишпионските контрамерки, с които можете да се запознае-
те в секция “Интернет”.

За щастие дигиталният формат ни позволява да покрием и ос-
таналите традиционни рубрики на списанието, така че ще на-
мерите по нещичко и за актуалните неща от света на софтуера, 
компютърната практика, мобилните комуникации и цифрова-
та фотография. А в случай, че искате да останете „технологич-
но актуални“ и след прочитането на третия дигитален брой на PC 
World за 2012 г., най-сигурният начин е да посещавате редовно 
сайта ни www.pcworld.bg. 
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Изтеглете вашата Бяла книга през следващите 30 дни 
БЕЗПЛАТНО и може да СПЕЧЕЛИТЕ iPad 2!

 Посетете www.apc.com/promo Код 16241p
Позвънете на 00 800 110 3601  

създаден 
за вашия бизнес

Представяме ви новия APC Back-UPS,  

APC Back-UPS защитава вашата мрежа при 
падове, пикове и прекъсване на захранването

Гарантирана защита на две нива  
От години се доверявате на APC Back-UPS™ да защитават вашите компютри 
и данни, в следствие на некачествено електрозахранване или непредвидени 
прекъсвания. А знаете ли, че всеки APC Back-UPS предлага две нива на защита? 
На първо място, изходите със защита от пренапрежение, защитават вашето 
оборудване и важната информация от пикове в захранващата мрежата. На 
второ място, при отпадане на захранването, батерията на Back-UPS гарантира 
достатъчно време, за да затворите приложенията по които работите и безопасно 
да изключите системата, защитавайки важните за вас и вашата фирма данни.

Допълнителни възможности за 
максимален живот на батерията
Back-UPS е снабден с високоефективни функции и процеси, които дават 
възможност батерията да издържа по-дълго време при отпадане на захранването. 
В допълнение, специалните функции пестят енергията на батерията за момента, 
в който ще бъде най-необходима. Моделите предлагат автоматично регулиране 
на напрежението (AVR), което автоматично коригира падовете и пиковете на 
напрежението, протичащи в мрежата при нестабилно състояние на захранването, 
без да се използва батерията. А регулируемата чувствителност за превключване 
на захранването, ви позволява да избирате кога вашият Back-UPS да премине 
към батерийно захранване, предотвратявайки ненужно превключване.

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

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

Достъпният BE700G-GR
Този модул се доставя със софтуер за безопасно и 
автоматично изключване. Модулът автоматично запазва 
файловете преди изключване.

• 8 изхода 
• 405 W/700 VA
•  68 минути максимално 

време на работа
•  Защита на телефон/модем/

факс/DSL (RJ-45)/мрежа 
10/100 Ethernet (RJ-45)

©2012 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, Back-UPS, Legendary Reliability, and APC are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are 
property of their respective owners. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 4, ет. 6, Център „Обслужване на клиенти”, ел.: 0700 110 20, e-mail: csc@schneiderelectric.bg, www.schneider-electric.bg • 998-2527_BG_C

Високоефективна гама Back-UPS Pro

APC
Легендарна
Надеждност
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Новото поколение  
OCR технологии 
Модерните начини за разпознаване 
на текст в съвремен ните софтуерни 
продукти и уебуслуги

Буквената абревиатура OCR почти със сигурност е позната на повечето компютърни 
потребители. Или поне на онази част от тях, която поне веднъж си е имала взема-
не-даване със сканиране или „цифровизиране” на документи чрез скенери или мул-

тифункционални устройства. Напоследък обаче все по-често в публичното пространство 
започват да проникват други, малко по-енигматични обозначения, като ICR и IWR, които 
се употребяват като заместител на OCR. В следващите редове ще хвърлим малко повече 
светлина върху това, което се крие зад тези обозначения, както и върху модерните техноло-
гии за разпознаване на текст, за които всъщност става дума. Но преди това…
Март 2012  www.pcworld.bg4
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Малко история
Ако оставим настрана времената, в които за споделяне на опит са се използвали камен-

ни обелиски, глинени плочки с клинопис или папируси, едни от най-старите носители на 
знания са книгите. Преди няколко десетилетия те започнаха да отстъпват тази роля на 
компютрите. При това обаче възникна и задачата да се преобразува възможно най-бър-
зо натрупаната информация в „цифри”. Естествено, глупаво е да се пренаписват книгите 
на ръка – това би отнело много време. За решаването на тази задача трябваше да се на-
мери прост и ефективен начин за автоматизиране на процеса за повторно набиране на 
текст. Така възникнаха различни технологии за оптично разпознаване на текст, или съкра-
тено OCR (optical character recognition). В наши дни с процедурата по прехвърляне на текст 
от хартия на електронен носител е запознат всеки ученик или студент. Печатният текст се 
сканира (или снима) и след това с помощ та на специален софтуер компютърът анализира 
снимката, разпознава съответните букви и символи от азбуката и създава електронен до-
кумент. Този документ може да се редактира и да се коригират грешките от неправилното 
разпознаване. В зависимост от сложност та на изходния текст и качествата на сканираното 
изображение процесът по обработка на документа отнема различно време, но рядко пове-
че от половин минута. Впрочем днес тази операция е много по-кратка, отколкото в минало-
то – хардуерните възможности на компютрите нараснаха, а освен това алгоритмите за ана-
лиз и разпознаване на символи се усъвършенстваха значително. 

Зад тази бърза и относително проста от гледна точка на крайния 
потребител процедура обаче стоят сериозна техническа експертиза 
и много часове човешки труд, използвани за създаването на въпрос-
ния OCR софтуер и на системите за разпознаване на текст. Техните въз-OCR софтуер и на системите за разпознаване на текст. Техните въз- софтуер и на системите за разпознаване на текст. Техните въз-софтуер и на системите за разпознаване на текст. Техните въз-
можности междувремен но стават все по-големи, а работата с тях все по-
интуитивна и лесна. 

От бизнес гледна точка софтуерните продукти, създаващи електрон но ко-
пие на хартиения документ, са все по-търсени. По света и у нас те печелят до- все по-търсени. По света и у нас те печелят до-все по-търсени. По света и у нас те печелят до-
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ста потребители в организации, където успешно е въведена система за документооборот, и 
в компании, които са открили удобството на електрон ните архиви. OCR е основен елемент 
и в концепцията за т.нар. безхартиен офис – бизнес модел, в който хартиеният носител е не-в концепцията за т.нар. безхартиен офис – бизнес модел, в който хартиеният носител е не-т.нар. безхартиен офис – бизнес модел, в който хартиеният носител е не-безхартиен офис – бизнес модел, в който хартиеният носител е не-
допустим във вътрешно-фирмения документооборот и се използва само при комуникации с 
външни фирми. OCR софтуерът конвертира пристигащите документи в електронен формат 
и те стават достъпни за всички потребители.

През годините сферата на приложение на OCR софтуера значително се разшири. Първо-
начално този тип програмни продукти се прилагаха предимно във финансови и банкови ин-
ституции – автоматизираха се специфични задачи по въвеждане на дан ни от анкети и въ-
просници. Днес обаче OCR програмите се прилагат масово за работа с всякакви документи 
и са сред най-необходимите софтуерни продукти и за офисния, и за домашния компютри. 
Всъщност сегашното разпространение на цифровите фотоапарати и камерите във всички 
мобилни телефони дава възможност буквално на всеки да създава неограничен брой изо-
бражения, включително на текст, който след това да се редактира, допълва и преобразува 
в някакъв вид документ. В този смисъл OCR технологиите стават насъщна необходимост 
кажи-речи за всички нас, а ролята им вече не се свежда само до преобразуване на харти-
ено писмо в цифрово, а вече и до конвертиране на изображения в лесни за обработка до-
кументи. Всичко това до голяма степен промени и самите системи за оптично разпознаване 
на текст – превърна ги в нещо различно.

От OCR към ICR и IWR
Всъщност вече не може да се говори само за OCR. Съществуват поне три основни типа 

системи за оптично разпознаване на текст. Двата най-разпространение към днешна дата 
са класическите OCR системи (оptical character recognition, OCR) и ICR системи (Intelligent 
Character Recognition, ICR). Ако си позволим известно опростяване на разликите между тях, 
можем да приемем, че ICR системите са следващото поколение в развитието на OCR си-ICR системите са следващото поколение в развитието на OCR си- системите са следващото поколение в развитието на OCR си-ение в развитието на OCR си-е в развитието на OCR си-OCR си- си-
стемите. В ICR много по-активно и сериозно се използват възможностите на изкуствения 
интелект – в частност ICR системите често се прилагат за разпознаване на ръкописни тек-ICR системите често се прилагат за разпознаване на ръкописни тек- системите често се прилагат за разпознаване на ръкописни тек-
стове и декоративни шрифтове. Един ярък пример за възможностите на ICR е помощ та им 
за преодоляване на защитата от спам ботове, която осигуряват CAPTCHA тестовете. Типи- спам ботове, която осигуряват CAPTCHA тестовете. Типи-ове, която осигуряват CAPTCHA тестовете. Типи-CAPTCHA тестовете. Типи- тестовете. Типи-
чен CAPTCHA тест е показването на разкривени букви, които потребителят трябва да въве-CAPTCHA тест е показването на разкривени букви, които потребителят трябва да въве- тест е показването на разкривени букви, които потребителят трябва да въве-
де. Вече има обаче софтуер, базиран на ICR технологии, който разчита някои от по-ран ните 
версии на CAPTCHA. 
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Трето, засега все още по-скоро теоретично ниво в развитието на технологиите за раз-по-скоро теоретично ниво в развитието на технологиите за раз-теоретично ниво в развитието на технологиите за раз-
познаване на текст, е IWR (Intelligent word recognition) – при тези технологии се разчитат и 
разпознават не отделни символи, а цели свързани фрази. Но тъй като при нас практиката 
винаги е на по-голяма почит от теорията, в тази статия ще се спрем първо на някои от най-
популярните днес OCR и ICR системи и на техните особености.

Интелигентните системи за разпознаване на текст
В актуалното към момента направление ICR ня-ICR ня- ня-

колко програмни продукта се ползват с най-голяма 
популярност – това са FineReader, OmniPage, 
Readiris и Type Reader.

ABBYY FineReader е продукт, който е може би 
най-добре познат на българските потребители и на 
практика е част от окомплектовката на всеки съ-
временен скенер или всяко мултифункционално ус-
тройство. Компанията разработчик (A����) е ба-. Компанията разработчик (A����) е ба-разработчик (A����) е ба- (A����) е ба-A����) е ба-) е ба-
зирана в Москва, има офиси и в 7 други страни, 
включително САЩ, UK, �крайна и т.н. Първата вер-UK, �крайна и т.н. Първата вер-, �крайна и т.н. Първата вер-
сия на FineReader излиза през 1993 г., а към момен-FineReader излиза през 1993 г., а към момен- излиза през 1993 г., а към момен-
та в разпространение е версия 11, която дебютира 
на пазара през август 2011 г. Според недотам скром-
ното мнение на разработчика новият FineReader 11 
засега е най-интелигентният и новаторски OCR со-OCR со- со-

Как се постига оптимално качество при оптично разпознаване на 
текст?

Независимо какво точно OCR решение използвате, е важно да имате предвид един основен 
факт: разпознаването на текст никога не е съвършено. В комерсиалните продукти точност та на 
разпознаване варира в диапазона от 70 до 98%, затова винаги се налага човешка намеса за 
окончателното редактиране на документите. В много случаи точност та на разпознаване зависи 
от конкретния шрифт, а понякога (макар и все по-рядко) проблем е и самото форматиране на до-
кумента. Не рядко главоболия причиняват и т.нар. специални знаци, които често придобиват съв-
сем неочаквани значения след OCR „прочитането”. За добро разпознаване на ръкописен текст 
пък почти не може да се говори. 

Основно правило обаче е, че качеството на разпознаване е толкова по-голямо, колкото по-
качествено е самото изходно изображение. С други думи, важно е да се използва качествен ске-
нер, който работи поне с 300 dpi резолюция (200 dpi е санитарният минимум) и може да създа-300 dpi резолюция (200 dpi е санитарният минимум) и може да създа-dpi резолюция (200 dpi е санитарният минимум) и може да създа-200 dpi е санитарният минимум) и може да създа-dpi е санитарният минимум) и може да създа-
ва добри изображения в JPG или TIFF с максимално широк диапазон на от тенъците на сивото. 

Затова, преди да преминете към оптич-
ното разпознаване, е добра идея да си 
поиграете малко с настройките на ске-
нера, така че да постигнете оптимални 
резултати – фабричните настройки на 
този тип техника обикновено се правят 
за максимална бързина и икономичност, 
а не толкова за качество. 

Същото се отнася и за оптично разпоз-
наване на текст от изображения, напра-
вени с цифрови апарати, смартфони или 
чрез скрийншоти. Накратко казано, вни-
мавайте, докато снимате, и избягвайте 
отблясъци, огъвания на страници, сним-
ки на слабо осветление и други фактори, 
които влошават изображенията. 
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фтуер на пазара. Като оставим настрана маркетинговите послания обаче, остава фактът, 
че A���� FineReader 11 действително идва с редица нови функции и някои много полезни 
(и наистина уникални до момента) възможности. Те правят продукта доста привлекателно 
приложение, подходящо както за професионална и корпоративна употреба, така и за инди-
видуално ползване. 

Едно от основните нововъведения в A���� FineReader 11 е подобреното решение Adaptive 
Document Recognition Technology (ADRT) – нов фирмен енджин, който дава възможност за 
запазване на оригиналните структура и форматиране на сканирания документ. Сериозни 
плюсове за крайния потребител са и възможност та за създаване на електрон ни книги, чита- и възможност та за създаване на електрон ни книги, чита-и възможност та за създаване на електрон ни книги, чита-
еми от e-reader устройства, таблети и смартфони, както и способност та за текстово разпо-e-reader устройства, таблети и смартфони, както и способност та за текстово разпо--reader устройства, таблети и смартфони, както и способност та за текстово разпо-reader устройства, таблети и смартфони, както и способност та за текстово разпо- устройства, таблети и смартфони, както и способност та за текстово разпо-
знаване и конвертиране на снимки, направени с мобилни телефони. Предвидени са също 
допълнителни настройки към познатите от FineReader 10 функции за предварителна об-FineReader 10 функции за предварителна об- 10 функции за предварителна об-
работка на изображения с цел „изчистването” им и постигане на по-голяма прецизност при 
конвертирането. Самият интерфейс, който има и българоезична версия, също е обновен с 
идеята за улесняване работата с OCR инструмента. Подобрени са също производителност-
та (с 20% като цяло и до 45% при конвертиране в черно-бял текст) и ефективност та (фай-
ловете са със 70% по-малки по размер) при работа с него.

OmniPage е продукт на Nuance Communications (преди ScanSoft). Компанията е базира- продукт на Nuance Communications (преди ScanSoft). Компанията е базира-продукт на Nuance Communications (преди ScanSoft). Компанията е базира- на Nuance Communications (преди ScanSoft). Компанията е базира-на Nuance Communications (преди ScanSoft). Компанията е базира- Nuance Communications (преди ScanSoft). Компанията е базира-преди ScanSoft). Компанията е базира- ScanSoft). Компанията е базира-Компанията е базира-
на в САЩ и има регионални офиси в 35 страни. OmniPage разпознава текстове на пове-OmniPage разпознава текстове на пове- разпознава текстове на пове-
че от 120 езика. Сред предимствата на продукта са 
възможностите му за разпознаване на снимки, полу-
чени направо от цифрови камери. OmniPage може 
да конвертира разпознавания текст във формати 
PDF, Microsoft Word и Excel, HTML. Текущата версия 
на продукта е 18, а от няколкото му налични версии 
за индивидуални потребители е предназначено из-
данието Standart.

Като основни предимства на този продукт разра-
ботчиците изтъкват бързината и прецизност та на 
работа. В последната версия 18 базов акцент е и за-
пазването на структурата на оригиналния документ, 
подобна на тази във FineReader, т.е. след разпозна-FineReader, т.е. след разпозна-, т.е. след разпозна-
ването наличните в документа или снимката табли-
ци, диаграми, колони и пр. графични и текстови еле-
менти остават в оригиналния си вид. 

Readiris е друг интересен ICR продукт, разрабо-друг интересен ICR продукт, разрабо-ICR продукт, разрабо- продукт, разрабо-продукт, разрабо-разрабо-
тен от I.R.I.S. Group. Компанията е базирана в Бел-I.R.I.S. Group. Компанията е базирана в Бел-.R.I.S. Group. Компанията е базирана в Бел-R.I.S. Group. Компанията е базирана в Бел-.I.S. Group. Компанията е базирана в Бел-I.S. Group. Компанията е базирана в Бел-.S. Group. Компанията е базирана в Бел-S. Group. Компанията е базирана в Бел-. Group. Компанията е базирана в Бел-Group. Компанията е базирана в Бел-. Компанията е базирана в Бел-
гия и има още 7 регионални офиси в други страни. 
Текущата версия на продукта – Readiris 12 – осигуря-Readiris 12 – осигуря- 12 – осигуря-
ва конвертиране на хартиени документи, PDF фай-PDF фай- фай-
лове и изображения в текст – отново при съхранява-
не на изходното форматиране. Продуктът поддържа 
разпознаването на повече от 120 езика, а друга ин-руга ин-
тересна възможност на Readiris е способност та на 
софтуера да компресира файловете във възможно 
най-малък размер, така че да са по-удобни за съх-
ранение и архивиране.

Интересен факт е, че още от 2006 г. OCR�ICR тех-OCR�ICR тех-�ICR тех-ICR тех- тех-
нологията на I.R.I.S. е въведена в продуктите на 
Adobe – т.е. предпочетена е, за да замени собствената OCR разработка на Adobe, която бе 
разпространявана години наред в рамките на пакета Aсrobat Capture. И това ако не е атес-Aсrobat Capture. И това ако не е атес-сrobat Capture. И това ако не е атес-robat Capture. И това ако не е атес- Capture. И това ако не е атес-Capture. И това ако не е атес-. И това ако не е атес- И това ако не е атес-
тат за качество, здраве му кажи…

TypeReader е продукт на американската компания ExperVision, която го пропагандира 
като OCR софтуера за ИТ експерти. И това не е случайно, тъй като той има главно корпора-OCR софтуера за ИТ експерти. И това не е случайно, тъй като той има главно корпора- софтуера за ИТ експерти. И това не е случайно, тъй като той има главно корпора-софтуера за ИТ експерти. И това не е случайно, тъй като той има главно корпора-. И това не е случайно, тъй като той има главно корпора-И това не е случайно, тъй като той има главно корпора-
тивна насоченост, макар да е достъпен и във варианти за индивидуална употреба. Систе- Систе-
мата е разработена съвместно от ExperVision и �ниверситета на Невада в Лас Вегас. Тя се 
разпространява по света по много начини – например чрез интегриране в крупнии системи 
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за управление на документи, като участие на компани-
ята в много от реализираните в САЩ програми за ав-
томатична обработка на формуляри (Forms Processing 
Services, FPS) и т.н. Освен като традицион но прило-, FPS) и т.н. Освен като традицион но прило-FPS) и т.н. Освен като традицион но прило-) и т.н. Освен като традицион но прило-
жение за настолна система, TypeReader е достъпен и 
като корпоративна web услуга, и като облачно прило-web услуга, и като облачно прило- услуга, и като облачно прило-
жение „под наем”.

Като основно предимство на това решение се изтък-
ва бързината на работа. Според тестовете в различни 
независими медии производителност та на Type Read-Type Read- Read-Read-
er Desktop 7 версията при конвертиране на сканирани 
документи в редактируеми цифрови документи дости-
га 8000 страници на час, т.е. над 130 в секунда. 

Безплатни OCR решения
За потребителите с ограничен бюджет споменатите до тук ICR решения имат един осно-ICR решения имат един осно- решения имат един осно-решения имат един осно-

вен „недостатък” – струват пари. Когато става въпрос за бизнес, който се нуждае от надеж-
ден и сигурен „работен кон”, тази инвестиция със сигурност бързо ще се изплати, но голяма 
част от потребителите, които търсят нещо само за лична употреба, вероятно ще предпоче-
тат безплатни алтернативи. Те може и да не се отличават с модерната интелигентност на 
ICR решенията, но все пак вършат добра работа. Следват и няколко такива предложения.

Tesseract първоначално беше комерсиален OCR продукт, създаден от Hewlett-Packard и 
развиван от компанията в периода 1985-1995 г. След това обаче HP закри този свой проект 
и пусна продукта като open source през 2005 г., след което Google започна собствена разра-open source през 2005 г., след което Google започна собствена разра- source през 2005 г., след което Google започна собствена разра-source през 2005 г., след което Google започна собствена разра- през 2005 г., след което Google започна собствена разра-, след което Google започна собствена разра- Google започна собствена разра-Google започна собствена разра- започна собствена разра-
ботка на тази база и предложи свой продукт под свободен лиценз на Apache.

Към момента Tesseract има славата на един от най-
точните и качествените безплатни продукти за раз-
познаване на текст. И все пак Tesseract е класическа 
OCR за обработка на текст – на входа на програма- за обработка на текст – на входа на програма-
та се подава изображение в TIFF формат, а на изхода 
се получава текст. Не се провежда анализ за компози-
цията на текста или стиловете на оформление. Оси-
гурява се разпознаване в най-проста форма. Повече 
удобство при работа с Tesseract потребителите пости-Tesseract потребителите пости- потребителите пости-
гат, като го комбинират с помощни програми от типа на 
OCRopus или OCRFeeder.

CuneiForm/OpenOCR е още едно интересно безплатно OCR решение. То е разработено 
от компанията Cognitive Technologies, която преди време бе пусната като OpenSource, а но- Cognitive Technologies, която преди време бе пусната като OpenSource, а но-Cognitive Technologies, която преди време бе пусната като OpenSource, а но- Technologies, която преди време бе пусната като OpenSource, а но-Technologies, която преди време бе пусната като OpenSource, а но-, която преди време бе пусната като OpenSource, а но- която преди време бе пусната като OpenSource, а но-то OpenSource, а но-OpenSource, а но-, а но-
вият проект, в рамките на който продуктът се развива, се нарича OpenOCR. При разпозна-OpenOCR. При разпозна-. При разпозна-
ването с CuneiForm се запазват структурата на документа и неговото форматиране. Оси-CuneiForm се запазват структурата на документа и неговото форматиране. Оси- се запазват структурата на документа и неговото форматиране. Оси-
гурена е работата с текстове от матрични принтери, некачествени ксерокопия и факсове. 

Поддържа се разпознаване на повече от 20 езика – ан-
глийски, немски, френски, руски, италиански, украин-
ски, шведски и др.

Освен споменатите безплатни решения се пред-
лагат и множество алтернативни онлайн услуги, кои-
то също могат да се ползват без инвестиции – сред 
тях са например CVisionTech, OnlineOCR, FreeOCR, 
OCRTerminal, GoodOCR и др. За няколко такива ус-
луги ви разказахме на страниците на списанието още 
през март 2010 г., затова тук няма да се спираме от-
ново подробно на тях, но все пак е редно да добавим 
малко за най-актуалното в тази сфера. 

Всъщност интересно онлайн решение за разпозна-онлайн решение за разпозна-решение за разпозна-
ване на текст развива и Google. В началото на 2011 г. 
Интернет гигантът добави към своите „облачни” услуги 
от фамилията Docs функция за разпознаване на тек-Docs функция за разпознаване на тек- функция за разпознаване на тек-
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стове на 29 езика. Всъщност „онлайн разпознавачката” на Google беше анонсирана още 
през юни 2010 г., но тогава възможностите ѝ бяха сведени до основните за Европа и САЩ 
езици – английски, испански, италиански, немски, френски. Сега OCR услугата на Google 
вече се справя с руски, китайски и гръцки езици, а също така с български, сръбски, украин-
ски, корейски, индонезийски, японски. Разпознаване-
то на китайски текстове се ограничава до докумен-
ти с опростения набор от йероглифи, приет сега в 
азиатската страна. И все пак, при анонса на услуга-
та програмистът от Google Джейрон Шефер писа в 
корпоративния блог, че „ тя работи най-добре, когато 
разпознаваното изображение е с висока резолюция”. 
Не че е някаква изненада – това правило по принцип 
се отнася за всички OCR решения.

\Между другото, след като разглеждаме възможно-, след като разглеждаме възможно-
стите за използване на OCR под формата на онлайн 
услуга, редно е да отбележим, че много от комерси-редно е да отбележим, че много от комерси- да отбележим, че много от комерси-
алните пакети също се предлагат по този начин. 

В заключение
Факт е, че към момента по света се предлагат над 100 различни OCR продукта. В тази 

статия засегнахме накратко само най-известните сред тях, както и няколко безплатни ре-засегнахме накратко само най-известните сред тях, както и няколко безплатни ре- най-известните сред тях, както и няколко безплатни ре-
шения, които заслужават внимание, макар да имат доста по-малко възможности от водещи-
те комерсиални варианти. Несъмнено, за определен кръг от задачи, свързани с ежеднев- свързани с ежеднев-
на употреба и непретенциозни резулатати, безплатните OCR пакети и онлайн услуги със 
сигурност ще са полезни на голяма част от индивидуалните потребители. При по-сериозни 
бизнес проекти обаче, насочени към автоматизация на голям обем документи и оптимиза-
ция на важни бизнес решения, ще бъде по-добре да заложите на комерсиалните системи 
от клас ICR. 

Онлайн OCR услуги или OCR приложения?

Изборът на правилния OCR инструмент зависи най-вече от специфичните нужди на по-
требителя. Ако оставим настрана обичайното разделение между безплатни и платени продукти, 
инструментите за разпознаване на текст могат да се класифицират в две основни категории – он-
лайн услуги и настолни приложения (т.е. такива, които се инсталират по стандартния начин ло-
кално на компютъра). И двата типа OCR решения си имат своите плюсове и минуси.

Онлайн услугите ще искат от вас да ъплоуднете файловете си за разпознаване в Интернет. 
Това обикновено е свързано с някои опасения за безопасност та на личната информация (ако 
има такава), а и с ограниченията в Интернет връзката, когато качвате големи файлове. Затова в 
повечето случаи безплатните онлайн OCR услуги са и с ограничения по отношение размерите на 
файловете и броя на страниците, които можете да конвертирате за определен период от време 
(например дневно или седмично). От друга страна, онлайн OCR услугите имат безспорното пре- услугите имат безспорното пре-те имат безспорното пре- имат безспорното пре-
имущество пред настолните приложения, че не се налага да се плаща за скъп софтуер. И накрая 
онлайн услугите позволяват разпознаване на текст, като се използват по-слаби компютри или та-
кива, на които няма инсталиран OCR софтуер.

Настолните OCR приложения ви освобождават от притеснението за това, какво може и как-
во не може да качвате онлайн – на неизвестно къде позиционирани и неизвестно как наблюда-
вани мрежови сървъри. Всичко става бързо и лесно на РС машината ви, а не рядко инсталира-
ните на компютъра програми от този тип дават по-широка функционалност от онлайн услугите и 
по-добра интеграция със скенерната или мултифункционалната техника в офиса. Тъй като OCR 
програмите обаче все още не минават за „масови” приложения, наличието на безплатни проду-
кти от този тип е сравнително ограничено. В общия случай такова е и качеството на конверти-
рането на безплатните OCR приложения, затова по-добрият избор са комерсиалните продукти, 
които обаче струват пари.

Софтуер
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Търсите 
мултифункционални и 

универсални защитници срещу 
Интернет заплахите, насочени към 

вашия домашен или служебен 
компютър? Трябва ви нещо, което блокира 

възможно най-много атаки, проследява 
троянци и преглежда файловете още докато се 

свалят от Мрежата? В тази статия, базирана на реални 
сравнителни тестове, ще разберете кои са основните 

претенденти за лидерство по всички важни критерии от най-
новата реколта защитни софтуерни продукти.

РС бодигардовете 
на 2012-а

Най-добрите 
защитни 

пакети от 
последно 
поколение
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Поне веднъж в годината темата за сигурност та и защитата на компютрите ни от всевъз-
можните заплахи в Мрежата е във фокуса на „прожекторите” ни, защото безспорно е 
важна и засяга всички ни по начини, които обикновено е трудно дори да си предста-

вим. Дали това е рядко (предвид важност та на проблема) или често (заради риска да ста-
нем досадни), е спорен въпрос, но когато и да я засегнем, няма как да минем без поглед 
към най-новото в сегмента на т.нар. софтуерни пакети за цялостна защита, известни на ан-
глоговорещите и като „security suites”. А погледът си заслужава, независимо от факта, че 
зад тези две думи по принцип стоят, общо взето, традицион ни инструменти, които имат за 
цел да ни защитават от вируси, шпионски „очи”, троянски коне, червеи и всевъзможна дру-всевъзможна дру-дру-
га Интернет фауна, попадаща в рамките на понятието „малуер”. Защото при растящата из-
тънченост и разнообразие на самите заплахи, както и поради нарасналите изисквания на 
самите потребители, на преден план по важност излизат и други критерии, които разграни-
чават отделните продукти – например някои от защитните програми са по-удобни за рабо-
та от други, трети работят значително по-бързо от четвърти, а пети са доста ефективни, но 
и доста „гладни” за системни ресурси.

Всичко това е достатъчно основание и за ежегодните тестове на американското издание 
на PC World, за които то както обикновено си партнира с независимата, базирана в Герма-PC World, за които то както обикновено си партнира с независимата, базирана в Герма- World, за които то както обикновено си партнира с независимата, базирана в Герма-World, за които то както обикновено си партнира с независимата, базирана в Герма-, за които то както обикновено си партнира с независимата, базирана в Герма-
ния организация AV-Test с цел да подложи защитните софтуерни пакети на изпитания при 
условия, максимално близки до бойните, т.е. до тези при нормална ежедневна употреба. 
При това продуктите се проверяват не само за това, доколко добре откриват потенциални-
те заплахи, но и за това, колко ефективно се справят с изчистването на вече проникнали-
те. Тестовете на AV-Test и PC World се отличават и с това, че проверяват security софтуера 
и за влиянието му върху производителност та на системите, на които е инсталиран – фак-
тор, който е особено важен за притежателите на по-старички РС машини, каквито у нас все 
още има доста. И накрая, но не на последно място, преглеждат се също функционалност та 
и интерфейсите на защитните програми с оглед на удобството и достатъчния инструмента-
риум за изпълнение на задачите, за които са предназначени. 

Но нека приключим до тук с въведенията и да погледнем по-подробно към това, което са 
показали на проведените през януари 2012 г. лабораторни изпитания на защитните проду-
кти от последно поколение,

Най-важната тенденция 
за годината:

Защита от 
облаците

Тест 2011 2012
Блокиране на малуер атаки в реални 
условия 85.2% 95.0%

Базирано на сигнатури откриване на 
малуер 96.7% 99.4%

Дезинфекция на активни малуер 
компоненти 74.6% 91.4%

Забележка: Показаните в таблицата процентни стойности са 
усреднени от показаните в тестовете за съответната година 
резултати на всички продукти. По-високата стойност е по-добра.

SECURITY ПАКЕТИ ОТ ПОКОЛЕНИЕ 2012 
СРЕЩУ ПОКОЛЕНИЕ 2011

Източник: PC World.com

ни. Затова security компаниите бяха принудени да измислят 
по-изтънчени методи за защита, каквито безспорно са еврис-
тичният анализ (който постепен но обучава софтуера за това, 
кое е добро и кое – лошо) и бихейвиористичният анализ, кой-
то разпознава новия малуер не по описание (сигнатура), а по 
начина му на взаимодействие с компютъра. 

Преди 5-6 години защитни-
те пакети разчитаха главно на 
базите дан ни от вирусни дефи-
ниции (т.нар. сигнатури), които 
трябваше да се обновяват ре-
довно, за да прихващат успешно 
новите заплахи от Мрежата. Сиг-
натурите, които казват на securi-securi-
ty софтуера какво точно да тър- софтуера какво точно да тър-софтуера какво точно да тър-
си, бяха работещо решение за 
известно време, но в наши дни, 
когато киберпрестъпниците ста-
ват все по-опитни, а малуерът се 
размножава с главозамайващи 
темпове, те вече не са достатъч-
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Най-новата тенденция в security софтуера 
обаче е използването на cloud компютинга  – 
чрез тази технология защитният пакет на РС-то 
ви мобилизира цялата мощ на масивните он-
лайн системи на разработчика в борбата за от-
криване на скрити заплахи. 

Този метод има поне две основни предим-
ства. Първо, той позволява на security компа-
ниите да реагират по-бързо при появата на нов 
малуер, като ъпдейтват ефективно всички ин-
сталирани пакети директно през Интернет. Вто-
ро, когато cloud системата е реализирана до-cloud системата е реализирана до- системата е реализирана до-системата е реализирана до-
бре, тя разтоварва значително софтуерния 
клиент от ресурсоемката задача за откриване-
то на малуера. Това съответно води до олеко-
тяване на самия защитен софтуер и до нуждата 
от по-малко системни ресурси на локално ниво, 
т.е. антивирусните проверки вече не забавят 
машините така, както в недалечното минало.  
В повечето тествани през януари защитни па-
кети cloud технологиите са използвани като до-cloud технологиите са използвани като до- технологиите са използвани като до-технологиите са използвани като до-
пълнение на останалите методи за откриване 
на малуер, но има и продукти, които разчитат 

изключително на тях – пример за това са таз-
годишните издания на Webroot SecureAnywhere 
(който не попада в топ 10 таблицата) и линията 
Titanium на Trend Micro. 

Въпреки че в тестовете на PC World и AV-
Test.org все още няма специална секция за 
cloud изпитания, тазгодишните тестове „в ре- изпитания, тазгодишните тестове „в ре-изпитания, тазгодишните тестове „в ре-
ални условия” са достатъчно показателни за 
ефективност та на новата технология. При тези 
тестове security продуктите се изправят срещу 
истински злонамерени сайтове, като се отчи-
та каква част от невиждани до момента малу-
ер версии биват успешно засичани и спирани. 
Впечатляващото е, че в тазгодишните сравни-
телни тестове security пакетите са успели да 
блокират напълно по около 95% от въпросните 
непознати атаки, което е значително по-добро 
постижение от регистрираните миналата годи-
на 85% успешни блокирания (вж. таблица 1). 
Всъщност по-добри са резултатите и в други-
те две основни направления – сигнатурно ба-
зираните сканирания и ефективност та на по-
чистване на откритите зарази.

Security пакетите от реколта 2012: по-бързи, по-леки, по-ефективни
Тазгодишният сравнителен тест на security продукти е може би най-изчерпателният и по-security продукти е може би най-изчерпателният и по- продукти е може би най-изчерпателният и по-

казателният от години насам не само защото обхваща по-голям от обичайния брой проду-
кти, но и защото очертава няколко интересни тенденции в развитието на този тип софтуер. 
Преди всичко специалистите подчертават, че всички пакети, представени в топ 10 класа-
цията по-долу, се справят отлично с откриването на вредоносни програми, като дори нев-
лезлите в нея (4 на брой) предложения изпълняват тази задача много добре. Като резултат 
от това на преден план при окончателната оценка излизат някои фактори, като удобство за 
употреба и влияние върху системната производителност. 

Като цяло тазгодишната реколта от защитни пакети акцентира върху лекотата и бързина-
та на работа, както и върху предлагането на по-приятелски интерфейси. Основно върху оп-
ростяването на работата със софтуера са фокусирани например промените в продуктите 
на �itdefender и Eset, а разработчикът Webroot дори е зарязал напълно старата си линия, 
започвайки 2012 г. на чисто с продуктовата фамилия SecureAnywhere, която е не само при-
ятна за работа, но и бърза. 

Има още нещо важно, което прави впечатление в новото поколение security продукти – за 
откриването на нов малуер те все повече разчитат на cloud технологиите. А както ще види-cloud технологиите. А както ще види- технологиите. А както ще види-технологиите. А както ще види-
те и от резултатите, този подход определено се изплаща, тъй като при тестовете в реални 
условия постиженията тази година са значително по-добри, отколкото през миналата. 

И все пак кои са най-добрите?
Всяка технология за откриване и блокиране на малуер си има своите плюсове и минуси, а 

в зависимост от това, на коя точно е наблегнато, се различават и отделните защитни паке-
ти, участвали в последния сравнителен тест на PC World и AV-Test. Съвършен софтуер, ес-PC World и AV-Test. Съвършен софтуер, ес- World и AV-Test. Съвършен софтуер, ес-World и AV-Test. Съвършен софтуер, ес- и AV-Test. Съвършен софтуер, ес-и AV-Test. Съвършен софтуер, ес-AV-Test. Съвършен софтуер, ес--Test. Съвършен софтуер, ес-Test. Съвършен софтуер, ес-. Съвършен софтуер, ес-
тествено, няма, но добрата новина е, че който и продукт да изберете, той ще защитава ус-
пешно компютъра ви от вредоносните програми, щъкащи из Интернет. А cloud базираната 
защита, използвана практически навсякъде, осигурява и достатъчно спокойствие, че няма 
да пострадате от някой нов, непознат вирус. В голямата таблица 2 можете да видите топ 10 
листата на най-добрите защитни продукти от последно поколение, подредени съобразно 
различната тежест на отделните критерии за оценка. Субективният елемент в класацията 
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е сведен до минимум, а и разли-
ките в защитната ефективност на 
отделните продукти не е голяма, 
така че мястото в ранглистата не 
е толкова важно, но все пак има 
няколко security комплекта, които 
заслужават отбелязване с 2-3 из-
речения повече.

Разбира се, трябва да отдадем 
дължимото на тазгодишния ли-
дер G-Data InternetSecurity 2012, 
който според специалистите е 
„най-добър като цяло”. Този про-
дукт печели престижната оценка 
благодарение на отличните ре-
зултати при откриване и блоки-
ране на малуер както при симу-
лациите, така и в тестовете в реална среда. Сериозен плюс е фактът, че високото ниво 
на защита не идва на цената на намалено бързодействие на машината, като наличие-
то на G-Data InternetSecurity 2012 добавя по-малко от половин секунда при стартиране-
то и гасенето на компютъра, което е практически незабележимо за потребителя. Впе-
чатлението от този отличен продукт донякъде се разваля само от недотам лесния за 
неопитни потребители интерфейс, към който е и единствената по-сериозна препоръка 
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Откриването на най-добрия защитен пакет винаги е трудна задача, но най-актуалната ни топ 10     класация може да ви помогне много в откриването на най-подходящия за нуждите ви софтуер

Продукт Плюсове Минуси PC World
рейтинг В няколко думи

1.
G-Data InternetSecurity 2012
http:��www.gdatasoftware.co.uk�

отлично откриване и блокиране на 
малуер; почти не се отразява на РС 
производителност та

има какво да се желае по 
отношение на интерфейса

Новият security комплект на G-Data е един от най-добрите Интернет защитници, които са 
минавали през лабораториите на AV-Test и PC World, така че заслужено заема лидерската 
позиция в тазгодишната реколта от такива продукти въпреки грубоватия си интерфейс. 

2. Symantec Norton Internet Security 2012
http:��www.symantec-norton.com� 

отлично пази безопасност та на РС-то;
приятен и функционален интерфейс

по-високо от средното ниво 
на фалшивите тревоги

Защитният пакет Norton на Symantec вече е известен с отличното си ниво на РС защита. Версия 
2012 не прави изключение, а е и много лесна за използване. 

3.
�itDefender Internet Security 2012
http:��www.bitdefender.com�

приятен интерфейс; отлична защита 
срещу малуер

видимо забавя РС-то;  
ниска скорост на сканиране

Комбинирайки приятен интерфейс и защита от върхов клас, новият пакет на �itDefender е 
отличен избор както за начинаещи, така и за напреднали РС потребители. Има какво да се 
желае обаче от скорост та на сканиране.

4.
Kaspersky Lab Internet Security 2012
http:��www.kaspersky.com� 

почти не се отразява на РС 
производителност та; силна защита 
срещу вредоносен софтуер

непостоян ни скорости при 
сканиране

Така наречените on-access сканирания на защитния пакет на Kaspersky могат да са и по-бързи, 
но иначе софтуерът е много добър при откриването и блокирането на опасни програми. 

5.
Trend Micro Titanium Internet Security 2012
www.trendmicro.com 

добро ниво на антималуер защита;
прост, приятелски интерфейс

понякога файловото  
сканиране е бавно; олекотен” 
откъм защитни инструменти

Въпреки по-скоро средните резултати при откриване на вредоносни програми, защитният 
продукт на Trend Micro е удобен и лесен за използване. 

6. Avast Internet Security 6
www.avast.com 

добро ниво на октриване и блокиране 
на малуер; приятен интерфейс

липсват някои обичайни 
функционалности

Най-новият защитен пакет на Avast е достатъчно ефективен при защитата от малуер, но по 
отношение на почистването може и по-добре. 

7.
Eset Smart Security 5
http:��www.eset.com�bg� хубав и доста удобен интерфейс

нивото на почистване 
изостава спрямо водещите 
продукти

Въпреки че от гледна точка на производителност та и ефективност та на прочистването от 
заплахи Smart Security 5 не е сред лидерите, продуктът е лесен за използване и добър ъпгрейд 
спрямо предишните пакети на Eset. 

8. F-Secure Internet Security 2012
http:��www.f-secure.com� 

ефективно блокиране на малуера спорадично посредствена 
производителност

Най-новият защитен пакет F-Secure се справя доста добре с поддържането на безопасност та на 
машината ви, но на моменти може и доста да я забави.

9. AVG Internet Security 2012
www.avg.com 

добра защита срещу проникване на 
малуер

на места интерфейсът е 
излишно усложнен

Най-пресният защитен пакет на AVG ще защити РС-то ви достатъчно добре, но не може да се 
мери с най-ефективните продукти в тазгодишния тест. 

10.
Check Point ZoneAlarm Extreme Security 2012
http:��www.zonealarm.com� добра защита срещу малуер

бавно сканиране; влияе 
забележимо на РС 
производителност та

Защитният пакет ZoneAlarm на компанията Check Point осигурява защита на разумно ниво, но 
докато сканира, може и сериозно да забави компютъра ви при изпълнението на други задачи.

Източник: pcworld.com, av-test.org, януари 2012 г.
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Проект “Направи си сам”

Система за 
видеонаблюдение  
у дома
Не е нито скъпо, нито сложно – достатъчно 
е да имате подходящ безплатен софтуер и 
уебкамера или старо Android/iOS с такава 
плюс малко време за експерименти 

Когато става въпрос за сигурност в компютърния свят, обикновено физическата защита 
на устройствата остава на заден план. Когато към въпроса се подходи в по-общ план 
обаче, физическата защита на дома или офиса става ключов елемент в цялата карти-

на на предохранителните мерки срещу загубата на дан ни и пари. В края на краищата за как-
во ви е антивирусна програма, ако се окаже, че някой злосторник е отмъкнал техниката, на 
която можете да я инсталирате? При това този въпрос стои на дневен ред не само за биз-
неса, но и за домашните потребители, за които жилищните обири, уви, съвсем не са изклю-
чени като реална възможност. Мерките за физическа защита на дома или офиса, от друга 
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страна, могат да бъдат най-различни, но, най-общо казано, се подразделят на две основни 
категории, които се допълват една с друга – средства за контрол на достъпа (например го-
лям, здрав катинар) и инструменти за видеонаблюдение. 

Едва ли има нужда да ви убеждаваме в ползите от големия, здрав катинар, който е на 
практика задължителна, а според някои – и напълно достатъчна мярка за физическа защи- – и напълно достатъчна мярка за физическа защи- и напълно достатъчна мярка за физическа защи-
та. Видеонаблюдението обаче също си има своите плюсове, които всъщност никак не са 
малко. А освен че може да помогне при разобличаването на крадец, то всъщност носи и 
доста други практични „бонуси” – например да ви даде възможност да наблюдавате как-
во става у дома или какво правят хлапетата и домашният любимец, докато сте на работа, 
в командировка или на почивка. Такова добронамерено „шпиониране” има потенциал да ви 
спести и доста битови главоболия, тъй като може да помогне например за своевремен ното 
откриване на теч от мивката или зараждащ се пожар от електрическата инсталация. 

Друг голям плюс е, че в домашния си вариант една система за видеонаблюдение всъщ-
ност е смешно евтина. Защото е достатъчно да имате подходящ (безплатен) софтуер и уеб-достатъчно да имате подходящ (безплатен) софтуер и уеб-(безплатен) софтуер и уеб-безплатен) софтуер и уеб-) софтуер и уеб- софтуер и уеб-
камера или старо Android�iOS устройство с вградена такава. Ако отделите и малко време за 
прочитане на следващите редове в този материал, ще научите и как можете да използвате 
тази проста комбинация, за да изградите една доста прилична домашна система за виде-
онаблюдение, която се задейства от движение. 

Необходимите компоненти
За разлика от професионалните системи за видеонаблюдение (за които повече можете да 

научите в секция “За малката фирма”), домашните, както споменахме, са доста по-прости.
Ключовият компонент от системата е софтуерът, който трябва да отговаря на някол-

ко важни условия. Разбира се, основната идея е да имате отдалечен достъп до камерата 
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или камерите, така че без съответния софтуер цялото упражнение е пълна загуба на пари 
и време. Ако софтуерът, който получавате с камерите (и който вече не е нещо необичайно), 
е с неудобен интерфейс, твърде орязан е откъм функционалност или е несъвместим с раз-
личните марки и модели, трябва да потърсите алтернатива. Добрата новина е, че не е нуж-
но да плащате за скъпи комерсиални програми или да търсите много далеч – в този кратък 
гид ще ви предложим система с една много добра безплатна програмка, наречена �awcam. 

След това идва уебкамерата (може и повече от една), като за целта можете да използва-
те практически всяко от наличните на нашия пазар устройства. Тях можете да намерите на 
цени от 15 до 150 лв. (и повече) и от всякакви производители, като A4 Tech, ACME, Canyon, 
D-Link, Genius, Hama, Logitech, Microsoft, Philips, Privileg и др. Разбира се, за препоръчване 
е да използвате камера с възможно най-висока резолюция, но като се има предвид, че към 
момента могат да се намерят 720 p модели за по 50-60 лв., инвестицията в качество не е 
чак толкова трудна за преглъщане. Подвижните уебкамери също си имат своите достойн-
ства: свободата на движение при този тип устройства ви позволява да следите какво става 
в хола, кухнята и задния двор (през прозореца) с една-единствена камера, която управля-
вате дистанцион но, вместо да купите две или три стационарни устройства. 

Ако не ви се дават пари за нови уебкамери, можете да използвате и вградената на някоя 
стара iOS или Android джаджа – мобилен телефон, iPod плейър или с каквото там разпола-
гате. На тази опция сме посветили последната част на статията, тъй като е важно да запо-
чнем с първите стъпки. А ето ги и тях…

Стъпка 1: Сваляне и инсталиране на Yawcam
В основата на настоящия ни гид е безплатното Java приложение �awcam на разработчи-Java приложение �awcam на разработчи- приложение �awcam на разработчи-приложение �awcam на разработчи-

ка Магнус Лундвал. Инструментът �awcam ви дава възможност да използвате всяка от 
свързаните с домашния компютър уебкамери (без значение дали става въпрос за вградена 
или за свързана през US� интерфейс), за да заснемате и след това да споделяте заснето-US� интерфейс), за да заснемате и след това да споделяте заснето- интерфейс), за да заснемате и след това да споделяте заснето-интерфейс), за да заснемате и след това да споделяте заснето-
то онлайн за друга, свързана с Интернет, РС машина, от която да наблюдавате какво ста-
ва у дома. 

И така, първо си свалете инсталацион ния файл на �awcam от официалния сайт на про-
грамата, стартирайте го и следвайте указанията на простия wizard помощник. След като ин-wizard помощник. След като ин- помощник. След като ин-помощник. След като ин-
сталацията приключи, уверете се, че уебкамерата или камерите, които искате да използва-
те, са включени в РС-то и имате инсталирани драйвъри за тях. Когато всичко това е готово, 
стартирайте �awcam.

Стъпка 2: Конфигуриране на уебкамерата с Yawcam

преди Всичко се уВерете, че yaWcam използВа праВилната камера
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Когато стартирате за първи път софту-
ера �awcam, няма да имате никакви актив-
ни видеоустройства. За да добавите камера, 
трябва да отворите менюто Settings и да из-
берете опцията Device. Ако избраната ка-
мера е от вграден тип – какъвто е случаят 
с уебкамерите на лаптопите, all-in-one ком-
пютрите и някои редки модели монитори, – 
изберете опцията Integrated Camera. Ако из-
ползвате свързана през USB интерфейса 
външна камера, изберете Change to и наме-
рете модела на устройството си в показа-
ния списък. Ако го няма там, можете да оп-
итате с опцията Detect webcam, с която 
�awcam би трябвало автоматично да наме-
ри вашия модел и да го добави към списъка. 

След като �awcam инструментът бъде 
нагласен за наличната камера, програмата 
би трябвало да отвори прозорец за преглед (Preview window) във видеосекцията на ваше-
то устройство. С помощ та на този прозорец можете да настроите желаната позиция на ка-
мерата. 

Ако US� кабелът на устройството е къс за целите ви, можете да го удължите с някакъв 
US� хъб. След позиционирането идва ред на включването на системата за регистриране на 
движениe (motion detection). 

Стъпка 3: Включване на motion detection функцията 
Системата за регистрация на движение е една от най-важните във видеонаблюдението, 
защото имен но тя задейства записа. В случая на �awcam до тази функционалност се сти-
га през главния прозорец на програмата, откъдето трябва да изберете менюто Window и 
след това Motion Detection. Този прозорец ще ви покаже предварителен преглед на дви-
жението, засичано от вашата камера. 
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Спомени. В iFly Singapore, най-големият в света симулатор на въздушни 
гмуркания с парашут на закрито, се използва софтуерът Milestone XProtect® 

Enterprise както за наблюдение на територията на парка, така и, за да 
предоставят незабравими спомени на посетителите. Когато се лети 

със скорост 300 км в час, софтуерът регистрира полета на всеки 
въздушен гмуркач, използвайки радиочестотна идентификация 

(RFID). След полета си посетителите получават видео 
сувенир, с който да преживяват отново и отново 

изпълнените с адреналин моменти. Това още 
веднъж доказва, че Xprotect е нещо 

повече от сигурност. 

Milestone XProtect® е водещ в света IP софтуер за управление на видеонаблюдението, 
който е надежден, на върха на технологичната вълна и лесен за използване. Поддържа 
най-широк спектър от камери и безпроблемно се интегрира както с бизнес решения, така 
и с технологии за сигурност като RFID. Това означава, възможностите ви са неизброими и 
можете да оставите отворени вашите решения за сигурност. 

Открийте повече с Milestone и тествайте нашия софтуер безплатно от тук:  
www.milestonesys.com
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Имате достъп и до някои инструмен-
ти за фина настройка на motion detec-motion detec- detec-detec-
tion функцията. Те се намират в меню- функцията. Те се намират в меню-функцията. Те се намират в меню-
то Settings, откъдето можете например 
да ограничите засичането на движения 
само в отделна област от улавяното 
от камерата изображение, да настрои-
те нивото на чувствителност и др. Не 
се притеснявайте да експерименти-
рате, докато откриете настройките, 
които най-добре отговарят на нужди-
те и очакванията ви. След като при-
ключите, кликнете на бутона Enable, 
който се намира в лявата част на про-
зореца. С него се задейства motion detec-motion detec- detec-detec-
tion функцията, но вижданото от камера- функцията, но вижданото от камера-
та все още не се изпраща никъде. Затова 
трябва да минем на следващия етап от 
настройките.

Стъпка 4: Настройка на e-mail извес-
тяването в Yawcam

Използването на уебкамерата като 
сензор за движение е забавно и полезно, 
но няма голям смисъл, ако не разполага-
те с начин да гледате какво „вижда”, до-
като вие сте някъде другаде. Затова една 
от основните функции в софтуерните ин-
струменти за видеонаблюдение е извес-
тяването при регистрация на активност. 
При �awcam това става със снимки, кои-
то се изпращат по електрон на поща при 
всяко задействане на детектора на движение. За да настроите тази функция, трябва отно-
во да идете в Motion Detection прозореца. От там изберете таба Actions и сложете отметка 
срещу опцията Send E-Mail. След това кликнете на Settings бутона от менюто. 
Тук ще ви трябва малко специфична информация, и по-точно SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol) настройките. Ако използвате Gmail, информация за тези настройки можете да на-
мерите, като следвате инструкциите от следната support страница на Google. В друг случай 
за тях ще трябва да се свържете с вашия e-mail администратор или Интернет доставчик.

След като въведете SMTP настройките, от Email Settings менюто на �awcam изберете оп-
цията Attach image, напишете e-mail адреса, на който искате да се праща заснетото, и 
нагласете flood control настройките, ако не искате камерата да ви засипе със спам. На-
стройката по подразбиране е камерата да праща максимум по едно съобщение на 5 ми-
нути, което е прилично, макар че можете да увеличите промеждутъка и на повече. След 
като приключите, кликнете на бутона OK… и вече всичко би трябвало да е готово.

Стъпка 5: Още някои съображения за коректна работа на системата
След като задействате настроената система за видеонаблюдение, тя ще започне да над-

зирава дома ви като ястреб, независимо дали използвате �awcam, или друг подходящ соф-
туер. За да сте сигурни, че ще получавате всичко „видяно” от нея обаче, трябва да настрои-
те управляващия компютър така, че да не влиза в sleep режим, докато ви няма. (В Windows 
това става през Control Panel, Power Options и Change When the Computer Sleeps.) Добра 
идея е обаче да изключите дисплея на РС-то си не само да не харчи енергия, но и да не 
предупреждава евентуалните нарушители на домашното спокойствие, че са наблюдавани. 

Имайте предвид също, че за целите на видеонаблюдението (без значение дали у дома, 
или в офиса) най-подходящи са безжичните мрежови камери, които са предназначени спе-
циално за тази цел. Те обикновено вървят и с подходящ софтуер за наблюдение и управле-

за да накарате 
yaWcam да Ви 
изпраща мейл при 
регистриране на 
дВижение, ще трябВа 
да знаете SmPt 
настройките

Март 2012  www.pcworld.bg24

Защита и сигурност

https://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=en&answer=13287
www.pcworld.bg


ние на системата, така че на практи-
ка не ви трябва нищо друго, но имат и 
един важен недостатък – скъпи са. Не 
че ще ви принудят да разбивате бан-
ки, но все пак са доста по-скъпи от ре-
шението с безплатен софтуер и евти-
ни уебкамери, което ви предложихме 
до тук. А ако разполагате със старо 
Android или iOS устройство, можете 
да спестите и още някой лев, като пре-
върнете него имен но в такава безжич-
на мрежова камера. В заключителната 
част на настоящия гид ще ви разка-
жем накратко как да „преквалифици-
рате” в такива „очи” неизползвани за 
по-полезни цели iPad, iPhone, iPod 
Touch или Android телефони�таблети.

Как да използвате старо 
iOS или Android устройство 
вместо безжична мрежова 
камера? 

По принцип скъпата портативна тех-
ника като iPad, iPhone, iPod Touch ус-
тройства или Android телефони и 
таблети рядко остава „в излишък”, но 
не можем да отминем тази опция, за-
щото, ако все пак разполагате с таки-
ва джаджи, дистанцион ното видеонаб-, дистанцион ното видеонаб- дистанцион ното видеонаб-
людение на дома може да ви излезе 
направо безплатно. Добре де, почти 

безплатно – все пак ще ви се наложи да пожертвате няколко лева, за да си осигурите под-
ходящо мобилно приложение. Ще разгледаме първо варианта с техниката на Apple: 

Превръщане на iOS джаджа в безжична мрежова камера за наблюдение
И така, да допуснем, че разполагате с излишно iOS базирано устройство, което можете 

да преквалифицирате в безжична мрежова камера. За да го направите, просто трябва да 
си изтеглите от AppStore приложението, наречено красноречиво Wireless Camera (струва 
$2). След като го свалите на мобилното си устройство, отворете го. Инструментът Wireless 
Camera използва вградените уебсървърни функции на iOS, за да отвори уебсайт във ваша-
та локална мрежа. Достъп до него получавате, като напишете в браузъра на мобилното ус-
тройство локалния си IP адрес. При това самото приложение ще ви даде нужната информа-IP адрес. При това самото приложение ще ви даде нужната информа- адрес. При това самото приложение ще ви даде нужната информа-адрес. При това самото приложение ще ви даде нужната информа-
ция, когато започвате да стриймвате, така че няма нужда да ровите за нея предварително. 

След като отворите приложението Wireless Camera, важно е да настроите опциите Interval 
и Maximum Images, но можете да го направите според собствените си предпочитания. След 
това включете Motion Detection and Add Timestamp и после опцията Enabled най-горе, за да 
дадете начало на записването. После поставете iOS устройството на мястото за видеонаб-
людение и то ще започне да стриймва видео, достъп до което ще получите отвсякъде на 
уебадрес device wherever you like, and it will begin streaming a video feed that you can access 
in http:��[локалният IP адрес�. Както споменахме, Wireless Camera ще ви каже какъв е локал-IP адрес�. Както споменахме, Wireless Camera ще ви каже какъв е локал- адрес�. Както споменахме, Wireless Camera ще ви каже какъв е локал-
ният IP адрес, когато започне да праща съдържанието. 

Самото съдържание пък ще можете да разгледате през уеббраузъра на споменатия по-
горе адрес, като кликнете върху опцията View Recorded Images на съответния Web ин-
терфейс. Имайте предвид обаче, че ако искате да разглеждате заснетото видео извън 
своята домашна мрежа, ще трябва да изкопаете също специфичните Network Address 
Translation и port-forwarding настройки на рутера си, за да посочите своето iOS устройство.

стартирайте 
мобилното 
приложение 

WIreleSS camera 
и конфигурирайте 
интерВала и броя 

на снимките, 
както Ви е удобно 
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Превръщане на Android смартфон или таблет в безжична мрежова камера
Процедурата по превръщането на излишните Android устройства в безжични мрежови 

камери за наблюдение е доста сходна, само че приложението, което ви трябва, се нарича 
Motion Detector Pro by MVA. То е достъпно напълно безплатно в Android Market и е много 
лесно за използване: просто свалете и отворете програмката на мобилното си устройство, 
а за да влезете в екрана за настройките, докоснете някъде по стартовия екран.

От екрана с настройките можете лесно да нагласите чувствителност та на motion detec-motion detec- detec-detec-
tion функцията чрез удобен плъзгач, както и да укажете телефонен номер или e-mail адрес, 
на които да се изпращат направените при задействане снимки. Имайте предвид все пак, че 
това е SMS�MMS трафик, който се таксува в зависимост от конкретния мобилен план, така 
че ако вашият не включва неограничен трафик от този тип, видеонаблюдението може да на-
товари сметката ви за телефон. 

За по-фини настройки, разбира се, можете да ползвате и предвидената опция Show 
advanced settings. Там има доста удобни неща, като например възможност да задейства-
те motion detection функцията от дистанция, пращайки на устройството у дома специфично 
текстово съобщение, да дефинирате различни зони за наблюдение от улавяното от каме-
рата изображение и др. След като приключите с настройването, активирайте motion детек-motion детек- детек-детек-
тора и наблюдението започва.

Лесно е, нали? 
А ако ви е било и интересно, в секция “За малката фирма” по-нататък в броя ще намери-

те още подробности по темата за видеонаблюдението от бизнес гледна точка и за тенден-
циите в тази сфера по света и у нас. 
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Изпитани начини 
да заключим здраво 
безжичната си мрежа
Заключването на домашната или офис 
безжични мрежи е сравнително прост 
процес, който не струва и стотинка, но 
макар да отнема известно време, може да 
ви спести много главоболия с връзката и 
поверителната информация в бъдеще 

Тематиката за кабелните и безкабелните мрежи е чест гост на страниците на PC World, 
така че спецификите на безжичната мрежова сигурност определено са засягани и друг 
път. Досега обаче май не сме събирали на едно място най-важното за защитата на 

малките Wi-Fi мрежи, затова security акцентът в мартенския брой на списанието ни дава до-Wi-Fi мрежи, затова security акцентът в мартенския брой на списанието ни дава до--Fi мрежи, затова security акцентът в мартенския брой на списанието ни дава до-Fi мрежи, затова security акцентът в мартенския брой на списанието ни дава до- мрежи, затова security акцентът в мартенския брой на списанието ни дава до-security акцентът в мартенския брой на списанието ни дава до- акцентът в мартенския брой на списанието ни дава до-акцентът в мартенския брой на списанието ни дава до-
бър повод да го направим. Още повече че това обобщение със сигурност ще е полезно за 
онези от вас, които все още не се чувстват съвсем в свои води, когато става въпрос за без-без-
жични комуникации. Последните обаче вече са навсякъде, а ако работите с безжична мре-Последните обаче вече са навсякъде, а ако работите с безжична мре-
жа у дома или в офиса, винаги е добра идея да я заключите добре срещу злонамерени ха-
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кери, които не пропускат удобен случай да пооткраднат лична информация или да получат 
достъп до файловете ви, за да постигнат своите цели (каквито и да са те). 

А за да открием най-стабилния начин за здраво заключване на безжичната мрежа, най-
добре е да се посъветваме със специалист. Точно това са направили колегите от американ-
ското издание на PC World, като са потърсили съвет от Стивън Андрес, съосновател и стар-PC World, като са потърсили съвет от Стивън Андрес, съосновател и стар- World, като са потърсили съвет от Стивън Андрес, съосновател и стар-World, като са потърсили съвет от Стивън Андрес, съосновател и стар-, като са потърсили съвет от Стивън Андрес, съосновател и стар-
ши технолог в консултантската компания Special Ops Security. Той предлага няколко прости 
и безплатни, но много полезни метода, достъпни за всеки начинаещ или напреднал Wi-Fi 
администратор. Ето и препоръките на специалиста.

Като за начало
Трябва да разполагате с администраторски достъп до настройките на Wi-Fi рутера. За 

целта се логнете в администраторската конзола на устройството, като напишете IP адреса 
на рутера в адресната лента на компютърния уеббраузър. Повечето рутери използват обик-
новен обществен IP адрес от рода на 192.168.1.1, но не са изключение и алтернативи като 
192.168.0.1 и 192.168.2.1. За да установите кой е точният, разгледайте потребителския на-
ръчник, който идва с вашия рутер. Няма страшно, ако сте загубили въпросния документ, тъй 
като нужната ви информация със сигурност може да се намери и на уебсайта на произво-
дителя на устройството. 

Стъпка 1: Сменете паролите по подразбиране
Първият Wi-Fi „катинар” е прост – смяна на паролните ключове за достъп. Паролите по 

подразбиране на рутерите от рода на „admin” са съблазнително лесни за помнене, но това 
означава, че те са и също толкова лесни за откриване от страна на хакерите. Може би не 
знаете, но в Интернет има дори общодостъпна база дан ни, в която се съхраняват default 
login атрибутите за техниката на над 450 производителя на мрежово оборудване. Тя е крас-
норечиво наречена RouterPasswords и е много полезна с препратките си към услужливи 
сайтове и съхраняването на администраторските пароли по подразбиране на повечето ру-

http://specialopssecurity.com/company/team/andres/
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тери от consumer клас. Този сайт може да ви свърши отлична работа, ако сте забравили de-consumer клас. Този сайт може да ви свърши отлична работа, ако сте забравили de- клас. Този сайт може да ви свърши отлична работа, ако сте забравили de-клас. Този сайт може да ви свърши отлична работа, ако сте забравили de-de-
fault паролите, но може лесно да се превърне и в кошмар за мрежата ви, тъй като ключове- паролите, но може лесно да се превърне и в кошмар за мрежата ви, тъй като ключове-паролите, но може лесно да се превърне и в кошмар за мрежата ви, тъй като ключове-
те лесно могат да бъдат научени от всеки желаещ. 

Абсолютно неразбиваема парола, разбира се, няма, но винаги е добре да замените de-
fault ключа, използвайки принципите за създаване на „силни пароли” – уникален набор от 
букви, цифри и специални знаци. Добра идея е също периодично да сменяте паролата за 
достъп до Wi-Fi мрежата си (т.е. тази, която давате на гостите си, за да ползват Интернет 
през вашата мрежа) и администраторската парола за главната управляваща конзола. За да 
не ги забравите, можете просто да ги запишете на хартия и да залепите листчето от долна-
та страна на рутера. 

Стъпка 2: Променете SSID идентификацията на мрежата си
Всяка безжична мрежа си има собствено име, за да може да се идентифицира пред гло-

балната. Това е т.нар. Service Set ID (SSID) настройка, която също си има някакво значе- Set ID (SSID) настройка, която също си има някакво значе-Set ID (SSID) настройка, която също си има някакво значе- ID (SSID) настройка, която също си има някакво значе-ID (SSID) настройка, която също си има някакво значе- (SSID) настройка, която също си има някакво значе-SSID) настройка, която също си има някакво значе-) настройка, която също си има някакво значе- настройка, която също си има някакво значе-, която също си има някакво значе- която също си има някакво значе-
ние по подразбиране. Дори само простата промяна на това наименование обаче може да 
обезсърчи много от „серийните” хакери или поне да отклони вниманието им от вашата мре-езсърчи много от „серийните” хакери или поне да отклони вниманието им от вашата мре-зсърчи много от „серийните” хакери или поне да отклони вниманието им от вашата мре-„серийните” хакери или поне да отклони вниманието им от вашата мре- хакери или поне да отклони вниманието им от вашата мре- или поне да отклони вниманието им от вашата мре-
жа, тъй като wireless средите, оставени с default-ни SSID имена като „linksys“, нерядко из-“, нерядко из- нерядко из-
ползват и паролите по подразбиране, ето защо са много по-лесни за „хакване”. 

Не е нужно чак да изключвате SSID оповестяването на мрежата си. Вярно, по този начин 
можете да отблъснете начинаещите в хакването злосторници, но няма да спрете хакерите, 
снабдени с евтини скенери на радиоспектъра, които засичат SSID идентификацията от ко-SSID идентификацията от ко- идентификацията от ко-идентификацията от ко-
муникациите на безжичните ви устройства. 

Стъпка 3: Използвайте WPA2 шифроване
Винаги когато е възможно, шифровайте мрежовия си трафик с WPA2 криптиране, което 

предлага по-добро ниво на защита от по-старите WEP и WPA стандарти – всъщност най-
доброто достъпно за масовия потребител в момента. Ако ви се наложи да избирате между 
различни версии на този стандарт, като например WPA2 Personal и WPA2 Enterprise, вина-2 Personal и WPA2 Enterprise, вина-Personal и WPA2 Enterprise, вина- и WPA2 Enterprise, вина-и WPA2 Enterprise, вина-2 Enterprise, вина-Enterprise, вина-
ги избирайте версията, която по-точно отговаря на типа на вашата безжична мрежа. Всъщ-
ност това автоматично свежда избора до WPA2 Personal освен ако не настройвате някаква 
мащабна офис мрежа от корпоративен клас (а ако можете да се справите с такава, то значи 
едва ли се нуждаете особено от съветите ни).

Естествено, WPA2 шифроването също може да бъде разбито, но кракването му ще отне-2 шифроването също може да бъде разбито, но кракването му ще отне-шифроването също може да бъде разбито, но кракването му ще отне-
ме повече време на злосторника, отколкото по принцип си струва съдържанието на една ти-
пична домашна мрежа, така че едва ли някой ще си прави този труд. 
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Стъпка 4: Включвайте MAC филтъра
Всяко устройство, което се свързва с Интернет, притежава и т.нар. MAC (Media Access 

Control) адрес – уникален идентификатор от буквено-цифрени обозначения, разделени на 
шест чифта. Едно от важните защитни свойства на този идентификатор, е че позволява да 
ограничите достъпа до мрежата си само за определен кръг устройства. Това се реализира 
чрез т.нар. MAC филтриране – функция, с която указвате изрично (т.е. с MAC адресите) кои 
точно устройства могат да имат достъп до вашата безжична мрежа. Това между другото е и 
отличен начин да оптимизирате бързодействието на своята домашна мрежа. 

За да видите МАС адреса на Windows базирана РС машина, ще трябва да отворите 
command prompt аплета на системата (командата Run от стартовото меню, пишете cmd и 
натискате Enter, а за Windows 7 само пишете cmd в полето за търсене). След като го отвори-Enter, а за Windows 7 само пишете cmd в полето за търсене). След като го отвори-, а за Windows 7 само пишете cmd в полето за търсене). След като го отвори-Windows 7 само пишете cmd в полето за търсене). След като го отвори- 7 само пишете cmd в полето за търсене). След като го отвори-само пишете cmd в полето за търсене). След като го отвори-cmd в полето за търсене). След като го отвори- в полето за търсене). След като го отвори-в полето за търсене). След като го отвори-). След като го отвори-. След като го отвори-
те, напишете командата ipconfig�all и натиснете Enter – това ще изведе на екрана всичките 
ви текущи IP настройки. МАС адресът се показва в списъка като „physical address”.

Ако използвате Mac OS X, отворете System Preferences и кликнете на Network. След това 
изберете Wi-Fi от списъка с опции в лявата колона (или Airport във версия Snow Leopard или 
по-ран ни от нея), кликнете на Advanced... долу вляво и търсете ‚Airport ID‘ или ‚Wi-Fi ID‘. 

Ако ви трябва MAC адресът на по-нетипични устройства, като например принтер или 
смартфон, вижте първо потребителския наръчник, за да разберете къде можете да открие-
те този тип дан ни. Хубавото е, че повечето съвремен ни рутери показват в административ-
ната конзола списъка от свързани в мрежата устройства заедно с техните MAC адреси, така 
че едва ли ще ви се наложи да търсите другаде. 

Стъпка 5: Ограничете DHCP достъпа до мрежата 
Така нареченият Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) улеснява рутера ви в това, 

да определи колко устройства най-много могат да се свързват към Wi-Fi мрежата ви в даден 
момент. Той ограничава броя на IP адресите, които рутерът може да назначава за устрой-
ствата. За да не позволявате свързването на излишни (разбирай външни) устройства към 
мрежата, пребройте джаджите, за които ще ви трябва връзка към Интернет у дома. След 
това намерете страницата с DHCP настройките в администраторската конзола на рутера и 
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Как да разберем дали има „авантаджии” 
в нашата Wi-Fi мрежа?
Както е добре известно, една незащитена безжич-

на мрежа си е истинско изкушение не само за хакери, но 
и за комшии, и за минаващи наблизо любители на аванти-
те (а кой не обича такива?!?). Липсата на защита дава на 
тези потребители всички възможности, които ползвате и 
вие – например за сваляне на музика и видео, което може 
значително да забави Wi-Fi връзката ви. Ако пък случай-Wi-Fi връзката ви. Ако пък случай--Fi връзката ви. Ако пък случай-Fi връзката ви. Ако пък случай- връзката ви. Ако пък случай-връзката ви. Ако пък случай-
но притежават необходимите умения, щетите може и да 
са по-сериозни, изразени например в открадната от хард 
диска ви лична информация или чувствителни финансо-
ви дан ни. В края на краищата през безжичната мрежа лес-
но може да се стигне и до съдържанието на свързаните с 
нея компютри. 

Имен но затова е силно препоръчително да използвате 
всички предложени в тази статия стъпки за защита на Wi-Fi 
мрежата у дома или в офиса. Прилагането им на практика 

елиминира вероятност та от „закачането” на авантаджии, но ако все пак искате да проверите дали 
в мрежата ви няма някой, който не трябва да е там, също можете да го направите лесно. Ето как.

За целта ще трябва (отново) да се обърнете към конфигурацион ната програма на рутера си. 
Някъде там, най-вероятно в меню, наречено Wireless или Status, ще намерите списък на всички 
клиентски устройства, свързани към момента с вашата безжична мрежа. Едва ли ще можете да 
идентифицирате всичките с един поглед, но поне ще видите колко са на брой. Ако знаете колко са 
вашите, лесно ще разберете дали има и допълнителни. 

Дори да откриете „излишни” клиенти обаче, няма нужда да изпадате в паника, защото поняко-
га причината може да е съвсем безобидна – включен Wi-Fi модул на смартфон или iPhone на ня--Fi модул на смартфон или iPhone на ня-Fi модул на смартфон или iPhone на ня-
кой от семейството например също може да се появи като допълнително устройства в домашната 
безжична мрежа. Затова най-добре се оглеждайте за устройствата, които фигурират в мрежата ви 
често и�или постоян но. Ако искате да ги идентифицирате с точност, направете списък с MAC ад-MAC ад- ад-ад-
ресите на вашите устройства в домашната мрежа (вж. стъпка 4) и го сверете с този, който се по-
казва в гореспоменатата секция на администраторската конзола на рутера. Ако искате да разка-
рате авантаджиите, просто използвайте MAC филтрирането. 

актуализирайте цифрата срещу опцията „client leases” с N�1. Там N е броят на устройства- leases” с N�1. Там N е броят на устройства-leases” с N�1. Там N е броят на устройства-N�1. Там N е броят на устройства-�1. Там N е броят на устройства- N е броят на устройства-N е броят на устройства- е броят на устройства-е броят на устройства-
та в дома ви с нужда от достъп, а единицата е за едно допълнително устройство за гости. 
Накрая рестартирайте рутера, за да влязат в сила новите настройки.

Стъпка 6: Блокирайте WAN заявките
Друг „катинар” за надеждно заключване на безжичната мрежа идва с опцията „�lock WAN 

Requests” – уверете се, че тя е включена (enabled) в администраторската конзола на вашия 
рутер. Накратко казано, тази функция скрива вашата безжична мрежа от останалите потре-
бители в Интернет. Т.е., когато тази опция е включена, рутерът ви няма да отговаря на IP 
заявки от отдалечени потребители и по този начин не им дава възможност да извлекат по-
тенциално полезна (за тях) информация за вашата мрежа. Или с други думи, WAN обозна-WAN обозна- обозна-обозна-
чава потребителите в Интернет като цяло, а вие едва ли ще искате случайни хора да могат 
да надзъртат в мрежата и да си „говорят” с рутера ви.

И накрая…
След като сте минали през всички указани стъпки за заключване на безжичната си мре-

жа, време е да направите и последната, но не и по важност – да извадите от строя права-
та за дистанцион но администриране на рутера (т.нар. remote administration privileges), като 
ги сложите на „disable”. По този начин никой вече няма да може да променя настройките на 
мрежата ви, без да включи РС-то си директно към вашия рутер – нещо, което спокойно мо-
жете да контролирате. 
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Най-новата ни разработка е цялостен пакет, обеди-
няващ ERP EXPERT M и он-лайн магазина MAGENTO  –  
най-доброто решение за интернет търговия.

http://www.expert-m.net/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/
http://www.expert-m.net
expert-m.net
www.expert-m.net


Непрекъсваемо 
токозахранване за 
вашата РС система
Проверяваме митовете и реалностите с 
групов тест на девет Line Interactive UPS 
устройства от нисък и висок класове 

Денислав Славчев

Март 2012  www.pcworld.bg34

СофтуерХардуерTестове

www.pcworld.bg


Едва ли има PC потребител, който не е чувал какво е непрекъсваемо токозахранване 
и за какво служи. Затова нямам намерение да ви занимавам с разни теории, както и с 
описания на различните технологии, тъй като тези неща сме ги правили многократно. 

В конкретната статия ще се концентрирам само и единствено върху така наречените Line 
Interactive UPS устройства, тъй като те са се наложили като стандарт при настолните PC 
системи. Но преди да мина към тестовете, ще се опитам първо да направя бърз преглед на 
някои специфики, които имат отношение към пазара за устройства от този тип, принадле-
жащи както към масовия, така и към високия класове. 

Важната взаимовръзка между РС захранванията и UPS устройствата
Повечето домашни потребители купуват PC система с цел развлечение, като това включ-

ва Интернет, музика, видео, игри… Обикновено за тези цели UPS устройство с мощност в 
границите 600-1000 VA е най-честият избор, като по-високите мощности са необходими за 
геймърски системи, снабдени със съвременен графичен ускорител. Като стана въпрос за 
съвремен ни PC системи, е редно да кажа няколко думи и за тях, защото темата е свързана 
със захранването. На пазара у нас (най-вече по търговски вериги) в момента се предлагат 
много асемблирани компютри от най-нисък клас, които обикновено са изградени от възмож-
но най-бюджетните компоненти. Обикновено тези машини са предназначени за най-непре-
тенциозните потребители, за които основната дейност с компютъра е свързана със сър-
фиране в Интернет, получаване и изпращане на поща, разглеждане на снимки, гледане на 
филми. Обикновено тези системи са снабдени и с изключително евтин захранващ блок – да 
не казвам китайско творение тип „куче марка“. Ако все пак смятате да вземете някаква мар-
кова машина или да „разцъквате“ и 3D игри на вашата PC система, то тогава тези предло-
жения се оказват неудачни, тъй като се налага използване на по-добра компонентна база. 
Както се досещате, и захранващият блок трябва да е по-висок клас.Защо наблягам толко-
ва на PC захранването? Ами защото до голяма степен то оказва влияние на съвместимост-
та с UPS устройствата. 

Предполагам всички знаят, че като част от Европейския съюз и ние сме длъжни да спаз-
ваме неговите директиви и разпоредби, които важат за всички страни членки. Имен но по 
тези причини захранванията за PC системите трябва да са снабдени с корекция на факто-
ра на мощност та (PFC). Това означава, че всички компютърни захранвания трябва да са 
снабдени с такъв блок. Известни са два метода – пасивен и активен, като пасивният е най-
ефективен до мощности от порядъка до 90-100 W, тъй като корекцията се осъществява по-
средством дросел, на който размерите силно нарастват с увеличаване на мощност та. За 
целта е измислен доста по-интелигентен начин с активна корекция на фактора на мощност-
та (APFC=ActivePFC), което се осъществява по електронен път, и резултатите са постигане 
на много близък до 1 (0,98-0,99) фактор на мощност та в широки граници на мощност – от 
десетки до хиляди ватове. Реално всички съвремен ни качествени PC захранващи блокове 
(т.е. марковите) са снабдени с APFC модули.

До тук добре, но „гениалният“ китаец веднага е намерил вратичка в директивите: никъ-
де не е указано какви стойности трябва да има тази корекция и по този начин, добавяйки 
един дросел за пасивно PFC (който реално не върши никаква работа, защото е оразмерен 
за около 60-80 W), може пак да внася безимен ните си (или с наименования, които са све-
товно неизвестни) и с много съмнително качество захранващи блокове в страните членки 
на Европейския съюз. Положителната страна обаче на захранванията без PFC или с пасив-
но PFC е, че са „всеядни животни“. Тоест поради схемотехниката си работят еднакво добре 
със захранващо напрежение както със синусоидална, така и с правоъгълна форма, докато 
това не може да се каже за съвремен ните с ActivePFC. Последните изискват синусоидал-
на (Pure sinevawe) или близка до синусоида форма на захранващото напрежение заради 
специфика при реализацията на APFC блока. При наличие на различно от синусоида за-
хранващо напрежение протичат високи токове, което претоварва UPS устройството и то из-
ключва при много ниски нива на товара. Някои модели например използват трапецовидна 
форма на напрежението си, но ако не са взети специални мерки, обикновено под голям то-
вар това напрежение се доближава до правоъгълно и съответно UPS устройството пак не е 
в състояние да отдаде пълната си мощност при товар с APFC. 
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Още някои уточнения
Макар да съм го обяснявал и преди, искам все пак да при-

помня още нещо важно в случай, че някои от вас са забра-
вили и се чудят каква е разликата между VA (волт ампер) и 
W (ват). С [VA� се измерва пълната мощност, при която не 
се взима под внимание факторът на мощност та (cosФ), a с 
[W� се измерва активната мощност. Имен но за да може да се 
захранват източници с фактор на мощност та, различен от 1 
(обикновено 0,5-0,8), UPS устройствата се конструират така, 
че пълната и активната им мощност се различават. 

А преди да ви представя участниците в теста, нека все пак 
да припомня и накратко какво представлява Line Interactive 
технологията (виж фиг. 1). 

По същество този тип устройства работят на принципа на 
offline технологията, но се явяват неин подобрен вариант. 
Разликата е, че входното напрежение, преди да се подаде 
на изхода, преминава през регулируем автотрансформатор, 
който в съвремен ните UPS устройства се управлява от ми-
кроконтролер. Тази техника е получила наименованието AVR 
(Automatic Voltage Regulation). При този подход се осигурява 
относителна стабилност на изходното напрежение при зна-
чително по-широк обхват на промяната на входното напре-
жение. По същество това е един по-специален от обикнове-
ния тип трансформатори. Той има няколко изведени секции 
от първичната си намотка, които могат да бъдат превключ-
вани от схема, следяща мрежовото напрежение, така че да 
осигурят различни отношения на трансформация на входя-
щото спрямо изходящото напрежения. По такъв начин изход-
ното напрежение се поддържа в границите на допустимото от 

Line Interactive технологията 
(фиг. 1). 
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Как тествахме
За провеждането на 

тестовете е използвана 
съвремен на геймърска PC сис-
тема, снабдена с Active PFC, ци-
фров ватметър и осцилоскоп. По-
средством различни приложения 
и овърклок може да се осигури 
товар до 600 W. Всички UPS ус-
тройства бяха със заредени бате-
рии. Първоначално стартирахме 
компютъра с всеки UPS поотдел-
но. Тези устройства, които успя-
ха да заредят Windows, без да 
изключат вследствие на прето-
варване, по-късно бяха тествани 
на натоварване, за да се види до 
колко вата товар издържат. 
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стандарта при по-дълготрайни спадове и покачвания на мрежовото напрежение, без да се 
налага превключване към доста ограниченото като ресурс батерийно захранване. Тук пак 
се наблюдава една особеност – при самото превключване от една на друга секция на пър-
вичната намотка отново има момент, в който липсва захранване – това се прихваща от уп-
равляващата електроника и се включва за много кратко време батерийното захранване. Ав-
тотрансформаторите обикновено са конструирани да работят в доста широк диапазон на 
захранващото напрежение (обикновено в рамките на ~160-180 V до ~260-280 V). Този диа-
пазон зависи от броя на превключваните секции и рефлектира върху големината, респек-
тивно и цената на UPS устройството. Необходимо е да се знае, че при по-ниско от номи-
налното работно напрежение и еднаква консумирана мощност се увеличава стойност та на 
протичащия ток, което налага допълнително подсилване на всички вериги над нормалното 
при номинален режим на работа. Чак след излизане на входното напрежение извън обхва-
та на регулиране на автотрансформатора се включва инверторът с батерийното захранва-
не, за да осигури нормално напрежение на консуматора

Заключение
Ако сте собственик на стара PC система или притежавате ултрабюджетно настолно PC, 

то вие сте щастливец. Защото след като вашият компютър ви е коствал малко средства, ще 
можете и да го снабдите с непретенциозно UPS устройство, което да ви пази при прекъсва-
не на захранващото напрежение от последващи загуби на безцен на информация. Та, както 
вече казах, вие сте щастливци, защото всяко едно UPS устройство на пазара в диапазона 
600-800 VA ще е подходящо за вас. И като ще е евтино, да е евтино! Имен но за вас предло-
жението на inform е най-подходящо, защото освен всичко този UPS с цена под 100 лв. и не-
претенциозен външен вид всъщност няма проблем да се справи и с товар до 250 W с APFC, 
което е напълно достатъчно за една съвремен на геймърска машина от нисък клас или ком-
пютър за обща употреба. Ако все пак искате да заложите на нещо по-скъпо и съответно по-
качествено, то това е PowerWalker Vi1000LCD, който е поредният пример, че саморегулира-
щите механизми на пазара работят безотказно и за всеки има по нещо. 

За заклетите геймъри и взискателните „performance“ потребители обаче нещата от фи-
нансова гледна точка не изглеждат толкова розо-
ви. Обикновено геймърските системи от среден 
и висок класове, съставени с по една графична 
карта, консумират при натоварване мощност в 
рамките на 300-500 W. Обикновено такива сис-
теми са снабдени и с APFC захранвания, което 
прави невъзможна работата с масов евтин UPS. 
Тук решенията започват от 350 лв. нагоре. Без-
спорно от трите UPS-а, които тествахме и кои-
то попадат в тази категория, предложението на 
APC е без всякаква конкуренция, отбелязвайки 
върхово качество и върхово представяне в тес-
товете. На пръв поглед цената му изглежда ви-
сока, но реално плащате по-малко от това, кое-
то получавате. 

И накрая бих искал да напомня – правете ре-
довно профилактика на вашия UPS и дръжте ви-
наги в изправност батериите му. Също така не 
използвайте UPS устройството като алтернатив-
но (резервно) захранване, с което може да си ра-
ботите, докато чакате да се появи отново мрежо-
вото напрежение. Предназначението на този тип 
UPS устройства е да ви осигури няколко минути, 
за да може нормално да си запазите файловете, 
с които работите, да затворите програмите и да 
изключите компютъра си. Ако смисълът на UPS 
устройствата не отговаря на очакванията ви, зна-
чи трябва да си потърсите други решения.
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AEG Protect A 700 (700 VA/420 W)
AEG е позната за масовия потребител германска компания, макар и може би повече с 

бялата си техника. Като всяка голяма компания и тя има множество поделения, занимава-
щи се с производство на различни продукти, и в това отношение UPS устройствата не са 
изключение в продуктовото ѝ портфолио. Protect A 700 на външен вид много напомня ма-
совите китайски OEM модели. �стройството е компактно и като почти всички – с корпус от 
пластмаса. На лицевия панел са разположени бутонът за включване и изключване, както 
и три LED диода за индикация на статуса на устройството (Normal, �atery, Fault). На задна-
та страна се намират захранващите розетки, които са тип IEC-320. Protect A 700 разпола-
га с три напълно защитени (батерийно захранване и пикови повишавания на напрежение-
то) изходни розетки, както и с една само със защита от пренапрежение. Налична е защита 
и за телефон на линия. �стройството се свързва с компютър посредством US� интерфейс 
или вече доста архаичния сериен – RS232. В комплекта към устройството има богат набор 
от различни кабели за разлика от масовите. Също така е налично изчерпателно печатно 
ръководство. С две думи – всичко до тук е издържано в германски стил. Софтуерът за уп-
равление е CompuWatch 5,8, който не е нищо друго освен брендиран софтуер 
UPSMan, познат ни от турския модел Inform. Той освен 
под Windows работи и под MAC ОС и различни 
Unix�Linux дистрибуции. За жалост обаче всички-
те хубави неща свършват до тук, защото, от една 
страна, цената му е доста солена за UPS устрой-
ство и ако човек се ориентира по нея, би трябва-
ло да очаква нещо много добро. Но това, което 
предлага този модел, не е нищо повече от най-
бюджетен UPS, който не е способен да работи 
със съвремен на компютърна система с APFC за-
хранване. Формата на изходното му напрежение е 
правоъгълна и е причина 
да отказва да стартира 
изобщо с такава PC сис-
тема. Стандартната гаран-
ция е 24 месеца, но ако го 
регистрирате на страница-
та на AEG, тя ви се удъл-
жава до 36 месеца.

⊕ отлична окомплектовка

⊕ добър софтуер

⊖ не работи с APFC захранвания
⊖ сравнително скъп
Предоставено за тестове от: Lancom
Ориентировъчна цена (с ДДС): 270 лв.
Гаранционен период: 24 мес.

Aiptek Power Walker Vi 1000 LCD
Power Walker Vi 1000 LCD е устройство също от ниския клас, но едно от най-добрите в него. 

По-солидно е като размер, което е обусловено и от по-голямата му мощност. �стройството е с 
приятен дизайн, като на лицевия панел е наличен LCD дисплей, който указва режима на ра-
бота (мрежово захранване или автономно), стойност та на входното и изходното напрежения, 
състоянието на батерията и евентуални грешки. Освен дисплея на лицевия панел се намира 
и стандартният бутон за включване�изключване. От задната страна са разположени захранва-
щите розетки, като Vi 1000 LCD разполага с два броя изходни розетки тип „шуко“, както и с две 
розетки IEC-320. Освен тях има и защита от гръмотевици за LAN мрежа. Връзката с компютъра 
се осъществява посредством US� интерфейс. �правляващият софтуер е много добър и интуи-
тивен, като предлага множество възможности, но за съжаление е само Windows базиран. Както 
при повечето евтини Line interactive UPS устройства, и при Power Walker Vi 1000 формата на из-
ходното напрежение е правоъгълно, но е малко по-добре направена апроксимацията от масо-
вите UPS устройства в тази категория, като малко повече се доближава до синусоида и издър-
жа до към 280 W консумация на съвременен компютър, снабден с APFC захранване. Разбира 
се, това не е кой знае какво постижение при положение, че е рейтнато като 1000 VA, но все пак 
на фона на останалите представители в класа, към който спада, си е цял шедьовър. 
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APC Back-UPS Pro 900 
Едва ли има някой, който не е чувал за класиката при UPS устройствата – APC. Конкрет-

ният модел отново демонстрира високата класа на марката. Качеството му е безпрецедент-
н о , като всеки екземпляр преминава през редица заводски тестове, пре-

ди да излезе от завода. За това свидетелства залепената върху него 
чек лента (която е подпечатана и подписана) за преминалите завод-
ски тестове за качество – нещо, което не може да се види в друг UPS, 
предназначен за масовия пазар. �стройството е доста солидно, като 
на лицевия панел е разположен LCD дисплей, който ви дава изклю-
чително богата информация (все пак не толкова, колкото на модела 
на CyberPower) за всички текущи параметри на устройството – на-
пример потребяваната мощност, честотата и големината на входя-
щото и изходящото напрежения, оставащото време за работа на 
батерията, индикатора за заряда ѝ, както и информация при сработ-
ване на някоя защита. Като всички модели на марката, и този прис-
тига с изключена батерия, но за включването ѝ вече не е необходимо 
да поставяте клеми, което не на всеки потребител се нрави, а само 
да я извадите и завъртите обратно. �ack-UPS Pro 900 вече е познат 
на повечето от вас от миналогодишните тестове, като единствената 
разлика с тази модификация е замяната на розетките IEC-320 с гнез-
да тип „шуко“. Гнездата са разположение в две групи (3�2) вертикал-
но, като едната, състояща се от два броя, е защитена единствено от 

гръмотевици и не е свързана към батерийното захранване. Налична е 
защита от гръмотевици за LAN мрежа, както и на телефон�факс�Adsl ли-

ния. Връзката с компютъра се осъществява чрез US� кабел, като куплун-
гът от страна на устройството не е стандартен US�, така че освен с ориги-

налния кабел с друг няма да може да го свържете. Софтуерът за контрол и 
управление е много функционален и лесен за работа, като ви дава пълен кон-

трол над устройството. Интересното за този модел е, че изходният 
сигнал не е чиста синусоида (както на CyberPower например), а мо-
дифицирана, като реално е стъпаловидно-правоъгълна. След като 
се включи товар, тази стъпаловидна форма на изходното напреже-
ние се апроксимира до близка до синусоида форма, като по този 
начин прави безпроблемна работата със съвремен ни PC компютри, 
снабдени с APFC захранвания. При тестовете �ack-UPS Pro 900 се 
справи чудесно, като нямаше никакъв проблем при товар от 550 W, 
колкото е дадено в спецификациите му. Единствено при включване 
на автономно захранване има леко бучене. 

⊕ отлична функционалност

⊕ върхово качество

⊕ отличен софтуер

⊕ наличие на LCD дисплей
⊕ напълно отговаря на спецификациите си
⊖ неистинска синусоидална форма на изходното напре-
жение

Предоставено за тестове от: Solytron
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 432 лв.
Гаранционен период: 24 мес.

⊕ добра функционалност

⊕ добър и интуитивен софтуер

⊕ работи с нисък и среден класове съвремен ни PC 
системи

⊕ добра цена
⊖ сравнително малка мощност на товара

Предоставено за тестове от: Vali Computers

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 179 лв.
Гаранционен период: 24 мес.
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Aiptek Power Walker Vi 800 
Power Walker Vi 800 за жалост няма много общо със своя 

по-голям „брат“, който участва в тестовете. �стройството е 
компактно и още на пръв поглед прави впечатление, че при-
надлежи към най-бюджетния сегмент. На лицевия панел са 
разположени бутонът за включване и изключване на устрой-
ството, както и един-единствен LED диод, показващ статуса 
му – мрежово или батерийно захранване. 

Отзад са разположени два броя розетки тип „шуко“, както и 
US� порт за връзка с компютър. Също така е налична и LAN 
защита. �правляващият софтуер е както при по-големия мо-
дел и е интуитивен, като предлага множество възможности, 
но за съжаление е само Windows базиран. Както при повече-
то Line interactive UPS устройства, и при Power Walker Vi 800 
формата на изходното напрежение е симулирана синусои-
да, или направо да си го кажем – чиста правоъгълна форма 
в най-неблагоприятния си вид. За жалост този UPS е непригоден 
за работа със съвремен ни PC системи, снабдени с APFC захран-
вания, и както почти всички останали евтини модели, които тест-
вахме, се провали в това отношение. 

CyberPower 900VA (CP900EPFCLCD)
CyberPower 900VA е UPS устройство от по-висок клас, предназначено за работа със 

съвремен ни PC системи, както показват ценовата му категория и микропроцесорното управле-
ние. Той е най-малкият представител на тази серия на CyberPower и осигурява на товара мощ-
ност 900 VA или 540 W. Това е доста сериозна заявена мощност, която би била напълно доста-
тъчна (даже с достатъчен запас) за една съвремен на геймърска машина с единична графична 
карта от типа на Radeon HD 7970 или GeForce GTX580, която не надхвърля консумация от 400 
W. �стройството е с приятен дизайн тип „кула“. Корпусът му е изцяло пластмасов, като е със 
заоблени форми. На лицевия панел има разположен мултифункциона-
лен LCD дисплей, който поразяващо много прилича (да не казваме, че 
са напълно еднакви) на използвания в модела на APC. Той е много по-
лезна екстра, защото от него научавате параметрите (напрежение и чес-
тота) на входното и изходното напрежения, режима на работа (мрежово 
захранване или автономно), ниво на заряд на батерията, оставащо вре-
ме на автономна работа, консумирана мощност, както и грешките, които 
записва. На лицевия панел също така са разположени бутони за навига-
ция в менюто на дисплея, както и бутон за включване и изключване на 
звуковата сигнализация. Наличен е и главният бутон за включване�из-
ключване на UPS устройството. На гърба се намират изходните за-
хранващи розетки тип „шуко“. Те са разположени вертикално в два 
реда по 3 броя, като само едната тройка е свързана към автоном-
ното батерийно захранване, а другата предлага единствено гръмо-
защита. CyberPower 900VA има и защита срещу гръмотевици и на 
LAN мрежа, като за целта са налични два LAN порта. Връзката на 
UPS устройството с компютъра се осъществява посредством US� 
кабел. Използва се софтуер за контрол и управление CyberPower 
PowerPanel Personal edition, който предлага доста богата функцио-
налност и освен няколкото версии на Windows поддържа и Linux. 
Изходната форма на сигнала, както се очаква от такъв клас UPS, е 
синусоидална, което означава, че може да работи без проблем и с 
най-съвремен ните PC-та с APFC захранвания. При тестовете обаче 
бяхме много неприятно изненадани, защото при товар от около 340 
W (който е далеч по-малък от обявения в спецификациите) устрой-
ството не можеше да премине на аварийно захранване – изключва-
ше и даваше грешка за претоварване.

⊕ отлична функционалност

⊕ отличен софтуер

⊕ наличие на LCD дисплей

⊕ чисто синусоидално изходно напрежение

⊕ добра цена

⊖ реалната мощност не отговаря на обявената по 

спецификации

Предоставено за тестове от: Comelsoft

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 340 лв.

Гаранционен период: 24 мес.

⊕ добър софтуер

⊕ добра цена

⊖ не работи с APFC захранвания

Предоставено за тестове от: Vali Computers

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 114 лв.

Гаранционен период: 24 мес.
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Може ли 
Облакът да 
спести пари?

Юлиян Бориславов, управител ICN.Bg 

Говорейки за внедряването на компютърни системи 
и нови технологии, повечето пъти свързваме това с 
много пари, скъпо струващи устройства и разходи 

почти до разоряване. 
Положението обаче се промени с облачните технологии и все по-усиленото им въвеждане в различни 

сфери на бизнеса. В настоящия материал ще се опитаме да отговорим на въпрос, който си задават не 
малко хора напоследък, а имен но – може ли Облакът да спести пари?

Плюсовете от използването на технологиите, работещи в облака, се осъзнават от все повече потребители 
и не случайно ставаме свидетели на създаването на много умни услуги, които можем да използваме. Сред 
основните предимства на Cloud-а са огромният запас от ресурс, до който имат достъп потребителите, вир-Cloud-а са огромният запас от ресурс, до който имат достъп потребителите, вир--а са огромният запас от ресурс, до който имат достъп потребителите, вир-
туализацията, еластичност та, автоматизацията и използването на точно толкова, колкото ни е необходимо, 
без ангажиране с различни продукти или услуги, които потребителите бяха принуждавани да купуват при 
стария начин на работа.

Имен но заради тези предимства Cloud computing определено може да спести доста – в това са едино-Cloud computing определено може да спести доста – в това са едино-определено може да спести доста – в това са едино-
душни както доставчиците на услуги, така и аналитиците, а най-вече клиентите, след като разберат от кол-
ко различни разходи могат да се лишат и колко от тях могат да предефинират.

Едно от най-силните преимущества на облачната инфраструктура и услуги като цяло е възможност та ѝ да кон-
вертира капиталовите разходи (CAPEX) в оперативни (OPEX) и така да ги намалява и разсрочва във времето.

Преминаването от единия вид разходи в другия, дори и да не притежавате икономическо образование, е лесно 
с Cloud технологиите, както показва и следния пример: ако във вашия бизнес сте изправени пред необходимост-
та от закупуване на сървъри или друго оборудване, ще сте изправени пред това да направите сериозни капита-
лови разходи, от които при всички положения няма да се възползвате напълно и веднага. В повечето случаи ще 
платите пари за нещо, което реално няма да потрябва. Ако решите да заложите на Cloud решение, като това на 
ICN.bg, то вие можете да платите само това, което на практиката използвате, при това разсрочено във времето – 
което е оперативен разход, подобен на този, който се прави за заплати, поддръжка и т.н

Облачните системи (IaaS, PaaS и SaaS) са начин да бъдат разрешени голяма част от IT проблемите на 
редица компании. За да се възползват максимално, организациите трябва да преосмислят начина, по кой-
то използват технологиите, като разчитат повече на облачните системи, предлагащи съхраняване на всич-
ки файлове на едно място. По този начин лесно се постига: 

• Използване на по-малко приложения и по-малко разходи;
• Използване на повече хардуерен ресурс без допълнителни инвестиции;
• Премахване на технологичните обновления на сървъри;
• Намаляване на разходите за проектиране и внедряване на нови приложения;
• Оперативна ефективност чрез един на инфраструктурна практика.
Нека разгледаме по-внимателно трета точка. Обикновено на определен период от време се провеждат 

масови проекти по обновяване на хардуера. А в една голяма компания цената на този процес може да 
бъде изключително голяма:

• Големи капиталови разходи за хардуер;
• Миграцион ни планове за всички приложения;
• Загуба на производителност за бизнес собствениците;
• Застой.
При Cloud технологията вие имате запас от огромен ресурс, който може да бъде отключен за секунди. 

Същевремен но нямате нужда от поддръжка на физически сървъри и се възползвате от виртуализация-
та – по-малко разходи за енергия, свободно място, при това без да губите и част от функцианалност та на 
един истински сървър. И на последно място, но не и по значение – ако се откажете от това, което правите, 
просто спирате да плащате за използването на Cloud и нямате необходимост да продавате хардуер, кой-Cloud и нямате необходимост да продавате хардуер, кой- и нямате необходимост да продавате хардуер, кой-
то би се превърнал в ненужен.

Cloud-ът със сигурност променя начина, по който изглеждат повечето IT услуги. Новите системи, бла--ът със сигурност променя начина, по който изглеждат повечето IT услуги. Новите системи, бла-IT услуги. Новите системи, бла-услуги. Новите системи, бла-. Новите системи, бла-Новите системи, бла-
годарение на своята гъвкавост, бързина и удобство, ще стават все по-предпочитани от потребители, а из-
ползването им дава много предимства и определено се спестяват пари, но също така чувствително се по-
добрява и удобството на потребителя. 

представя:

www.pcworld.bg
http://www.icn.bg
ICN.Bg
ICN.bg


EATON Ellipse MAX 850 (850 VA/550 W) 
Tози модел не е нов и е познат още от времената, когато MGE беше самостоятел-

на компания. �стройството е доста обемно и тежко. Качеството на изработка е висо-
ко. Изходите на устройството са с розетки тип „шуко“, като четири от тях са свързани 
към UPS-a, а останалите са директни и единствено защитени от пикови пренапре-
жения. Освен тези изходи устройството предлага защита на LAN мрежа и телефон-
на линия. Напрежението на изхода е с трапецовидна форма и се интерполира добре 
до синусоида. �стройството се справя горе-долу добре, но и то не отговаря напъл-
но на обявената в спецификациите му мощност. Нашите измервания показаха, че с 
до около 380 W товар на съвремен на PC система, снабдена с APFC, проблем няма 
да има, но нагоре сработва защитата му от претоварване. Разбира се, това в пове-
чето случаи е достатъчно за среден клас гей-
мърска система. Връзката с компютъра е по-
средством US� или RS232, но накрайникът 
откъм самия UPS е нестандартен. �стройство-
то е окомплектовано със софтуера за монито-
ринг и контрол Personal Solution Pack, който е 
предназначен за всички ОC, нo при тестовете 
ни не беше от най-интуитивните. Ellipse MAX 
850 може да се монтира и в рак посредством 
опционални планки.

Sweex 650VA (PP200)
Sweex 650VA също е представител на най-ниския клас UPS устройства. Този модел беше 

и най-малкият, и най-лекият измежду всички тествани, но това се дължи основно на ни-
ската му мощност. Корпусът му също е изцяло пластмасов. На лицевия панел е разполо-
жен бутонът за включване и изключване, както и за принудително преминаване на авто-
номно захранване. Налични са три LED диода, които показват текущия режим на работа 
(мрежово захранване или автономно), както и претоварване, ако настъпи. На задния панел 
има 4 броя розетки IEC 320, което, честно казано, 
е малко излишно предвид мощност та на този UPS 
и произтичащото реално количество консуматори, 
които могат да се включат към него. В окомплек-
товката е наличен и един кабел към консуматор. 
Стран ностите не свършват до тук предвид липсата 
на защита срещу гръмотевици на LAN мрежата. За 
сметка на това има налична защита за телефон на 
линия, която едва ли ще ви се наложи да използ-
вате някога. Sweex 650VA пристига и със софтуера 
за мониторинг ViewPower, който е универсален и 
с добра функционалност и предлага следене на 
доста параметри. Разбира се, конкретното устрой-
ство предвид ниския му клас не предлага възмож-
ност за отчитане на всички параметри, предлага-
ни от софтуера, но базовите са налични. Връзката 
с компютъра е посредством US� кабел. Изходното 
напрежение на Sweex 650VA e чисто правоъгълно 
(модифицирана синусоида) и както вече се досе-
щате, не може да работи със съвремен ни PC ком-
пютри, снабдени с APFC захранвания. Тестовете го 
доказаха, като практически устройството не може-
ше да превключи на батерии вследствие на прето-
варване.

⊕ върхово качество

⊕ възможност за монтиране в рак

⊕ голям брой захранващи розетки

⊖ липса на дисплей

⊖ неистинска синусоидална форма на напрежението

⊖ изходната мощност не отговаря на спецификациите 

в документацията 

Предоставено за тестове от: Solytron

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 360 лв.

Гаранционен период: 24 мес.

⊕ компактно

⊕ приятен софтуер

⊖ липса на LAN защита

⊖ не работи със съвремен ни PC системи

Предоставено за тестове от: Comelsoft

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 119 лв.

Гаранционен период: 12 мес. 
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Inform Guard 800AP (800 VA) 
Inform е една от двете турски компании, които участват с 

модели в нашия тест. Guard 800AP е с класически дизайн, 
като размерът му е малко по-голям от аналогичните по мощ-
ност продукти. На лицевия панел освен бутона за включва-
не и изключване, има два LED индикатора, указващи режи-
ма на работа (мрежово или автономно захранване), както 
и на претоварване. Този UPS разполага само с една изход-
на розетка (тип „шуко“), което е малко неудобно, защото, за 
да включите и монитора си, ще трябва да свържете разкло-
нител. За сметка на това е налична защита срещу пикови 
пренапрежения на LAN мрежата. Връзката с компютъра се 
осъществява посредством US� интерфейс. Софтуерът за 
мониторинг е персонализиран UPSMan, който предлага дос-
та богати възможности за мониторинг и настройка, но гра-
фичният му интерфейс не е най-доброто, което сме вижда-
ли. Интересното в случая е, че софтуерът засича конкретния 
UPS като модел 600AP, тоест 600 VA. Формата на изходно-
то напрежение е модифицирана синусоида, като от Inform 
са се постарали малко по-добре да апроксимират правоъ-
гълния изходен сигнал. Показват го и тестовете, при които 
това беше вторият бюджетен UPS, който успя да заработи 
със съвремен но PC с APFC захранване. Максималният то-
вар, който успя да удържи, бяха 250 W. 

⊕ отлична цена

⊕ работи с нисък клас съвремен ни PC системи с APFC 

захранвания 

⊖ само една розетка тип „шуко“

⊖ малко по-шумен

Предоставено за тестове от: Most Computers

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 93 лв.

Гаранционен период: 24 мес.
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Всички цени са в лева и са с включен ДДС.

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

София
02/8327120
0895 577119
Шумен
054/ 831 680
Силистра
086/ 82 40 12
Карнобат
0559/ 249 74

КОМПЮТЪР БГ
търси партньори
в страната

HP 630 Intel Celeron B815-1.6GHz/ 2GB DDR3/ 15.6” HD-Led/ HDD-500GB/ 
DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ Linux SUSE + 1г. гаранция

ACER AS5750 Intel Core i3 2330-2.2GHz/ 4GB DDR/ 15.6” HD-Led/ GF520 1GB/ 
750GB HDD/ DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ OS Linux

Asus X54C-SX036D Intel Pentium B960-2.2GHz/ 4GB DDR3/ 15.6” HD-LED/ 
500GB HDD/ DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ DOS + 2г. гаранция

 DELL Inspiron N5040 Intel Dual Core P6200-2.13GHz 3MB/ 4GB DDR3/ 15.6” WXGA 
HD Led/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. гаранция

Asus X54HY-SX030D Intel Core i3 2330-2.2GHz/ 4GB DDR3/ 15.6” HD-LED/ 
ATI 7470 1GB/ 750GB HDD/ DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ DOS + 2г. гаранция

Настолен компютър NET-WORK Station: 
MB G41-VS3/ Celeron Dual Core E3400-2.6GHz/ 
2GB DDR3/ HDD 250GB/ DVD+RW/ SB 5.1/ 
CASE MT-400W + мишка 
и клавиатура ПОДАРЪК

Настолен компютър GAME Station: MB H61/
CPU Intel Core i3 2100-3.1GHz/4GB DDR3/
VGA NV GT450 1GB/ HDD 500GB/ DVD+RW/ 
SB 7.1/ CASE MT-400W 
+ мишка и клавиатура ПОДАРЪК

 DELL Inspiron N5110 Core i3-2350-2.3GHz 3MB/ 6GB DDR3/ 15.6” WXGA HD Led/ 
NV GT525 1GB/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. 
гаранция

699  лв 699 лв

774  лв 804 лв

941 лв

 
428 лв

1135 лв

 
919 лв

500GB HDD/ DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ DOS + 2г. гаранция500GB HDD/ DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ DOS + 2г. гаранция

Asus X54HY-SX030D Intel Core i3 2330-2.2GHz/ 4GB DDR3/ 15.6” HD-LED/ Asus X54HY-SX030D Intel Core i3 2330-2.2GHz/ 4GB DDR3/ 15.6” HD-LED/ 

Всички цени са в лева и са с включен ДДС.Всички цени са в лева и са с включен ДДС.

HD Led/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. гаранцияHD Led/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. гаранция

 DELL Inspiron N5110 Core i3-2350-2.3GHz 3MB/ 6GB DDR3/ 15.6” WXGA HD Led/  DELL Inspiron N5110 Core i3-2350-2.3GHz 3MB/ 6GB DDR3/ 15.6” WXGA HD Led/ 
NV GT525 1GB/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. NV GT525 1GB/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. 

750GB HDD/ DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ OS Linux750GB HDD/ DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ OS Linux

 DELL Inspiron N5040 Intel Dual Core P6200-2.13GHz 3MB/ 4GB DDR3/ 15.6” WXGA  DELL Inspiron N5040 Intel Dual Core P6200-2.13GHz 3MB/ 4GB DDR3/ 15.6” WXGA 
HD Led/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. гаранцияHD Led/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. гаранцияHD Led/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. гаранция

ACER AS5750 Intel Core i3 2330-2.2GHz/ 4GB DDR/ 15.6” HD-Led/ GF520 1GB/ ACER AS5750 Intel Core i3 2330-2.2GHz/ 4GB DDR/ 15.6” HD-Led/ GF520 1GB/ HP 630 Intel Celeron B815-1.6GHz/ 2GB DDR3/ 15.6” HD-Led/ HDD-500GB/ HP 630 Intel Celeron B815-1.6GHz/ 2GB DDR3/ 15.6” HD-Led/ HDD-500GB/ 

http://computerbg.bg/


ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ТЕСТОВЕ”
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Tuncmatik DigitechPro 850VA (480 W)
Tuncmatik е другата турска компания, която участва в наши-

те тестове с UPS устройство. DigitechPro 850VA е доста симпа-
тично и компактно UPS устройство. Конструкторите му са се оп-
итали да излязат извън рамките на стандартния дизайн на тези 
устройства, като на външен вид се е получил добре изглеждащ 
UPS със силно заоблените форми. �стройството се предлага в 
два цвята – черен и бял, комбинирани с оранжев кант. На лице-
вия панел е разположен само бутонът за включване и изключ-
ване, в предната част на горната му страна се намира и мулти-
функционален LCD дисплей, който дава цен на информация за 
режима на работа (мрежово захранване или автономен режим) 
и основните параметри на напрежението и батерията. На зад-
ната страна на корпуса са разположени захранващите розетки. 
DigitechPro 850VA разполга с две захранващи розетки тип „шуко“. 
Налична е и защита за телефон на линия. Свързването на UPS 
устройството с компютъра става посредством US� кабел. Соф-
туерът за управление е ViewPower 2 (същият, който се използва 
и при устройствата на Aiptek), който предлага доста богата функ-
ционалност. Формата на изходния сигнал на този UPS е модифи-
цирана синусоида, или казано простичко – правоъгълен сигнал. 
�стройството не може да работи със съвремен ни PC системи, 
снабдени с APFC захранвания – при опит за преминаване на батерийно захранване изключ-
ва и изкарва грешка за претоварване даже и при 90 W консумация, което практически рязко 
ограничава сферата на приложение. В крайна сметка „нищо ново под слънцето“, бихме каза-
ли, ако цената му беше подобаваща, но за жалост и това не е така.

Value 800VA UPS
Rotronic Logistics е швейцарски дистрибутор на различни 

компютърни аксесоари и периферия, като те са брендирани 
под две марки – Value и Roline, а продуктите на Rotronic у нас 
се дистрибутират от Comelsoft. Този 800 VA (550 W) UPS е най-
нисък клас. �стройството пристига в кутия без каквито и да са 
опознавателни надписи, причисляващи го към дадена марка 
или производител. Просто на опаковката е написано, че става 
въпрос за Line Interactive UPS. Единствено един малък стикер 
на гърба на самото устройство го свързва с Rotronic Logistics. 
Самото устройство е доста компактно и корпусът му е изця-
ло пластмасов. Лицевият панел е много спартански, има само 
един бутон за превключване от мрежов на акумулаторен ре-
жим, както и един LED диод. Индикацията на режима на ра-
бота – мрежово захранване или автономно захранване, както 
и претоварване, се осъществява посредством звукова индика-
ция с различен интервал на прекъсване. Value 800VA разпола-
га с две изходни розетки IEC-320, като в комплекта е включен и 
един кабел. Налична е и LAN защита срещу гръмотевици, като 
за целта има два LAN порта. Независимо че устройството прис-
тига и със софтуер за управление под Windows, той практичес-
ки е неизползваем, защото връзката между UPS устройството и компютъра е през серийния 
порт RS-232, който отдавна вече не се използва и практически липсва при всички съвремен-
ни PC компютри. Изходното напрежение, когато е на автономно захранване, е така нарече-
ната модифицирана синусоида (в случая е чисто правоъгълно напрежение), което го прави 
напълно неподходящо за съвременен компютър с APFC захранване. В тестовете катего-
рично отказа да заработи с APFC за-
хранване даже и при 60 W товар.  

⊕ компактно устройство

⊕ LCD дисплей

⊕ приятен и нестандартен дизайн

⊖ не работи със съвремен ни PC системи

⊖ сравнително скъп

Предоставено за тестове от: Computer 2000

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 203 лв.

Гаранционен период: 24 мес. 

⊕ голям брой захранващи гнезда

⊕ отличен софтуер

⊖ липса на LAN защита

⊖ сравнително висока цена

⊖ не работи с APFC захранвания

Предоставено за тестове от: Comelsoft

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 151 лв.

Гаранционен период: 12 мес. 
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SSL сертификати от Host.bg 
Secure Sockets Layer или SSL е специален интернет протокол, който създава криптиран 

канал за комуникация между уеб сървъра и браузъра. Той предпазва преноса на дан ни 
в Интернет от недоброжелателна намеса. Всеки SSL сертификат се състои от публи-

чен и частен ключ. С тяхна помощ се създават защитени сесийни ключове за всяка връзка. 
Това се случва благодарение на т. нар. “ръкостискане” (handshake), в което случайно число, 
генерирано от клиентската страна се криптира с публичния ключ. Частният ключ на сървъра 
единствен може да дешифрира това число, с чиято помощ се създават сесийните ключове. 
В крайна сметка браузърът автоматично потвърждава, че издателят на сертификата е раз-
познат. За извикване на сертифицирани сайтове се използва https://.

Нива на криптиране на информацията
Нивата на защита на връзката със SSL сертификат се определят от дължината на ключа, измервана в битове. 

Информацията се кодира по такъв начин, че единствено получателят на тази информация да може да я декодира. 
Доставчиците предлагат сертификати с дължина 40-bit, 56-bit, 128-bit и 256-bit. Колкото по-голяма дължина има 
един сертификат, толкова по-високо ниво на защита осигурява. Един 128 битов сертификат предоставя няколко 
трилиона комбинации за ключ. Това прави декодирането му без ключ много дълъг и сложен процес. 

Типове сертификати
Има три основни типа SSL сертификати. Обикновени, Wildcard и EV SSL сертификати:

• Обикновените SSL сертификати не могат да се използват за повече от един домейн или поддомейн. За това, 
ако имате нужда от SSL сертификат за друг домейн (поддомейн) трябва да си закупите отделен.

• За разлика от обикновените, Wildacard SSL сертификатите са валидни за всички поддомейни на даден сайт.
• Съществуват и т. нар. EV (Extended Validation) SSL сертификати. Те се издават на юридически лица и удосто-

веряват автентичност та и произхода на фирмени уеб сайтове, което създава допълнително доверие в техните по-
требители. Могат да бъдат разпознати по начина на показване в браузърите. Визуализират се с допълнителна зе-
лена лента, което ги отличава от останалите сертификати.

Приложение
SSL сертификатите осигуряват високо ниво на сигурност при преноса на дан ни. Затова се използват за за-

щита на лични дан ни, на информацията от кредитни и дебитни карти и др. Сертификатите са задължителни за 
електрон ни магазини и услуги с електрон но разплащане. Използването на SSL сертификат не позволява инфор-
мацията да попадне при някой, до който не е адресирана. Освен това тя е защитена от промени по време на пре-
носа до получателя. Изпращачът и получателят могат да потвърдят идентичност та на отсрещната страна и да 
получат увереност, че са се свързали с оригиналния източник на информация. Затова сертификатите са много 
подходящи за водене на официална търговска или друг вид кореспонденция.

Заедно с повишаване на сигурност та при преноса на информация, SSL серификатът изгражда доверие в един 
сайт. Създава му имидж на сигурен информационен източник или услуга, а това винаги има положително влияние 
за бизнеса, свързан със сайта.

Host.bg предлага сертификати с разнообразни параметри от два реномирани доставчика. Сертификатите от 
GeoTrust включват парична гаранция. Клиентът може да претендира за нея, ако докаже, че е претърпял загуби в 
резултат на компрометиране на някой от атрибутите на защитената със съответния сертификат връзка. �добство 
на GeoTrust SSL сертификатите е, че се предлагат с абонамент за срок от 5 години.

Thawte от своя страна предлага сертификат с динамично управление на степента на защита – SGC (server-
gated cryptography). Целта е на всеки посетител на сайта да се предостави криптиране с максималната дължина 
на ключа, която клиентският софтуер може да обработи. SGC сертификатите автоматично настройват дължината 
на ключа и на практика осигуряват криптиране със 128 или 256-битов ключ за 99.9% от Интернет потребителите.

От началото на месец март 2012 г. Host.bg пуска в продажба Wildcart версия на Rapid SSL сертификата на 
GeoTrust. Това е икономична възможност за придобиване на сертификат, който е валиден за всички поддомей-
ни на един домейн. Освен това сертификатът предоставя неограничен брой сървърни лицензи. Това означа-
ва, че може да бъде инсталиран едновремен но на уеб сървър, мейл сървър, интранет сървър и т. н. За издава-
нето на сертификата трябва да се изпълни процедура в две стъпки, което може да стане изцяло по електронен 
път. GeoTrust осигурява безплатно преиздаване на сертификата неограничен брой пъти по време на неговата ва-
лидност. Заедно с това клиентите могат да ползват в своите уеб страници безплатно електронен графичен печат 
„Secured by RapidSSL”.

Сокол Соколов,
управител на Host.bg
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Антишпионски трикове 
Още подробности за това, кои са любопитните 
„очи” в Мрежата и как да държим дейност та си в 
Интернет далеч от тях, плюс селекция трикове 
и съвети за постигане на повече анонимност и 
неприкосновеност на личния живот онлайн 
Март 2012  www.pcworld.bg46
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Нямаме намерение да ви манипулираме, като подклаждаме безпочвени страхове и не-
нужна параноя, но във времена, когато звучни абревиатури като ACTA, SOPA и PIPA 
стават мрачен символ на глобалния заговор срещу свободното общуване в Интернет, 

темата за защитата на личното пространство в Мрежата е, меко казано, актуална. Това е 
поредният повод да ѝ обърнем внимание отново, въпреки че неведнъж досега е присъст-
вала на страниците на изданието ни. Но докато влизането в сила на нашумялото търговско 
споразумение ACTA все още е под въпрос и вероятност та някой от подчинените на минис-ACTA все още е под въпрос и вероятност та някой от подчинените на минис- все още е под въпрос и вероятност та някой от подчинените на минис-все още е под въпрос и вероятност та някой от подчинените на минис-
тър Цветанов да „цъфне” на вратата ви със заповед за обиск заради подозрения, че прави-
те нещо нередно, е по-скоро теоретична, то има далеч по-реални поводи да обръщате вни-
мание на анонимност та си онлайн. 

Всъщност поводите за това са ежедневни. Защото, независимо дали ви е известно или 
не, всички ние автоматично ставаме обект на анонимно внимание в момента, в който стар-
тираме браузърите си. Анонимно, защото започват да ни гледат неперсонифицирани ма-
шини, софтуер и технологии, които работят тихо, но за сметка на това ефективно. Макар 
че имената на обичайните любопитни „очи” в Мрежата са, общо взето, известни – следи ни 
Google, следи ни Facebook, следят ни кукитата на браузърите, а най-вероятно и вашият ра-, следи ни Facebook, следят ни кукитата на браузърите, а най-вероятно и вашият ра-следи ни Facebook, следят ни кукитата на браузърите, а най-вероятно и вашият ра- Facebook, следят ни кукитата на браузърите, а най-вероятно и вашият ра-Facebook, следят ни кукитата на браузърите, а най-вероятно и вашият ра-, следят ни кукитата на браузърите, а най-вероятно и вашият ра-
ботодател в службата, компанията, която се грижи за Интернет терминалите на възлови об-
ществени места, или операторът, обслужващ безплатната Wi-Fi точка за достъп, която тол-Wi-Fi точка за достъп, която тол--Fi точка за достъп, която тол-Fi точка за достъп, която тол- точка за достъп, която тол-точка за достъп, която тол-
кова много обичате да използвате. Друг е въпросът какво точно виждат.

Макар всичко това рядко да става обект на публични дискусии, то не е и някаква осо-
бена тайна. Обикновено даже не е незакон но, а когато става въпрос за следене в служба-
та, често дори е икономически оправдано и дори необходимо от гледна точка на бизнеса и 
законосъобразност та на фирмената дейност. Най-малкото всеки работодател би искал да 
знае дали някой от служителите му използва нелицензиран софтуер на служебния си ком-
пютър – сценарий, заради който компанията или организацията ви може да отнесе сериоз-
ни санкции, да си има пренеприятно взимане-даване с правоохранителните органи, да за-
губи реноме или дори пазарни позиции. 

Но нека оставим настрана общите приказки и да задълбаем малко по-навътре в темата. 

Може ли да се заобиколи „служебният” РС мониторинг?
От гледна точка на корпоративната сигурност наблюдението на вашия служебен компю-

тър попада в категорията на т.нар. endpoint security (сигурност в крайната точка). Този тер-endpoint security (сигурност в крайната точка). Този тер- security (сигурност в крайната точка). Този тер-security (сигурност в крайната точка). Този тер- (сигурност в крайната точка). Този тер-(сигурност в крайната точка). Този тер-
мин обозначава защитата на всичко, което се случва между вас и служебната ви машина – 
от това, как точно използвате компютъра си, до начина, по който работи софтуерът му и 
охраната на физическото местоположение на системата. Дори да оставим настрана при-
мера с нелицензирания софтуер, системните администратори на фирмата или организа-

цията, в която работите, просто са длъжни да следят какво прави 
РС-то ви (и вие!), за да са сигурни, че машината не е заразе-

на с малуер. Той може да изложи на риск служеб-
на информация и в крайна сметка да доведе 

до финансови загуби. Всяка разумно упра-
влявана организация почти със сигурност 
използва софтуерни пакети за цялостна 
защита от корпоративен клас на разра-
ботчици, като G Data, Norton, �itDefend-G Data, Norton, �itDefend- Data, Norton, �itDefend-Data, Norton, �itDefend-, Norton, �itDefend-Norton, �itDefend-, �itDefend-�itDefend-
er, Kaspersky, TrendMicro, Avast, ESET, F-

Secure, AVG, Avira, Panda, McAfee, Webroot 
и пр. А въпросните решения от корпорати-
вен клас се грижат не само за антивирусната 
защита и управлението на системните ъп-

дейти, но и за обслужването на фирмена-
та политика за сигурност – задача, която 
е свързана със съхраняването на логове 
от използваните приложения, посещава-
ните уебсайтове, влизанията ви в различ-

ните сървъри от локалната мрежа и т.н. 
Нещо повече, типичните решения за така-
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ва endpoint защита са интегрирани не 
само на локално ниво с вашата работ-
на станция, но и с фирмения инфор-
мационен център, където безименен 
сървър проверява и записва честичко 
всичко, което се случва с РС-то на бю-
рото ви. 

Всичко това със сигурност е доста не-
приятно, макар и едва ли изненадващо 
за хората, които държат на уединение-
то си. Още по-неприятно е, че начините 
за заобикаляне на цялото това „служеб-
но” следене не са никак много, а кога-
то ги има, не са и лесни – например да 
се сдобиете тайно с администраторски 
достъп до служебния си компютър. А 
дори да успеете да изключите любопит-
ните очи, радост та ви едва ли ще про-
дължи дълго, защото анонимният сър-
вър, който ги следи, моментално ще 
подаде сигнал за тревога. 

Затова, ако не искате да играете веч-
но прастарата игра на котка и мишка 
с вездесъщия сисадмин (който опреде-
лено не е мишката в случая), то най-
добре е да прибегнете до единстве-
ния смислен подход за заобикаляне 
на фирмения софтуер за мониторинг – 
като използвате РС, което само вие 
контролирате. С други думи, да носи-
те и използвате в службата личния си 
лаптоп, който да прибирате в края на 
работния ден. Шефът ви едва ли ще 
има нещо против да си спести една ра-
ботна станция, но дори да прояви не-
здраво любопитство за решението ви, 
винаги можете да изтъкнете някакъв 

Март 2012  www.pcworld.bg48

Интернет и мрежи

Още няколко „златни” препоръки за 
почитателите на онлайн уединението

Както вече стана ясно, мониторингът на практика е 

неизмен на част от онлайн дейностите на всички ни – 
особено ако става въпрос за ползване на компютър в 
офиса, в учебно заведение или друго обществено мяс-
то. Анонимност та почти със сигурност отива по дяволи-
те и ако имате лошия късмет компютърът ви да бъде 
заразен с вирус. Хубавото е, че ще спрете много от лю-
бопитните очи в Мрежата просто като се придържате 
към някои базови препоръки за работа онлайн. Ето ос-
новните:

• Винаги използвайте антивирусен софтуер и скани-
райте интернет машината си редовно, без значение 
дали става въпрос за настолно РС, лаптоп, таблет или 
смартфон. Хакерите често използват троянски коне, за 
да промъкват злонамерени програми за наблюдение 
или за източване на сметките за мобилен Интернет. 

• Силно препоръчително е да комбинирате защитни-
те пакети и с допълнителен антишпионски софтуер. В 
Мрежата има достатъчно безплатни програми от този 
тип, а те работят добре и като допълнение към антиви-
русния софтуер, без да ви тормозят с досадни съобще-
ния за несъвместимости.

• Използвайте функциите за поверително сърфира-
не (т.нар. „Private browsing”) в съвремен ните браузъри 
и трийте редовно бисквитките с предвидените за целта 
инструменти.

• Избягвайте използването на служебни и общест-
вени компютърни мрежи и терминали за лични цели. 
Вероятност та от следене в тях е по-голяма, а нерядко 
зареденият им софтуер за мониторинг не може (или не 
бива) да бъде премахван или заобикалян. Разчитайте 
най-вече на собствените си устройства за достъп.

• Избягвайте социалните мрежи или поне не прекаля-
вайте с общуването в тях. Те по принцип са създадени 
с идеята за споделяне, което е точно обратното на уе-
динението, така че, ако ги използвате, поне споделяйте 
възможно най-малко лична информация, снимки и т.н. 
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благовиден предлог – например, че служебната машина е твърде бавна, което се отразя-
ва зле на продуктивност та ви, че получавате болки в китките заради неудобната клавиату-
ра или нещо от този сорт. Важното е да избегнете почти сигурното предложение да дадете 
лаптопа си на ИТ отдела, за да ви инсталира „каквото трябва за работата” – ако държите на 
личното си пространство, направете го сами. Всъщност, ако имате късмета да работите с 
традицион но доброжелателни и не особено подозрителни шефове, този подход дори може 
да ви издигне в очите им, оставяйки впечатлението, че явно вземате работата си много на-
сериозно, щом сте готови да използвате личния си компютър за служебни цели. 

Добре е да имате предвид и още нещо: дори да работите дистанцион но (което е все по-
честа практика в наши дни), активност та ви онлайн може да бъде следена всеки път когато 
се свързвате с корпоративната виртуална частна мрежа (VPN). Решението в този случай е 
просто: изключвайте VPN клиента си всеки път когато не го използвате, а когато го използ-VPN клиента си всеки път когато не го използвате, а когато го използ- клиента си всеки път когато не го използвате, а когато го използ-клиента си всеки път когато не го използвате, а когато го използ-
вате, се придържайте само към служебните задачи. 

Други хитринки за избягване на мрежовия мониторинг
Служебната ви работна станция е само първата брънка от веригата на наблюдението в 

мрежите на компаниите и обществените организации, която се простира от клавиатурите 
на компютрите до практически всяка джаджа, която е свързана в локалната мрежа. Зато-
ва е силно препоръчително да пазите тайните си далеч от въпросната кабелна мрежа. За 
щастие, мобилните комуникации вече са достатъчно добре развити, така че избягването на 
LAN наблюдението не е трудна задача. Използването на Wi-Fi и 3G�4G услугите за браузене 
и обмен на дан ни обаче също имат някои особености, ако идеята е това да става възможно 
най-анонимно (защото постигането на абсолютна анонимност на практика е невъзможно). 

Преди всичко е важно да се отбележи, че най-доброто решение е отно-
во използването на собствено устройство за Интернет достъп – лап-

топ, таблет или смартфон. Това е така, защото обществените точ-
ки за Wi-Fi достъп също се наблюдават от операторите, които 

се грижат за тях, макар и целта им да не е непремен-
но да гледат какво точно вие вършите в мрежа-

та, а по-скоро да поддържат услугата работе-
ща и безопасна за потребителите. Разбира се, 
това означава, че най-вероятно ще се нало-
жи да ползвате собствения си комуникацио-
нен план за точене на дан ни, което значи, че 
няма да се размине без плащане. Съществу-

ва и вариантът да „точите” за лични цели през 
фирмената Wi-Fi мрежа, но така пък се увели-Wi-Fi мрежа, но така пък се увели--Fi мрежа, но така пък се увели-Fi мрежа, но така пък се увели- мрежа, но така пък се увели-мрежа, но така пък се увели-
чава вероятност та да попаднете в полезрение-
то на всевиждащите сисадмински очи. Затова, 
ако ще го правите, поне се придържайте към 
едно много разумно правило – дайте на ма-
шината си анонимно мрежово име, т.е. тако-
ва, което да не насочва по никакъв начин към 
самоличност та ви. В този случай е най-добре 

да се придържате към неописателни и безраз-
борни буквено-символни комбинации от рода на 

9873r54Cy, които лесно се сливат с обозначенията на 
останалите „безлични” машини в мрежата.

Анонимност в торент сайтовете (и цялата Мрежа)
Въпреки че споменатите по-горе ACTA, SOPA и PIPA изплуваха в 

общественото пространство едва напоследък, разминаването на интересите на притежате-
лите на авторски права и потребителите на файлообмен ните P2P мрежи не е от вчера, а 
„надцакването” между страните се води на всички равнища, независимо от факта, че спо-
ред законите на повечето страни в ЕС (включително и нашата) ползването на торенти и сва-
лянето на музика и филми за лична употреба (с нетърговска цел) не е престъпление (поне 
засега). От друга страна, в някои държави виновни за свалянето на пиратското съдържание 
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се смятат имен но потребителите на пирингови мрежи, а не притежателите на торент сай-
тове. Така или иначе в момента не е ясно коя концепция ще вземе превес и как точно ще 
бъде отразена в бъдещото европейско законодателство, затова отново ще обърнем внима-
ние на темата за анонимност та в тракерите, въпреки че сме я засягали и преди на страни-
ците на списанието. Следват подробностите за няколко средства за непроследима дейност 
в торент сайтовете, а и не само в тях.

Камуфлажни” услуги за торентите
Ако следваме принципа „от просто към 

сложно”, първо трябва да споменем услу-
гата Furk.net, изпълняваща ролята на он-
лайн �itTORrent клиент, свалящ дан ните 
от файлообмен ните мрежи чрез посред-
ник прокси сървър и осигуряващ по този 
начин анонимност при работа с тях. 

За работа с Furk.net е достатъчно да 
се отвори браузърът, да се направи ре-
гистрация на сайта, да се посочи место-
положението на файла и да се кликне на 
Add TORrent. След това системата самос-
тоятелно ще качи дан ните и след като 
приключи с копирането, ще изпрати по 
електрон ната поща на потребителя линк за сваляне чрез HTTP протокол. Всичко е предел-HTTP протокол. Всичко е предел- протокол. Всичко е предел-протокол. Всичко е предел-
но просто. Единственото, което може да отблъсне потребителите, е комерсиалната състав-
на на услугата, предполагаща плащане за използването на Furk.net. Разценките варират от 
7 евро на месец до 55 евро на година. 

По сходен с Furk.net начин функционират услугите 
TORrentPrivacy и �TGuard, транслиращи пиринговия тра-
фик през собствените си сървъри, които за по-голяма на-
деждност го криптират и затрудняват проследяването на 
предаваните дан ни. 

Разликата е в това, че за работа с тези инструменти 
трябва в компютъра да се инсталира допълнителен соф-
туер, представляващ специално настроен торент клиент. 
Като следствие TORrentPrivacy и �TGuard предлагат на 
потребителя доста повече възможности за сваляне на 
файлове от P2P мрежите. За да се възползвате от тях, 
също трябва да се разделите с известна сума – от $6 до 
$10 в зависимост от избраната услуга. 

Вездесъщите VPN и богът на гръмотевиците
За да заличите следите от присъствието си в торент 

мрежите, можете да се възползвате и от VPN услугите. 
Дан ните, предавани чрез виртуалните частни мрежи, се 
криптират и автентифицират, което изключва тяхното 
външно прихващане. Всичко това заедно с използването 
на странични сървъри, скриващи реалния IP адрес, осигу-IP адрес, осигу- адрес, осигу-адрес, осигу-
рява анонимност при работа с торент тракерите. 

И тук обаче е добре да имате предвид две уговорки:
Първо, възможно е VPN доставчикът да „следи” и за-

писва трафика, който минава през него и�или IP адресите 
на Интернет ресурсите, които посещаваме. Това е честа 
практика при безплатните VPN услуги, тъй като печелят 
не от вас, а от вашата информация. Затова по-добро ре-
шение е да се използват платени VPN услуги, които ни да-
ват спокойствието, че срещу малка такса информацията 
ни няма да стане публично достояние. 
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Вторият проблем е, че Интернет доставчикът на VPN сървъра може да съхранява запи-
си на дан ни, а понякога дори целия трафик. Това най-често се прави по законови причини. 
Решението тук е да се използва VPN доставчик в страна, която не изисква такива записи 
(Швеция например). Ако трябва да ви препоръчаме някоя такава опция, смятаме, че едно 
добро начало би била например набиращата популярност в Европа услуга CyberGhost. Тя е 

с цени от 4,17 до 9,92 евро месечно за различните планове, 
но има и нещо като безплатна демоверсия (с ограничение 
за 1 G� трафик), която може да ви даде представа за какво 
иде реч. Разбира се, в Интернет можете да намерите и много 
други доставчици на VPN услуги, като месечните такси обик-
новено започват от 3-4 евро.

Добре е също така при абониране за VPN услуги да се об-VPN услуги да се об- услуги да се об-услуги да се об-
ръща внимание на включения трафик. Не може да се каже, 
че торент клиентите нямат „апетит“, затова помнете, че вся-
ко невнимание в това отношение може да ви струва скъпо – 
ако не в пари, то поне във време, защото при някои платени 
услуги превишаването на определен лимит от трафик води 
до значително намаляване на скоростите за достъп.

Ако не искате да давате пари, със задача-
та за скриване на вашата торент дейност може 
да се справи и мрежата TOR. С нейна помощ 
всички дан ни се предават в криптиран вид чрез 
верига от посредници, които нищо не знаят за 
източника и съдържанието на заявката. Те оси-
гуряват скритост на предаваната по Интернет 
информация във всяка точка на маршрута. 

За включване към TOR е необходимо в ком-TOR е необходимо в ком- е необходимо в ком-е необходимо в ком-
пютъра да се инсталира клиентска програма с 
локален прокси сървър и да се коригират на-
стройките на инсталираното �itTORrent при-
ложение. Поради внушителния трафик, гене-
риран от P2P клиентите, разработчиците на 
проекта препоръчват на потребителите да се 

въздържат да използват TOR за файлообмен ните ресурси и да не натоварват излишно мре-TOR за файлообмен ните ресурси и да не натоварват излишно мре- за файлообмен ните ресурси и да не натоварват излишно мре-а файлообмен ните ресурси и да не натоварват излишно мре-
жата. Освен това поради невъзможност за пряко включване всички връзки в торент клиента 
ще имат статус LowID и обменът на дан ни ще се забави. 

С други думи, в сравнение с безплатния TOR използването на 
VPN (макар и платен) има поне две важни предимства. Първо-
то е в скорост та – много по-висока от скорост та при използ-
ване на TOR. Второто предимство е, че през VPN може да 
се използват всички Интернет протоколи (освен ако VPN 
доставчикът ви не блокира част от тях). Така може 
да ползвате Skype, TORrent и други. Недостатък на 
VPN-а е в това, че трафикът не минава през някол-
ко точки в Мрежата, а само през една.

Трикове за по-напреднали
Друг начин за постигане на по-добро уединение 

в Интернет е използването на анонимната разпре-
делена мрежа I2P (Invisible Internet Project), осигу-
ряваща прокарване на защитени тунели към която и 
да е TCP услуга. 

При обмен на дан ни по I2P се изпълняват криптира-I2P се изпълняват криптира-2P се изпълняват криптира-P се изпълняват криптира- се изпълняват криптира-се изпълняват криптира-
не на много нива, както и криптографска автентификация 
на крайните възли. За да се възползвате от всички преи-
мущества на анонимната инфраструктура, трябва да инста-
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лирате в компютъра си програма маршрутизатор, която ще шифрова�разшифрова целия 
трафик и ще го пренасочва през верига от посредници. В I2P мрежата работят собствен ка-
талог от сайтове, електрон ни библиотеки, система за обмен на бързи съобщения, както и 
торент тракери, сред които и известният The Pirate �ay. За сваляне на файлове можете да 
се възползвате от влизащото в състава на клиентския софтуер уебприложение I2Psnark 
или торент даунлоудър, поддържащ работа с мрежата I2P – например Vuze. I2P клиентът е 
написан на Java и може да работи с широк спектър платформи, например  Windows, Linux, 
Mac OS X, Solaris и др. 

Последният начин за мрежова мас-
кировка в нашия обзор е SSH тунели-SSH тунели- тунели-тунели-
ране и външен сървър (компютър), до 
чиято операцион на система има ад-
министраторски достъп за настрой-
ка и организиране на защитен канал 
за връзка. Начинът подразбира нали-
чие на съответните знания у потреби-
теля, затова е достъпен най-вече за 
експертите в област та на мрежовите 
технологии. 

В заключение
Както виждате, има страшно много начини за „замитане” на следите на потребителите в 

Интернет. И въпреки че за постигане на абсолютна анонимност в Мрежата трудно може да 
се говори, всичко това за пореден път доказва, че е напълно безсмислено да се води бор-
ба с P2P ресурсите по административен път, като се въвеждат забрани и ограничения и се 
вменяват полицейски функции на Интернет доставчиците. Оставяме настрана факта, че 
пиратството и P2P мрежите съвсем не са тъждествени понятия, както и другия споменат 
по-горе факт, че според родното законодателство (Закон за авторското право и сродните 
му права) свалянето от торент сайтове не е престъпление, ако съдържанието се използва 
само за лична употреба. 

Наистина, едва ли може да се отрече и вопиющата необходимост от нови методи за за-
щита на авторските права и алтернативни механизми за възнаграждение на притежатели-
те им, както и нуждата да се формира система за контрол и саморегулиране при разпро-
страняването на защитената информация в Интернет. Реализацията на тези механизми 
трябва да е на глобално ниво, така че да позволи на всички потребители на торенти и на 
всички носители на авторски права да стигнат до компромис и да започнат да си сътрудни-
чат онлайн. Защото потенциалът на торент мрежите и на P2P обмена на знания е огромен. 
Жалко е, че не всички медийни компании, занимаващи се с дистрибуция на съдържание, 
разбират това и вместо да търсят начини за коопериране, предпочитат да стоят с потреби-

телите на противоположните страни на барикадата, харчейки милиони 
и даже милиарди долари за съдебни дела и лобиране на ниво меж-

дународни институции, вместо да ги инвестират в нови методи 
за разпространение на защитеното си съдържание в Мрежа-

та. Още по-необяснимо е нежеланието им да го напра-
вят при положение, че вече от години има добре раз-

работени и много печеливши бизнес модели, като 
Amazon, Apple iTunes, �ouTube, Android Market и 
пр. Те позволяват тези две страни да се срещнат 
по максимално изгоден за всички страни начин и 
без да ограничават свободния обмен на съдържа-

ние в Интернет. За нас остава да се надяваме, че в 
крайна сметка ще се наложат имен но тези нови биз-

нес модели, а не онези, които се опиват да ни налагат 
с ACTA…  
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Много често, когато трябва да избирате хостинг решение с по-големи възможности и гъв-
кавост от споделеният хостинг, се колебаете. Разглеждат се различни варианти, цени, 
възможности. В тази статия ще направя сравнение между трите най-популярни реше-

ния за използване на IT инфраструктура.
И така, кои инфраструктурни услуги предпочитат клиентите:
• Колокация – това е услуга, при която клиентът закупува собствено оборудване и след това го разпо-

лага в специализиран център за данни. �слуга всъщност представлява осигуряване на подходяща сре-
да за оборудването на клиента – непрекъсваемо захранване, климатизация, сигурност, Интернет;

• Наети съвъри – при тази услуга клиентът наема точно определено оборудване – обикновено сървъ-
ри. Доставчикът освен хардуера, който е разположен в специализиран център за данни, осигурява и Ин-
тернет свързаността, поддръжка и др.;

• IAAS или Infrastructure as a Service – това е вид облачна услуга, при която клиентът наема определе-
ни компютърни ресурси на Pay-As-�ou-Go модел. Самите ресурси обикновено се предоставят във вид 
на виртуални сървъри, storage (дисково пространство), мрежов капацитет и др.

В следващата таблица можете да видите сравнение на трите вида услуги по различни критерии:

Параметър Колокация Нает IAAS
1. Закупуване на хардуер Да Не Не
2. Поддръжка на хардуер Да Не Не
3. Време за реакция при проблем с хардуера (1) Дълго Кратко Няма
4. Необходимост от първоначална инвестиция (2) Да Не Не
5. Необходимост от персонал, поддържащ хардуера Да Не Не
6. Увеличаване на хардуерният ресурс (3) Трудно Трудно Лесно
7. Необходимост от подмяна и ъпгрейдване на хардуера Да Да Не
8. Относителна обща цена на притежание (4) 100,00% 110,00% 120,00%

Пояснителни бележки:
1. Време за реакция при проблем с хардуера – по принцип може да се договори и SLA с доставчикът на 

хардуера, но може да изисква допълнителна синхронизация с хостинг доставчика или центъра за данни;
2. Разходите се преобразуват от капиталови в оперативни – т.е. не е необходимо да се правят първо-

начални инвестиции;
3. В случай, че IAAS услугата е построена правилно, няма да е необходимо време за добавяне на ре-

сурси, ако доставчикът има достатъчно хардуер вече на разположение;
4. Оценката е много относителна и е възможно да не е вярна. Оценката е на база преките разходи за 

придобиване на техниката и колокирането и в случая на вариант „Колокация“
 Ясно се вижда, че облачната услуга има много повече предимства от останалите услуги, основ-

но на базата на голямата гъвкавост, осигуреност и скалируемост, които тя дава.

съветва:

Сравнение между услугите
колокация, наети сървъри 
и IAAS (Infrastructure as a Service) 
Част 1

Любомир Русанов,  
управител на СуперХостинг.БГ
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пътеводител за 
света на мобилните 
операцион ни системи
(Кои са те и какво предлагат  
най-актуалните им версии?)
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В зората на мобилните комуникации нещата бяха прости. Телефон ните апарати бяха 
тромави, ръбати и малко глупави. Произвеждаха се едва от няколко компании в све-
та, а видовете модели бяха една шепа.

Днес, в бума на информацион ната ера, пазарът предлага стъписващо изобилие от мар-
ки и модификации, идващи в какви ли не форми и размери. Нещо повече – за последното 
десетилетие мобилните телефони „поумняха” значително и преобладаващите от тях пред-
лагат (при това в джобен формат) повече изчислителна мощ, отколкото масовите РС през 
90-те години на миналия век. А и децата знаят, че където има микропроцесори, оператив-
на памет и пространство за съхранение на дан ни, е нужна операцион на система, която да 
ги управлява ефективно.

Така се родиха и така наречените „мобилни ОС”, които днес вече не са една и две. Все-
ки производител (логично!) реши да заложи на различна версия, всяка със своя собствена 
екосистема от приложения. Вариациите вече са доста и средностатистическият потреби-
тел е, меко казано, объркан. Защо да предпочете iOS пред Android? Какви са плюсовете на 
Symbian пред Windows Phone? И какво, по дяволите, е �ada?

Спокойно – за да отговорим на всички тези въпроси, сме ви подготвили кратък пътеводи-
тел в света на съвремен ните операцион ни системи. 

Естествено, основният „виновник” за това, днес да си имаме операцион на система не само 
на компютъра, а и на телефона, са Apple. В ерата преди легендарния iPhone никой не се ин-Apple. В ерата преди легендарния iPhone никой не се ин-. В ерата преди легендарния iPhone никой не се ин-iPhone никой не се ин- никой не се ин-
тересуваше особено от този въпрос. Чувахме производителите да говорят за Symbian и Java, 
но не обръщахме особено внимание – така де, нали телефоните си работеха, а и повечето от 
тях си нямаха камери, достъп до социални мрежи, мултимедийни функции и 3D игри.

Имен но раждането на феномена iPhone и вървящата с него iOS доведоха до появата 
първо на Google Android (понастоящем смъртен враг на Apple), а малко след това и на мо-Google Android (понастоящем смъртен враг на Apple), а малко след това и на мо- Android (понастоящем смъртен враг на Apple), а малко след това и на мо-Android (понастоящем смъртен враг на Apple), а малко след това и на мо- (понастоящем смъртен враг на Apple), а малко след това и на мо-Apple), а малко след това и на мо-), а малко след това и на мо-
билния Windows Phone. �споредно с това редица производители на мобилни телефони 
също решиха да се включат в „Играта на ОС” и така се родиха �lack�erry OS (на RIM) и 
�ada (създадена от Samsung).

Разбира се, всяка една си има предимства и слабости, индивидуални отличителни черти, 
които я открояват на фона на останалите. Да не говорим, че всяка от тях периодично пре-
минава през процес на обновяване и следващата им версия добавя едно или друго, пре-
махва второ или трето.

Разпределение на пазара на мобилни операцион ни системи към септември 2011
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Та на въпроса: за какво всъщност става дума тук? Ето и възможно най-краткият отговор:

Операцион на система: Android
Най-актуална версия: 4.0 (Ice Cream Sandwich)
За какво иде реч: Най-новата версия на тази платформа, създадена от Google, има 

амбицията да обедини света на две от най-популярните в момента мобилни устройства: 
таблети и смартфони. Имен но по тази причина тя е наследила най-доброто от версиите 
Gingerbread (предназначена основно за мобилни телефони) и Honeycomb (разработена 
специално за таблети). Накратко това означава подобрени визия и интерфейс плюс обно-
вени възможности за споделяне и комуникация.

Google са поработили доста и върху възможностите за работа с текст и по-точно върху 
въвеждането на символи с помощ та на виртуална клавиатура – безцен на функция за по-
вечето съвремен ни смартфони и таблети, разполагащи за целта единствено със сензорен 
дисплей, но не и с физически клавиши.

Помислено е и за поддръжка на мултитаскинг (едновремен на работа с повече от едно 
приложение), което е застраховка за бъде-
щето – все пак през тази година явно ще ви-
дим доста мобилни устройства с четирияд-
рени процесори и много памет.

Разширени са опциите за контрол на вгра-
дената камера (която вече е неделима част 
от всички нови модели смартфони), а също 
така и възможностите за управление на Wi-
Fi безжичния пренос на дан ни. На фина- безжичния пренос на дан ни. На фина-
ла – модерната напоследък NFC (Near Field 
Communication) – функция, осигуряваща 
безпроблемно споделяне между две NFC 
устройства на приложения, музика, видео, 
при това достъпна само с едно докосване 
на екрана.
Устройства, които я поддържат: За-

сега само Galaxy Nexus, но скоро и други мо-Galaxy Nexus, но скоро и други мо- Nexus, но скоро и други мо-Nexus, но скоро и други мо-, но скоро и други мо-
дели ще могат да получат ъпгрейд към но-
вата версия 4.0 (като Motorola Droid Razr и 
�ionic например).
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Операцион на система: Symbian 
Най-актуална версия: 10.1 (Symbian �elle)
За какво иде реч: Една от най-старите мобилни ОС на пазара, поддържана най-вече от 

финландския комуникационен гигант Nokia. Еволюцията ѝ през годините я направи достъп-Nokia. Еволюцията ѝ през годините я направи достъп-. Еволюцията ѝ през годините я направи достъп-
на и лесна за употреба, макар по мнението на много анализатори все още далеч от лекота-
та и комфорта, които са запазена марка на iOS и Android. В новата 10.1 версия (която заме-iOS и Android. В новата 10.1 версия (която заме- и Android. В новата 10.1 версия (която заме-Android. В новата 10.1 версия (която заме-. В новата 10.1 версия (която заме-
ня 9.5, известна още като Symbian Anna) Nokia са заложили редица подобрения: стартовият 
екран на системата вече предлага много повече опции за незабавен достъп до приложения 
и функции. Прибавена е, разбира се, поддръжка и за технологията NFC (която явно ще е 
следващата голяма стъпка напред в света на мобилните комуникации), позволяваща лесни 
споделяне и обмен на дан ни плюс опции за електрон но пазаруване.

Устройства, които я поддържат: Едва ли е изненада, че тук ще срещнете само мо-
дели с марката на Nokia – новия N8, E7, C6-01, Nokia 700 и 701. По-старите E6 и X7 модели 
ще получат �elle като ъпгрейд.

Операцион на система: Bada
Най-актуална версия: 2.0 
За какво иде реч: Разработвана и поддържана от Samsung. Името на тази ОС в буквален 

превод от корейски означава „океан”, а компанията се надяваше да използва тази платфор-
ма в най-масовите си модели, създавайки (по нейни думи) „смартфони за всеки”.
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За съжаление инициативата им се посрещна със смесени чувства и без особен ентусиа-
зъм от страна на потребителите. Все пак Samsung все още не са се отказали от �ada и през 
миналата година пуснаха за част от моделите си нова 2.0 версия на операцион ната систе-
ма. Тя включва подобрен потребителски интерфейс с поддръжка на няколко отворени про-
зореца (многозадачност), както и функция за разпознаване на глас, която дори може да се 
използва за създаване на текстови съобщения (като алтернатива на набора им от клавиа-
турата). Разширени са и уебвъзможностите на операцион ната система – добавена е под-
дръжка за Wi-Fi Direct, HTML 5, най-новата версия на Flash и, разбира се, NFC.
Устройства, които я поддържат: И отново няма изненади – единствено телефони с 

марката на Samsung: Wave 3, Wave M и Wave �. 

Операцион на система: BlackBerry OS 
Най-актуална версия: 7.0
За какво иде реч: Още една специализирана операцион-

на среда, създадена от конкретен производител на мобилни 
телефони за използване единствено в устройства с негова-
та марка. В случая става дума за RIM (Research-In-Motion), 
една от компаниите, за които се твърди, че е родоначални-
кът на класа „бизнес телефон” благодарение на популярната 
им марка �lack�erry.

Интересното при новата версия 7 е, че RIM доста са се по-RIM доста са се по- доста са се по-
старали да ѝ придадат корен но различен външен вид от на 
предходните �� OS версии. Освен лъскава, нова визия тя 
включва и вграден браузър, който е до 40 процента по-бърз 
от на предшествениците си. Предвидени са и поддръжка за 
NFC комуникация, възможности за HD видеозапис (720 р), 
опции за достъп до социални мрежи и Интернет общуване 
(��M6 messenger).
Устройства, които я поддържат: Най-новата генера-

ция �lack�erry смартфони – �lack�erry 9900, 9810, 9360 и 
9860. За съжаление RIM не предвиждат опции за ъпгрейд на 
по-стари модели, използващи �lack�erry OS 5 и 6.
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Операцион на система: Windows Phone 
Най-актуална версия: 7.5 (Mango)

За какво иде реч: Преди малко повече от година софтуерният гигант 
Microsoft реши да се намеси на пазара на мобилни операцион ни сис- реши да се намеси на пазара на мобилни операцион ни сис-реши да се намеси на пазара на мобилни операцион ни сис-
теми и резултатът беше Windows Phone 7. Тя определено изглеждаше 
доста свежо в тълпата роящи се мобилни ОС най-вече благодарение на 
оригиналния си нов потребителски интерфейс, наречен Метро. За съ-
жаление в първата си ревизия новият Windows Phone не поддържаше 
функции като copy�paste и мултитаскинг – недостатъци, които компа-copy�paste и мултитаскинг – недостатъци, които компа-�paste и мултитаскинг – недостатъци, които компа-paste и мултитаскинг – недостатъци, които компа- и мултитаскинг – недостатъци, които компа-
нията бързо коригира с ъпгрейда 7.5 (Mango), който е актуален и в мо-Mango), който е актуален и в мо-), който е актуален и в мо-
мента.

Бяха добавени още и подобрени възможности за Интернет комуника-
ция и за работа със социални мрежи. За съжаление липсваше модер-
ната напоследък NFC поддръжка – недостатък, който Microsoft ще по-NFC поддръжка – недостатък, който Microsoft ще по- поддръжка – недостатък, който Microsoft ще по-Microsoft ще по- ще по-
правят до края на годината с новия Windows Phone 8 (Apollo). Той ще 
включва също така поддръжка на двуядрени процесори, дисплеи с по-
висока резолюция и възможности за свободен обмен на информация 
между широк спектър Windows устройства – от настолни компютри и 
лаптопи до таблети и мобилни телефони.
Устройства, които я поддържат: Благодарене на обявеното в 

началото на миналата година стратегическо партньорство с Nokia – ре-Nokia – ре- – ре-
дица модели на финланската компания, като новите Lumia 710 и 800. 
Също така ще срещнете Mango в телефони като HTC Radar и Samsung 
Omnia W. 
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Операцион на система: iOS
Най-актуална версия: 5.0
За какво иде реч: Финала, разбира се, запазихме за вездесъщата iOS на Apple! В новата, 

пета версия на култовата операцион на система Apple са заложили на подобрената функ-Apple са заложили на подобрената функ- са заложили на подобрената функ-
ционалност и разширената достъпност. Така например всички нови известия (е-mail, SMS, 
Facebook чат съобщения и други) са събрани на едно място и са достъпни с едно докосва- чат съобщения и други) са събрани на едно място и са достъпни с едно докосва-
не на екрана. 

Подобрена е и интеграцията с всички останали iOS базирани устройства – всички вер-iOS базирани устройства – всички вер- базирани устройства – всички вер-
сии на iPod, iPhone и iPad. iOS 5 предлага и разширени възможности за редактиране на из-iPod, iPhone и iPad. iOS 5 предлага и разширени възможности за редактиране на из-, iPhone и iPad. iOS 5 предлага и разширени възможности за редактиране на из-iPhone и iPad. iOS 5 предлага и разширени възможности за редактиране на из- и iPad. iOS 5 предлага и разширени възможности за редактиране на из-iPad. iOS 5 предлага и разширени възможности за редактиране на из-. iOS 5 предлага и разширени възможности за редактиране на из-iOS 5 предлага и разширени възможности за редактиране на из- 5 предлага и разширени възможности за редактиране на из-
ображения (най-вече цифрови фотографии, като например опция за премахване на ефекта 
„червени очи”), а също и поддръжка за онлайн услугите в iCloud.
Устройства, които я поддържат: Новият iPhone 4S (по подразбиране) и предше-iPhone 4S (по подразбиране) и предше- 4S (по подразбиране) и предше-S (по подразбиране) и предше- (по подразбиране) и предше-

ствениците му iPhone 4 и iPhone 3GS (чрез софтуерен ъпгрейд). 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА  
“МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ”
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Как се ъпгрейдва 
дън на платка по 
лесния начин
Ако следвате нашето ръководство тип 
„стъпка по стъпка”, ще избегнете някои 
често срещани проблеми при ъпгрейда 
и инсталирането на дън ната платка. В 
следващите редове можете да видите кой 
е най-безопасният и лесен начин за това.

Планирате да купите нова дън на платка, с която да замените старата? Това е похвал-
но намерение, но ъпгрейдът на дън ната платка на вашето PC по принцип е доста от-PC по принцип е доста от-по принцип е доста от-
говорна и даже опасна задача, от която понякога се стряскат дори и напреднали РС 

потребители. 
Трудната част не е самата хардуерна инсталация – от години насам модерните дън ни 

платки предлагат много лесни инсталация и монтаж. Тя е в запазването на Windows с всич-Windows с всич-с всич-
ките програми и настройки. Допреди една година многократно ъпгрейдвахме геймърската 
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тестова система в нашата лаборатория, но работните ни машини бяха с двугодишни дън-
ни платки и процесори. Тогава имен но с тях се научихме как да заменим дън ната платка с 
нова, без да се налага да правим чиста инсталация на целия софтуер – операцион на сис-
тема и всички приложения, които се ползват. Това не е толкова трудно, стига да се направи 
малко предварителна подготовка.

В тази статия ще се фокусираме върху ъпгрейд само с едно поколение по-ново. Примери-
те могат да включват мигриране от Intel Core 2 дън на платка към Intel Core i5�i7 или от AMD 
Athlon 64X2 AM2 платка към поддържаща Phenom X4. Дори и в тези случаи ще трябва да си 
набавите и кореспондиращия допълнителен хардуер, който също трябва да бъде заменен 
като системна DDR3 памет, ако до момента например сте били с DDR2. 

Конкретно за случая няма да се опитваме да мигрираме от много стар хардуер (да речем 
от дън на платка с AGP слот) към съвсем нов. Причината: ако планирате да правите подо-AGP слот) към съвсем нов. Причината: ако планирате да правите подо-слот) към съвсем нов. Причината: ако планирате да правите подо-
бен ъпгрейд от древен хардуер към много нов, то най-добре тогава да бъде и с чиста ин-
сталация на целия софтуер.

И така, ще ви преведем през процеса на модернизация на дън ната платка в съществу-
ващ компютър, включително и по това, как да се погрижите за всички софтуерни проблеми, 
които могат да се появят. Целта е да се съхрани и да се поддържа напълно работоспособ-
на съществуващата инсталация на Windows, дори и след обновяване на дън ната платка. В 
това ръководство ще се съсредоточим основно върху Windows 7, но ще предложим и някои 
съвети и трикове за Windows XP и Windows Vista. 

Иначе като процедура извършването на ъпгрейд на дън ната платка е доста проста задача 
и се състои от три части: предварителна подготовка преди ъпгрейда, физическа замяна и по-
стъпгрейд настройки. По-долу сме дали последователност та от действия за замяна на вашия 
хардуер, както и необходимата подготовка, за да се избегне преинсталиране на приложенията.

Подготовка за замяна на дън ната платка
Стъпка 1: Бекъп
Трябва да запомните един ключов момент: при смяна на дъното вие излагате на риск ва-

шите дан ни. Дори ако не сте правили редовни бекъпи, сега е моментът да направите ре-
зервно копие на вашата система. Първо ви предлагаме да архивирате цен ните си дан ни 
върху външен диск. След това, ако е възможно, направете копие изображение на целия си 
твърд диск, като използвате подходящ инструмент от типа на Acronis True Image (платена) 
или DriveImage XML (безплатна). Не „клонирайте” твърдия си диск на друг HDD, а просто за-(безплатна). Не „клонирайте” твърдия си диск на друг HDD, а просто за-безплатна). Не „клонирайте” твърдия си диск на друг HDD, а просто за-). Не „клонирайте” твърдия си диск на друг HDD, а просто за-Не „клонирайте” твърдия си диск на друг HDD, а просто за-HDD, а просто за-а просто за-
пазете изображението на вашия диск върху друг, като може за целта да използвате и външ-
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ния диск, на който сте „бекъпнали” важните си дан ни.
Стъпка 2: Съберете регистрацион ните ключове на наличния софтуер
Огледайте внимателно всичкия софтуер, който ползвате. Повечето съвремен ни приложе-

ния изискват въвеждане на регистрацион ни ключове. Може да се наложи отново да ги въ-
веждате, затова се уверете, че ги имате под ръка, като за предпочитане е да са на харти-
ен носител. Ако имате много програми, използвайте Magical Jelly �ean Keyfinder, който ще 
изтегли всички ваши ключове от регистъра на Windows, така че лесно ще може да ги запи-Windows, така че лесно ще може да ги запи-така че лесно ще може да ги запи-
шете.

Стъпка 3: Деактивирайте или деинсталирайте активирани приложения
При смяна на дън на платка приложенията, които изискват активация, могат да решат, че 

това е опит за нелегално копиране на софтуер и в резултат на това да откажат да функ-
ционират. Например повечето професионални приложения на Adobe (Photoshop, After Ef-Adobe (Photoshop, After Ef-
fects, Premiere Pro или пакетите CS3 и по-новите версии) изискват активиране. Също така 
те имат в менюто „Help” удобен бутон „Deactivate” за деактивиране. Ако работите с пакет 
(suite) на Adobe, вие трябва да деактивирате само едно приложение, но ако сте инсталира-на Adobe, вие трябва да деактивирате само едно приложение, но ако сте инсталира-Adobe, вие трябва да деактивирате само едно приложение, но ако сте инсталира-вие трябва да деактивирате само едно приложение, но ако сте инсталира-
ли индивидуални програми, тогава ще трябва да ги деактивирате поотделно. 

Също така някои игри ще изискват деактивиране или деинсталиране, ако са активира-
ни. Независимо от приложението, щом е минало през процес на активиране, след замяна-
та на дън ната платка ще трябва да се реактивира. Това правило може да включва и сама-
та Windows ОС (за това ще пoговорим в последната част) след физическото инсталиране 
на платката. 

Възможно е да пропуснете да деинсталирате някое приложение, но няма нищо страш-
но, защото ще ви се наложи да се свържете с компанията, за да направите нова активация. 
Правили сме това с продукти на Adobe и Microsoft. Има обаче една важна особеност за Win-Adobe и Microsoft. Има обаче една важна особеност за Win-и Microsoft. Има обаче една важна особеност за Win-Microsoft. Има обаче една важна особеност за Win-Има обаче една важна особеност за Win-Win-
dows Vista�7, която трябва да знаете – ако версията ви е OEM, а не ритейл, то тогава няма-която трябва да знаете – ако версията ви е OEM, а не ритейл, то тогава няма- – ако версията ви е OEM, а не ритейл, то тогава няма-ако версията ви е OEM, а не ритейл, то тогава няма-OEM, а не ритейл, то тогава няма-а не ритейл, то тогава няма-
те право на повторна активация и трябва наново да купите продукта!

Стъпка 4: Обновете драйвърите си
Тази стъпка е особено полезна, ако мигрирате от стар към по-нов чипсет. Последните 

драйвъри за чипсетите на Intel (.INF) съдържат драйвъри за всички техни чипсети и могат да 
се свалят от техния уебсайт. Не се стряскайте от големия списък с драйвъри, който се ин-
сталира, защото са активни само предназначените за конкретния чипсет. При смяна с дру-
га дън на платка при зареждане на Windows старите драйвъри ще oстанат неактивни, а за 
новия чипсет ще се активират. Също така е добре да си обновите драйвърите на дън ната 
платка и ако имате дискретна звукова карта, също и аудиодрайвърите. Ако използвате вгра-
деното аудио на дън ната платка след замяната на старата с новата, тогава се инсталират 
и драйвърите му. 

Стъпка 5: Проверете настройките на дисковата подсистема
Най-напред проверете настройките на дисковия интерфейс. Миграцията между чипсети 

на различни производители може да е проблематична. Например ако мигрирате от NVIDIA 
чипсет към Intel, първо трябва да се уверите, че вашият компютър не работи със собстве- към Intel, първо трябва да се уверите, че вашият компютър не работи със собстве-към Intel, първо трябва да се уверите, че вашият компютър не работи със собстве-Intel, първо трябва да се уверите, че вашият компютър не работи със собстве-първо трябва да се уверите, че вашият компютър не работи със собстве-
ните драйвъри на NVIDIA за IDE. В противен случай може да се сблъскате при първото за-NVIDIA за IDE. В противен случай може да се сблъскате при първото за-за IDE. В противен случай може да се сблъскате при първото за-IDE. В противен случай може да се сблъскате при първото за-В противен случай може да се сблъскате при първото за-
реждане на Windows със син екран с грешка Stop: 0x0000007, което означава, че дисковият 
интерфейс е непознат. Подобни съображения важат и за RAID настройките, ако мигрирате 
от чипсет на един към друг производител. Ако използвате RAID 1 масив, тогава нещата зна-RAID 1 масив, тогава нещата зна-масив, тогава нещата зна-
чително се опростяват, тъй като лесно може да го конвертирате в единичен диск, но ако сте 
с RAID 0 или някой по-висок клас масив, тогава единственото решение е да си направите 
изображения на дяловете на масива на единичен диск. 

При мигриране от по-стар към по-нов чипсет на Intel принципно няма да има никакъв про-Intel принципно няма да има никакъв про-принципно няма да има никакъв про-
блем в това отношение, но все пак също е препоръчително да направите резервни копия 
на дяловете си, защото винаги има някакъв шанс нещо да се обърка. В този случай, ако из-
ползвате AHCI или RAID режим, ще трябва да обновите драйвърите на Intel до последна-AHCI или RAID режим, ще трябва да обновите драйвърите на Intel до последна-или RAID режим, ще трябва да обновите драйвърите на Intel до последна-RAID режим, ще трябва да обновите драйвърите на Intel до последна-режим, ще трябва да обновите драйвърите на Intel до последна-Intel до последна-до последна-
та версия, преди да смените дън ната платка. Една от главните причини за бекъп е, че вие 
променяте вашия основен драйвър на дисковата подсистема. 

Ако вашата машина стартира от външен дисков контролер (например PCI Express SAS 
или SCSI контролер), не би трябвало да имате никакъв проблем с първоначалното старти-SCSI контролер), не би трябвало да имате никакъв проблем с първоначалното старти-контролер), не би трябвало да имате никакъв проблем с първоначалното старти-
ране на ОС, но и това пак не е напълно сигурно. Може да ви се наложи да „поправите” Win-„поправите” Win-поправите” Win-Win-
dows XP или Windows 7. В тази статия смятаме да се ограничим до средностатистическия 
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компютър с един HDD.
Вижте настройките в �IOS на старата ви дън на платка и се уверете, че на новата те са 

същите, преди да заредите за пръв път операцион ната система. Ако например на текуща-
та ви платка е зададен AHCI режим на дисковия драйвър, задайте същия режим и на но-AHCI режим на дисковия драйвър, задайте същия режим и на но-режим на дисковия драйвър, задайте същия режим и на но-
вата платка преди стартиране на Windows. Ако все пак след замяната на платката имате 
проблемна или неизползваема система, то тогава може би единственият начин е чиста ин-
сталация.

Ъпгрейдът
За тази статия имахме доста ясен 

проект. Системата, която трябваше 
да бъде осъвременена, беше с проце-
сор Intel Core Duo E8400 и дън на плат-Intel Core Duo E8400 и дън на плат-и дън на плат-
ка Intel DX48�T2 с Intel X48 чипсет. Не-Intel DX48�T2 с Intel X48 чипсет. Не-с Intel X48 чипсет. Не-Intel X48 чипсет. Не-чипсет. Не-
зависимо че беше сравнително бърза 
система и добре служеща за нашите 
цели, тя съдържаше предишна гене-
рация процесор, поставен върху дън-
на платка с остарял чипсет. Ние заме-
нихме дън ната платка Intel DX48�T2 с 
Intel DX58SO и процесор Intel Core i7-
930 (2,8 GHz) и 6 G� DDR3 памет, про- GHz) и 6 G� DDR3 памет, про-GHz) и 6 G� DDR3 памет, про-и 6 G� DDR3 памет, про-G� DDR3 памет, про-памет, про-
изводство на OCZ. Оригиналната ни 
система работеше под Windows 7 Pro-Windows 7 Pro-
fessional 64-bit и имаше инсталира-и имаше инсталира-
ни няколко игри и Microsoft Offi ce па-Microsoft Office па-па-
кет. Разбира се, както Windows, така и 
офис пакетът изискват активация. 

За да подмените компонентите, тряб-
ва първо да си намерите добро място за 
работа, което да е равно, сухо и без на-
личие на статично електричество. Ако 
живеете на студено и сухо място, е до-
бра идея да сложите един овлажнител 
на въздуха. Силно препоръчително е 
дрехите ви да не са от синтетични мате-
риали. Ако имате антистатична гривна, 
е много желателно да я поставите и да 
се заземите, но ако нямате, просто пре-
ди да пристъпите към работа, трябва да 
се хванете за някоя метална част на за-
земен уред, за да се разреди статично-
то електричество, което носите. За цел-
та може да използвате вашия компютър, 
като не трябва да изключвате захранва-
щия кабел. Просто се хванете за открита 
метална част на шасито. 

След като сте приключили с опе-
рацията по разреждане на статично-
то електричество от себе си, изключе-
те всички кабели от вашия компютър 
и свалете страничния му капак. Добра 
идея е, ако имате флакон със сгъстен 
въздух или компресор, да издухате съ-
бралия се прахоляк в кутията. Може да 
използвате и прахосмукачка, но с нея 
ефектът ще е много по-малък. Също 
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така много полезна ще ви бъде в случая и малка, мека бояджийска четка. Който и метод да 
приложите, трябва много внимателно да действате, за да не откъртите някой от деликатни-
те компоненти на дън ната платка. След като почистите компютъра си отвътре, трябва вни-
мателно да демонтирате всички захранващи и комуникацион ни куплунги вътре в кутията. 
После демонтирайте разширителните карти, като например видеокарта, звукова карта или 
мрежова карта. Накрая демонтирайте старата си дън на платка. Добре би било, ако можете 
да извадите дън ната платка заедно с монтираните на нея охладител и системна памет, но 
ако това не е възможно, преди да извадите дън ната платка, ще трябва и тях да махнете от 
нея. Особено трябва да сте внимателни с охлаждането на процесора. След като извадите 
старата си дън на платка, не забравяйте да демонтирате и задната I�O планка. За целта по 
демонтажа ще са ви необходими отвертка тип „Philips” �2 (известна като „звезда”) и евенту-Philips” �2 (известна като „звезда”) и евенту-(известна като „звезда”) и евенту-
ално клещи. Някои дън ни платки са закрепени безвинтово в кутията (чрез специални щиф-
тове) и тогава се налага много внима-
телно, постепен но да ги извадите. 

Инсталиране на дън на платка
Преди да пристъпите към монтажа 

на новата си дън на платка, проверете 
дали са налични в кутията всички дис-
танционери, върху които ляга тя, и дали 
са на правилните места. Просто нало-
жете новата платка и вижте дали всич-
ки нейни отвори съвпадат с дистанцио-
нерите. После от опаковката на новата 
си дън на платка извадете и монтирай-
те в кутията задната I�O планка. След 
това разопаковайте самата дън на плат-
ка, махнете рекламните стикери (ако 
има такива върху слотовете и цокъла на 
процесора). Не забравяйте да махнете 
и предпазителя на цокъла на процесо-
ра. След това внимателно разопаковай-
те новия си процесор и го монтирайте в 
цокъла на дън ната платка.

Потребителското ѝ ръководство тряб-
ва да ви е под ръка, защото в него е да-
ден правилният начин на монтаж на 
процесора. Обикновено боксовият ох-
ладител на Intel процесорите се мон-Intel процесорите се мон-процесорите се мон-
тира много лесно чрез пластмасови са-
мозаключващи се щифтове, като не се 
изисква поставяне на термопаста, тъй 
като тя фабрично е нанесена на осно-
вата на охладителя. В нашия случай 
обаче ние не го използвахме, тъй като 
решихме да си „усложним живота” и си 
купихме висок клас CPU въздушен ох-CPU въздушен ох-въздушен ох-
ладител – Thermalright Ultra 120. Него-Thermalright Ultra 120. Него-Него-
вата инсталация изисква монтаж на до-
пълнителна метална планка от задната 
страна на процесорния цокъл на дън-
ната платка. Планката на Thermalright 
ляга плътно, но не натягайте прекале-
но силно, защото самата дън на платка 
има метална плочка отзад за монтаж 
на LGA1366 цокъла. След като монти-LGA1366 цокъла. След като монти-цокъла. След като монти-
рате закрепващия механизъм на охла-
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дителя, проверете добре дали е легнал правилно. 
След това остава да монтирате самия охладител, 
който се закрепва с два винта, но преди това тряб-
ва да свършите две неща. Първо монтирайте DDR3 
памет та в DIMM слотовете, тъй като после може 
да не ви е толкова лесно. При монтажа им трябва 
да съобразите тяхното правилно местоположение, 
като за целта обърнете внимание на прореза в до-
лната част, който позволява монтаж само в едно-
единствено положение. От ръководството ще види-
те в кои слотове трябва да поставите модулите с 
памет. След като приключите с памет та, монтирай-
те самия охладител. Монтирането на охладителя 
може да стане преди поставянето на дън ната плат-
ка в кутията или после в зависимост от това, дали 
мястото вътре позволява единия или другия вари-
ант. Преди да монтирате обаче охладителя, трябва 
да поставите термопаста, която идва в комплект с 
него – малка тубичка, спринцовка или просто мал-
ко пликче. Целта ѝ е да подобри термичния контакт 
между повърхностите на процесора и охладителя, 
като запълва микрограпавините на контактните по-
върхности. За да има ефект от нея, не трябва ко-
личеството да е голямо, защото в противен случай 
ще образува дебел слой между двете повърхности, 
което ще влоши термичния контакт между тях – все 
пак колкото и добри топлопроводящи способности 
да имат тези пасти, те са далеч по-слаби от ме-
талите. Най-добре в центъра на капачката на про-
цесора да поставите паста с големината на малко 
грахово зърно, след което с помощ та на пластма-
сова шпакла (за целта е много удобно да се из-
ползва някаква стара фонокарта или визитка) рав-
номерно да се разнесе по цялата повърхност, така 
че да се образува много тънък слой. След като е 
нанесена пастата, вече може да монтирате охлади-
теля. След като го поставите, монтирайте вентила-
тора на него и включете кабела му към терминала 
на дън ната платка, обозначен като CPU�FAN. На-CPU�FAN. На-На-
края поставете дън ната платка в кутията и завий-
те монтажните винтове. И така вашата нова дън на 
платка вече е монтирана.

Свързване
След като сте инсталирали дън ната платка, про-

цесора, памет та, както и разширителните карти, 
трябва да свържете и всички конектори към нея. 
В документацията (потребителското ръководство) 
на дън ната платка са показани къде се намират 
всички букси на нея, така че ще трябва да напра-
вите справка, за да видите къде да свържете лице-
вия контролен панел на кутията, SATA, Audio, US� 
и всички останали портове, както и захранващите 
букси. След като вече сте свързали дън ната платка 
с всички кабели, трябва да монтирате и допълни-
телните разширителни карти (VGA, Audio, LAN...). 

Щом приключите и с тази стъпка, вече е време 
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да зареди системата, нали? Е, не съвсем.
Преглед: всичко трябва да се провери
Винаги се връщайте и правете проверка на това, което сте направили, за да си спестите 

много главоболия, защото доста често се забравят разни неща. В случая можете да след-
вате следния „чеклист”:

Правилно ли е поставена памет та?
• Свързан ли е кабелът на CPU вентилатора към терминала на дън ната платка?
• Правилно ли са завити монтажните винтове?
• Инсталирана ли е задната I�O планка?
• Свързани ли са правилно буксите на Power и Reset бутоните към дън ната платка?
• Свързани ли са IDE LED и Power LED буксите към дън ната платка?
• Ако има други вентилатори в кутията, дали са свързани ?
• Свързани ли са кабелите за дан ни и захранването към дисковете (HDD, DVD)?
• Свързани ли са двата главни ATX12V захранващи кабела към дън ната платка?
• Свързани ли са захранващите PCI-E кабели (ако има такива) към видеокартата?
Проверете връзките поне два пъти! Когато се уверите, че всичко е наред, вече може да 

затворите страничния капак на вашия компютър. Почти готово за пускане, сега към вашето 
PC трябва да свържете и всички външни кабели на периферните устройства – клавиатура, 
мишка, монитор и пр. Накрая не забравяйте и захранващия кабел. Пак проверете всичко и 
ако няма проблем, тогава е време да включим компютъра.

Kонфигуриране след ъпгрейда
Включете компютъра и преди да започне да зарежда Windows, влезте в конфигурацион-

ната програма на �IOS, като натиснете и задържите клавиша F2 (за Intel и Dell) или „Del” за 
останалите марки по време на POST процедурата. Проверете реда на стартиращите диско- по време на POST процедурата. Проверете реда на стартиращите диско-по време на POST процедурата. Проверете реда на стартиращите диско-POST процедурата. Проверете реда на стартиращите диско- процедурата. Проверете реда на стартиращите диско-. Проверете реда на стартиращите диско-Проверете реда на стартиращите диско-
ве, ако имате повече от един твърд диск – трябва да се убедите, че зареждащият Windows 
диск е първи в списъка. Повечето модерни дън ни платки позволяват да се укаже кой SATA 
или HDD диск да бъде стартиращ.

Също така проверете дали е зададен правилният тип на конфигурацията на дисковия ин-
терфейс – IDE, AHCI или RAID. След като се уверите, че е посочен правилният стартиращ 
диск, оставете да се зареди Windows.

Ако приемем, че сте свързали всичко правилно, трябва да видите стартовия екран на 
Windows. Ще трябва обаче малко да изчакате, докато операцион ната система отбележи но-Ще трябва обаче малко да изчакате, докато операцион ната система отбележи но- отбележи но-отбележи но-
вия хардуер. При нас този процес вървеше много бързо, защото предварително бяхме об-
новили драйвърите на дън ната платка с последните. 
След като Windows регистрира всички нови устрой-Windows регистрира всички нови устрой-регистрира всички нови устрой-
ства и обнови драйвърите им, ще трябва да рестар-
тирате компютъра си.

След като Windows 7 зареди втория път, провере-Windows 7 зареди втория път, провере- 7 зареди втория път, провере-, провере-провере-
те дали е необходимо наново да го активирате. Мно-
го вероятно е даже да получите предупреждение 
за това, но ако не получите, тогава кликнете върху 
„Start” бутона и в полето за търсене въведете „Acti-” бутона и в полето за търсене въведете „Acti-Acti-
vate Windows”, после натиснете Enter. Ще се отвори 
прозорецът Windows Activation, където, ако е вече ак-Windows Activation, където, ако е вече ак-където, ако е вече ак-
тивиран, е изобразено логото Genuine Microsoft soft-Genuine Microsoft soft-
ware. Ако се нуждае отново от активация, ще видите 
опция да активирате Windows сега, както и остава-Windows сега, както и остава-сега, както и остава-
щото време до изтичането на активацион ния му пе-
риод. 

В нашия конкретен случай активацията през Ин-
тернет работеше чудесно. Имайте предвид, че ако 
по някаква причина ви се откаже активиране по Ин-
тернет, може да ви се наложи да прибегнете до връз-
ка с горещата телефон на линия на Microsoft. Про-Microsoft. Про-Про-
цесът по активиране на Windows отнема няколко 
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минути и изисква въвеждането на кодове в полето. Ако автоматизираната система ви пита 
колко компютри ползват това копие на Windows, уверете се, че сте въвели „1”. 

След като вече имате напълно функциониращ Windows, е време да проверите и 
работоспособност та на останалите си програми, като въведете серийните номера или ги 
активирате наново, ако го изискват. 

Смесен ъпгрейд между различни платформи
Ако мигрирате от AMD платформа към Intel и обратното или ако новата ви дън на плат-AMD платформа към Intel и обратното или ако новата ви дън на плат-платформа към Intel и обратното или ако новата ви дън на плат-Intel и обратното или ако новата ви дън на плат-и обратното или ако новата ви дън на плат-

ка използва чипсет от друг производител спрямо старата, то тогава се налага да свършите 
малко повече работа.

Най-напред вземете инсталацион ния си диск на Windows и ключа за него. Ако ъпгрейдва-Windows и ключа за него. Ако ъпгрейдва-и ключа за него. Ако ъпгрейдва-
те под Windows XP инсталация, тогава стартирайте системата от CD диска. Първото нещо, 
което ще ви попита инсталаторът, е дали имате някакъв специфичен дисков драйвър. То-
ест, ако режимът на дисковия контролер e настроен на AHCI или RAID, то следва да го ука-режимът на дисковия контролер e настроен на AHCI или RAID, то следва да го ука- дисковия контролер e настроен на AHCI или RAID, то следва да го ука-e настроен на AHCI или RAID, то следва да го ука-настроен на AHCI или RAID, то следва да го ука-AHCI или RAID, то следва да го ука-или RAID, то следва да го ука-RAID, то следва да го ука-то следва да го ука-
жете, като впоследствие ще се наложи да поставите дискета или US� флашка с драйвъри-US� флашка с драйвъри-флашка с драйвъри-
те му, за да се инсталират. В противен случай няма да може да се разпознае инсталацията 
на Windows. След това следвайте стандартните инструкции за инсталиране на Windows XP, 
но откажете поправка чрез системната конзола, когато ви предложи. След това инсталато-
рът ще потърси налична инсталация на Windows XP на твърдия диск и като я намери, ще ви 
попита какво ще изберете – чиста инсталация или поправка на наличната. В никакъв слу-
чай не избирайте чиста инсталация и не правете каквито и да са операции с твърдия диск, 
като форматиране, преоразмеряване и пр. Просто изберете предложението за „Repair”. 

Това също работи и с Windows 7, където обаче не се налага да качвате никакви драйвъ-Windows 7, където обаче не се налага да качвате никакви драйвъ-където обаче не се налага да качвате никакви драйвъ-
ри в режим AHCI на дисковия контролер. И в двата случая обаче ще ви е необходим така 
нареченият инсталационен ключ (CD Key) на Windows, който ще трябва да въведете, кога-(CD Key) на Windows, който ще трябва да въведете, кога-на Windows, който ще трябва да въведете, кога-Windows, който ще трябва да въведете, кога-който ще трябва да въведете, кога-
то го поиска инсталаторът.

Windows Vista обаче прави процеса по-болезнен, защото при нея липсва опция за по-обаче прави процеса по-болезнен, защото при нея липсва опция за по-
правка, което е сериозен пропуск от страна на Microsoft. Това, което винаги работи, е да 
се стартира в „Safe mode” режим, да се инсталират новите дискови драйвъри (от CD-то на 
дън ната платка или от дискета) от производителя на платката, след което да се рестарти-
ра системата и да зареди нормално. Но ако това не проработи по някаква причина, ще ви 
се наложи да направите чиста инсталация – ето защо бекъпът на вашата система е от кри-
тична важност.

Финални думи
Пътят за ъпгрейд, който ви представихме в тази статия, е максимално опростен и ясен, 

но ви дава основата, която ще ви е необходима, ако имате по-сложна система. Вече някол-
ко пъти извършваме този тип ъпгрейд под Windows 7 и всички машини продължиха да ра-Windows 7 и всички машини продължиха да ра-и всички машини продължиха да ра-
ботят безпроблемно след него. Дори ако смятате, че ще трябва да преформатирате диска 
и да направите чиста инсталация, пробвайте този метод преди това. Може да останете при-
ятно изненадани от резултата. 
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Видеонаблюдението –  
от „Големия брат гледа” 
до Google Street View и Kinect
Деница Дженева

Пазарът на видеонаблюдение в световен мащаб и у нас нямат много общи черти. В 
България, от своя страна, пазарът е доминиран от аналогови видеокамери, чието ос-
новно (а често и единствено предимство) е ниската цена. 

„� нас малките и средните компании масово организират видеонаблюдението си с анало-
гови камери”, коментира за PC World Георги �оловски, продуктов мениджър на Axis в „Со-PC World Георги �оловски, продуктов мениджър на Axis в „Со- World Георги �оловски, продуктов мениджър на Axis в „Со-World Георги �оловски, продуктов мениджър на Axis в „Со- Георги �оловски, продуктов мениджър на Axis в „Со-Георги �оловски, продуктов мениджър на Axis в „Со-Axis в „Со- в „Со-в „Со-
литрон”. Те вероятно са достатъчни, когато трябва да се охранява офис например. Ако оба-
че от тях се очаква да обхванат по-голяма площ, често инвестицията, макар и малка, не си 
заслужава. IP камери се използват основно в големите обществени поръчки, където има 
сериозни изисквания за сигурност та и не може да се прави компромис с нито един неин ас-
пект. Но като цяло техните предимства рядко са част от ежедневието на малките и средни-
те фирми. 
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Какви са причините за това?
Ценово чувствителен пазар като нашия не може да не реагира на разлика в пъти в цената 

на аналоговите и IP видеокамерите. Разликата се увеличава и от допълнителното оборуд-IP видеокамерите. Разликата се увеличава и от допълнителното оборуд- видеокамерите. Разликата се увеличава и от допълнителното оборуд-видеокамерите. Разликата се увеличава и от допълнителното оборуд-
ване, с което трябва да се сдобиете. В първия случай това е Network Video Recorder (NVR). 
Вторият изисква да се бръкнете още за сървър и софтуер за видеонаблюдение. 

Система за видеонаблюдение с 4 IP камери например ще струва на една малка фирма 
около 3000 евро (изчисленията са съвсем примерни и само ориентировъчни, цената може 
да варира). В тази цена стойност та на видеокамерите е около 1600 евро. Около�по-малко от 
1000 евро би струвало на същата фирма да изгради видеонаблюдение, базирано на анало-
гови камери. А цената на 4-те камери може да падне под 200 евро. Средната компания пък 
може да организира IP видеонаблюдението си за около 11 000 евро (калкулацията е напра-IP видеонаблюдението си за около 11 000 евро (калкулацията е напра- видеонаблюдението си за около 11 000 евро (калкулацията е напра-
вена за 15 камери за видеонаблюдение). 

Инсталацията на системата също е причина редица компании у нас да се ориентират към 
аналоговото видеонаблюдение, коментира Георги �оловски. Изграждането на системата е 
относително лесно, нещата често се изчерпват с поставянето на видеокамерите и свързва-
нето им с мониторите. 

Горе-долу тук свършват и предимствата обаче. Всяка реакция на влошаване на качест-
вото на видеото при аналоговите камери зависи силно от човешкия фактор, докато при IP 
камерите този фактор не е толкова съществен. Нещо повече, те сами се грижат за собст-
вената си безопасност. „Камерите на Axis например са програмирани да различават ес-Axis например са програмирани да различават ес- например са програмирани да различават ес-например са програмирани да различават ес-
тественото намаляване на слънчевата светлина до стъмняване от рязкото изчезване на 
светлина, което се получава, когато някой покрие камерата. В такива случаи камерите сиг-
нализират, че се случва нещо нередно”, разказва Георги �оловски. Самото видеонаблюде-
ние с тях може да се извършва до голяма степен автоматизирано и човешкият фактор няма 

www.pcworld.bg  Март 2012 71

За малката фирма

www.pcworld.bg


толкова водеща роля, колкото при аналоговото наблюдение. 
Освен това на практика не е възможно да се прави „интелигентна” обработка на запи-

сите със софтуер, поради което аналоговите камери за видеонаблюдение наистина се из-
черпват само с „наблюдението”. А напоследък пазарът (макар и не още у нас) се ориенти-
ра и към други възможности на вече инсталираните охранителни системи. Но за тях малко 
по-късно. 

В същото време не трябва да гледаме на аналоговите камери като на отмряла техноло-
гия. Поне не още. Въпреки че си има и недостатъци, и проблеми, аналоговото видеонаблю-
дение все още е фактор, с който се съобразяваме. И технология, която няма да даде лесно 
мястото си на пазара, смятат анализаторите. 

Анализаторите за пазара
Как ще се развие глобалният пазар на видеонаблюдение и кои фактори ще го водят през 

2012 година? На този въпрос отговаря IMS Research – независима анализаторска компа-IMS Research – независима анализаторска компа- Research – независима анализаторска компа-Research – независима анализаторска компа- – независима анализаторска компа-– независима анализаторска компа-
ния, която от 1989 г. прави проучвания в област та на глобалната електрон на индустрия. 
Компанията формулира десет те основни тенденции на пазара на видеонаблюдение през 
следващите 12 (а някъде и повече) месеца. И макар че не всички касаят пряко нашия пазар 
и може да минат години, преди да окажат някакво влияние у нас, добре е да си сверим ча-
совниците. Пък ако можем, дори да прекочим няколко крачки в развитието си и да се при-
ближим по-бързо до „зрелите” пазари. И така, без повече отлагане – топ 10 на тенденциите 
във видеонаблюдението. 

1. Фокус върху качеството на изображението
Специалистите прогнозират, че до 2015 г. повече от 70 процента от всички мрежови ка-

мери, които ще бъдат доставени в световен мащаб, ще бъдат с мегапикселова резолюция. 
Въпреки това през последните 12 месеца производителите продължават да вадят моде-
ли с голям брой мегапиксели. Тази тенденция е част 
от общоприетото, но погрешно схващане, че по-висо-
ката резолюция автоматично означава по-голямо ка-
чество на картината. 

Качеството на видеото обаче зависи и от други фак-
тори като например фокусното разстояние. От същест-
вено значение е още как камерите реагират на различ-
ната осветеност, пояснява Георги �оловски. Това се 
определя от характеристиката на камерите Wide Dy-Wide Dy- Dy-Dy-
namic Range, или широкодинамичния обхват. Тя има 
значение, когато част от наблюдаваната от камера-
та територия е с естествена осветеност, а останалата 
част е тъмна. По-високият Wide Dynamic Range гаран-Wide Dynamic Range гаран- Dynamic Range гаран-Dynamic Range гаран- Range гаран-Range гаран- гаран-
тира по-добра видимост и разпознаваемост. 

Към днешна дата пазарната ниша за високомега-
пикселови камери си остава относително малка. За-
това и препоръката към производителите е да раз-
работят други области за диференциация и да се 
фокусират върху останалите фактори, които могат 
да предоставят по-качествено изображение, не само 
върху резолюцията. 
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2. От BRIC (Бразилия, Русия, Индия и Китай) към CIVETS  
(Колумбия, Индонезия, Виетнам, Египет, Турция и Южна Африка)

Като се има предвид кризата в Еврозоната, която по всяка вероятност ще забави глобал-
ния икономически растеж, какви са възможностите за производителите на камери за виде-
онаблюдение да реализират ръст в продажбите през тази година?

През последните няколко години производителите на оборудване за видеонаблюдение 
бяха насочили вниманието си към �RIC (Бразилия, Русия, Индия и Китай) в търсене на въз-
можности за растеж. За разлика от развитите пазари в Северна Америка и ЕМЕА, страните 
от �RIC региона бяха значително по-малко засегнати от икономическата нестабилност. IMS 
отчита, че глобалният пазар на оборудване за видеонаблюдение в този регион през 2010 г. 
е бил на стойност US $2,5 млрд. С темп на растеж, надвишаващ 20 на сто през следващите 
две години, �RIC ще продължи да предоставя на вендорите от сектора солидни възможнос-
ти за ръст, тъй като по-зрелите пазари в момента са застрашени от потенциална втора криза. 

Другите възможности за производителите са страните CIVETS (Колумбия, Индонезия, Ви-
етнам, Египет, Турция и Южна Африка). Според специалистите те са сочени като следващи-
те силни икономики заради бързото им индустриализиране. Индикаторите, на които се по-
зовават анализаторите, са дългосрочният ръст на брутния вътрешен продукт. 

В област та на видеонаблюдението CIVETS са значително по-малки от �RIC. Въпреки 
това в средносрочен и дългосрочен план, с развитието на инфраструктурата и на социална-
та мобилност CIVETS ще осигурят добри възможности за растеж. По отношение големина-
та на двата пазара CIVETS няма начин да задмине �RIC. И все пак IMS вярва, че през тази 
година производителите ще започнат да проучват потенциала на пазара в CIVETS.

 
3. HD по коаксиален кабел

Това представлява хибридна технология, която според експертите едва ли ще се задържи 
дълго на пазара. Съществуват три ключови неща, които трябва да се случат през 2012 г., за 
да дадат на оборудването за пренос на HD видеосигнал по коаксиален кабел (като се фоку-
сираме само върху HD-SDI) възможност за растеж и да опровергаят специалистите. 

На първо място е стандартизацията. За да проникне HD over coax на съществуващия в 
момента аналогов пазар, е необходима съвместимост между различните производители и 
марки. Към момента има малко стандарти за HD-SDI оборудването за видеонаблюдение. 

Вторият фактор е цената на устройствата за съхранение. HD-SDI камерите предават не-
компресиран HD видеосигнал, което може да доведе до голям обем от видеоинформация и 
да увеличи значително разходите за съхранението ѝ. За да се превърне HD-SDI оборудва-
нето в по-масов продукт, трябва да падне цената на устройствата за съхранение. В допъл-
нение пазарът на чипове за HD-over-coax компресиране е практически олигопол, тъй като е 
нишов и много производители нямат интерес да го развиват на този етап. 

На последно място е правилното таргетиране. Вендорите трябва да определят правилни-
те пазарни сегменти и да промотират на тях своите HD-over-coax продукти като потенциал-
на алтернатива на аналоговите или мрежовите решения за видеонаблюдение. 

IMS прогнозира, че производителите ще продължат да предлагат HD-over-coax оборуд-
ването на крайните потребители, като наблегнат на по-голямата достъпност и избора на 
устройства. Специалистите очакват през тази година големите вендори да попълнят порт-
фолиата си с различни HD-over-coax продукти. Въпреки това обаче не се очаква бум в пред-
лагането на такива устройства през тази година. IMS прогнозира, че самата категория про-
дукти ще отбележи значителен ръст, като обемът на пазара на тези устройства ще се удвои. 
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4. Възможност та за анализи 
IMS прогнозира, че през следващите години броят на приложенията, които могат да се 

обработват от централния процесор на оборудването за видеонаблюдение, ще се увеличи. 
Двигател на тази тенденция се очаква да бъде предлагането на устройства с по-мощни про-
цесори и частично на усъвършенстването на приложенията за анализ на видеосъдържание-
то (Video content analysis – VCA), което ще ги направи по-малко „гладни” за процесорна мощ. 

Възможностите за анализи на базово ниво ще се предлагат като стандартни функции, 
а след време към тях ще бъдат добавени значително по-голям брой анализи, без това да 
струва допълнителни разходи на потребителя. В същото време по-мощните процесори ще 
позволяват обработването на повече VCA алгоритми едновремен но, което ще подобри зна-
чително възможностите за разкриване. 

VCA се използва доста и отвъд сигурност та и защитата – например в камерите за асис-
тенция на шофьорите или в интерактивните игрови конзоли (като Kinect на Microsoft). Някои 
от тези пазари на VCA имат потенциал за огромен растеж, което привлича вниманието на 
производителите на чипове. 

5. Сливания и придобивания
Въпреки икономическата нестабилност в индустрията за системи за сигурност през по-

следните няколко години се извършиха някои сливания и придобивания, които продължа-
ват и до днес. Конкретно сделките в област та на видеонаблюдението не са на преден план и 
като цяло не са особено големи. Последната е обявяването на плановете на March Networks 
да бъде придобита от Infinova в сделка на стойност $90 млн.

Годишният доклад на IMS отчита, че глобалният пазар на видеонаблюдение през 2010 г. е 
бил на стойност $9 млрд., като близо 40 процента от всички продажби са извършени от ком-
паниите от топ 15. Специалистите прогнозират, че продажбите на мрежово оборудване за 
видеонаблюдение ще нараснат с 25 на сто през 2012 г. въпреки несигурност та в Еврозона-
та. И макар на хоризонта да не се задават сделки за милиард долара, анализаторите очак-
ват през следващите 12 месеца да бъдат сключени голям брой средноголеми сделки.

6. Видео в облака
В края на 2010 г. IMS прогнозира, че ще има голям ръст на клауд базираното видеонаблюдение, 

известно като VSaaS. Пазарът наистина отчете ръст от 20-30%. Въпреки това е все още развиващ 
се и IMS вярва, че има много неутъпкани пътеки пред доставчиците на VSaaS през тази година. 
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Огромен брой от камерите за видеонаблюдение в малките и 
средните компании се използват само и единствено по причи-
ни, касаещи сигурност та. Някои по-напредничави компании оба-
че намериха начин да печелят от записите на своите системи. Те 
осъзнаха, че могат да използват видеото, за да показват на кли-
ентите си в реално време мястото, което възнамеряват да посе-
тят. Картината може да се интегрира с Groupon, TripAdvisor, �elp 
или дори Google Street View. По този начин първоначалната ин-
вестиция в система за сигурност може да носи приходи на ком-
панията, твърдят експертите. IMS отбелязва, че почти 65 на сто 
от DVR устройствата, продадени през 2011 г., са били с Ethernet, 
което е потенциална възможност видеото да бъде качено в обла-
ка и да се използва за други цели отвъд сигурност та. 

7. Повратна точка за въртящите се дискове 
Средната цена на гигабайт пада вече две десетилетия. 

След наводненията в Тайланд индустрията, произвеждаща 
устройства за съхранение на видеозаписи, може добре да 
види ефекта от промяната на тази тенденция.

Официалните обявления от компаниите за увеличаване цени-
те на устройствата достигнаха до 300 процента. „Към настоящия 
момент, предвид бързото възстановяване на производствените 
комплекси, се наблюдава плавен спад на цените и постепен но 
увеличаване на предлагането”, коментира Иван Копчев, проду-
ктов мениджър на Western Digital в „Солитрон”. „Трябва да спо-Western Digital в „Солитрон”. „Трябва да спо- Digital в „Солитрон”. „Трябва да спо-Digital в „Солитрон”. „Трябва да спо- в „Солитрон”. „Трябва да спо-в „Солитрон”. „Трябва да спо-
менем, че основна пречка пред връщането на старите цени е 
многократното увеличение в себестойност та на материалите 
(в основната си част т.нар. редкоземни метали). Практическата 
липса на спад при тях със сигурност ще забави процеса на пада-
не на цените на твърдите дискове”, допълва той. 

8. VMS не какъвто го познаваме 
IMS прогнозира, че през 2012 г. ще видим значителен брой 

иновации в област та на VMS (Video Management System). По-
добре представените на пазара вендори ще продължат да се 
радват на ръст, но само ако изпълнят две условия – да увели-
чат присъствието си във високия пазарен сегмент и съумеят 
да растат в средния и ниския пазарни сегменти. 

Ключова за продажбите функция на много VMS системи е 
„отвореност та”. Докато способност та да се интегрират с голям 
брой брандове за видеонаблюдение все още е на задоволи-
телно ниво, по-доброто позициониране вече се превръща в 
основно очакване. IMS вярва, че през следващите 12 месеца 
производителите на VMS ще работят върху следните неща: 

A. Потребителски интерфейс 
Въпреки че VMS решенията на различните производители 

имат уникални функции, потребителските им интерфейси са 
доста сходни. Вендорите ще търсят по-интуитивни и по-опро--интуитивни и по-опро-интуитивни и по-опро-
стени интерфейси през тази година. 

B. Мобилни приложения 
Приложенията за мобилни платформи като iOS и Android 

ще бъдат на преден план за повечето производители на 
VMS. Пазарът за мобилни приложения за видеонаблюдение 
все още е сравнително незрял, в технологично отношение 
също. Вкарването на прости концепции като услуги, свърза-
ни с местоположението, могат значително да обогатят потре-
бителското преживяване. 
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Някои предимства 
на IP камерите за 
видеонаблюдение пред 

аналоговите

- Като цифрово изображение за-
снетото от IP камерата може да бъде 
обработено, увеличено и анализи-
рано без загуба на качество. Ана-
логовите системи също имат някои 
възможности за видеоанализ, но са 
ограничени от качеството на заснето-
то изображение.

- В критични приложения, където 
са необходими например съдебно-
медицински доказателства за разре-
шаване на престъпление или за оце-
няване на критична производствена 
операция, по-голямата резолюция на 
IP камерата заедно с гъвкавост та на 
цифровите изображения може да бъ-
дат разликата между успеха и прова-
ла на анализа.

- При използването на безжична 
мрежа аналоговият сигнал не може 
да бъде криптиран и това го прави 
уязвим откъм външна намеса.

IP камерите осигуряват много по-
добри възможности за отдалечен 
достъп.

www.pcworld.bg


C. Осъзнаване на ситуацията
Интеграцията между контрола на достъпа и системите за видеонаблюдение е добре 

утъпквана пътека през последните години. Тази тенденция ще продължи и през 2012 г. VMS 
вендорите ще търсят по-нататъшно развитие, за да могат да превърнат платформите си от 
VMS в системи за цялостно управление на сигурност та. 

9. Отвъд H.264
H.264 се превърна де факто в технологията за компресия на за-

писи от камерите за видеонаблюдение. Комбинацията от три фак-
тора може да доведе до подобрения на компресията на записи от 
видеонаблюдение през 2012-а. Това са наводненията в Тайланд, 
глобалният икономически климат и феноменалният ръст на HD и 
мегапикселовите камери.

Специалистите прогнозират, че през тази година доставките на 
мегапикселови камери ще нараснат със 70% в сравнение с пре-
дишната година. По-широкото разпространение на камери с висо-
ка резолюция дава на потребителите по-големи ползи като по-ясни 
изображения, но разходите за съхранение не могат да бъдат значи-
телни заради големите файлове. Вариантите за компресия са H.264 
SVC, WE�M и HEVC. 

На пазара има много различни издания на H.264. В същото време вариантът му scalable 
video coding (SVC), въпреки че е добре наложил се в други индустрии, не заема ключово 
място във видеонаблюдението. Основните предимства на SVC са намаляване на изиква-SVC са намаляване на изиква- са намаляване на изиква-са намаляване на изиква-
нията към сториджа, както и възможност динамично да променяте големината на видеото. 

WE�M представлява отворен ормат за компресия, базиран на VP8. Спорно е дали е по-ефекти-
вен от H.264. WebM е оптимизиран за HTML5 видео, което може да бъде ключово при VSaaS при-
ложения. Проблемът е, че WebM все още няма протокол за предаване на видео в реално време.

High-efficiency video coding (HEVC) все още не е завършен и единственото смислено, кое-
то може да се каже за него, е, че ще бъде еволюция на H.264. Новият стандарт няма да 
бъде ратифициран преди края на тази година или дори началото на следващата. 

10. „Интернет на устройствата” в Китай
Това е една тенденция, която едва ли ще има голямо влияние върху пазара на видеонаб-

людение през 2012 г., но в дългосрочен план може да се окаже значима. 
„Интернет на устройствата” (IoT) е концепция, според която всички индивидуални обекти 

се идентифицират и категоризират виртуално в една обща структура. За да бъдат иденти-
фицирани, те трябва да имат таг, подобен на RFID. След като веднъж бъдат категоризира-
ни, предлагането може по-лесно да посрещне търсенето и ще можете по-лесно да открива-
те обекти, когато ги загубите. 

IoT е доста популярна концепция в Китай. Китайското правителство се е фокусирало 
върху 7 ключови индустрии със стратегическо значение. Една от тях е „Ново поколение 
информацион ни технологии”, а „Интернет на устройствата” е основна негова част. 

В Китай има инсталирани милиони камери за видеонаблюдение през последните 10 го-
дини и те могат да бъдат източник на информация за потвърждаване на категоризацията 
на обектите за IoT. Под въпрос е дали IoT ще доведе до нови инвестиции в камери, но спо-
ред специалистите, очакваните ползи от „Интернет на устройствата” ще помогнат да се оп-
равдаят публичните разходи за оборудване за видеонабюдение. 

И така, на кого е бъдещето – на аналоговото видеонаблюдение или на IP, които ще поз-IP, които ще поз-, които ще поз-
волят охранителните ви системи да се превърнат в цели системи за управление на видеото 
с разнообразно предназначение? По-скоро въпросът е „Бъдещето за кого?”. Защото по от-
ношение на видеонаблюдението различните пазари се намират в много различна фаза от 
своето развитие. На някои още предстои да минат през неща, които за другите вече отдав-
на са минало. А може би развиващите се пазари ще пропуснат грешките на растежа на зре-
лите и ще се насочат директно към „правилните решения”? Въпреки че май скептиците ще 
се окажат повече от оптимистите. 
Бъдещето ще покаже. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ЗА БИЗНЕС”
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AMD Radeon HD 7750: 
По-достъпното модерно 
графично оръжие за 
масово поразяване
Оригинално ревю:  
Валентин „Kosh“ Марков, Николай „Aegir“ Колев

Редакция: PC World

Известен военен командир някога е казал, че сержантите са спечелили много повече 
войни от генералите, макар и генералите да са тези, чиито имена се помнят. При ви-
деокартите нещата не стоят много по-различно: топмоделите най-пълно разкриват 

потенциала на архитектурата и технологията, те са първопроходци, задават духа на даде-
на микропроцесорна генерация. С тях измерваме скорост та на прогреса спрямо предход-
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ното поколение. Победителят в противопоставянето между флагманите на конкурентните 
фирми носи съществени морални и маркетингови дивиденти за победителя. Казано иначе – 
Radeon HD 7970 като най-бърза едночипова видеокарта ще направи по-лесна и продажба-
та на HD 7770, защото уважението към победата е универсално и клиентът естествено би 
искал да се идентифицира с водещата марка.

В един опростен вариант, в който парите са без значение, всички бихме си купували най-
производителната видеокарта и толкова. Реално обаче потребителят се вмества в опреде-
лен бюджет без значение дали видеокартата се купува за професионална или развлекателна 
употреба. Факт е, че не всеки е готов да се раздели с 1000, 700 или 500 лева за нов графичен 
контролер и дори повечето геймъри играят с видеокарти от мейнстрийм (масов) клас. Тук се 
правят милионите – както като продадени бройки, така и като пари. Независимо от по-висо-
ката норма на печалба при върховите модели, потребителите на мейнстрийм видеокарти са 
поне един порядък повече от собствениците на баш игрални (performance) графични карти.

Фамилията видеокарти AMD Radeon HD 7700 са представители точно на масовия клас – 
своеобразните сержанти в ѝерархията на едно поколение графични процесори. Като мейн-
стрийм, или масов клас, се определя нишата между $100 и $200. С отчитане на разликите в 
цените между САЩ и Европа (породени от ДДС) и сегашния курс на долара, родният ни ек-
вивалент е ценовият интервал между 200 и 350 лева. А HD 7000 серията стартира с два ба-
зови модела – HD 7770 и HD 7750, разликите между които ще разгледаме след малко.

Пазарно позициониране на HD 7700
Графичните процесори HD 7700 с кодово име Cape Verde ще бъдат най-младшите пред-

ставители на генерацията HD 7000 (Southern Islands). Тяхната роля е да заменят танде-
ма HD 6700, състоящ се от HD 6770 и HD 6750. Последните две видеокарти всъщност не 
са част от предходното процесорно поколение, а от по-миналото – HD 5770 и HD 5750, тъй 
като AMD просто замениха петиците в началото на имената си с шестици. След спирането 
от продажба на всички останали видеокарти HD 5000 преименуването наистина никому не 
пречи, а освен това униформеност та в номенклатурата е улеснение за купувачите, което им 
помага да се ориентират в йерархията на видеокартите.

 Очакваната цена на младшия модел HD 7750 е около 200 лева, а на старшия HD 7770 – 
около 300 лева. Те се позиционират над HD 6700 (които ще сменят) и под  HD 6800 (кои-
то също ще бъдат спрени от производство скоро след дебюта на семейството HD 7800). 
Един-единствен конкурентен модел на NVIDIA гравитира около цените на HD 7700 – това е 
GeForce GTX 550 Ti.
Март 2012  www.pcworld.bg78

Продуктови ревюта и обзори

www.pcworld.bg


Поглед към спецификациите

 Ядрото на старшия модел HD 7770 се нарича Cape Verde XT и съдържа 640 потокови про-
цесора, 40 текстурника и 16 блока за растерни операции. Не зная дали аналогията с ядрото на 
HD 6770 изобщо е уместна, тъй като двете архитектури са радикално различни, но освен на-
маления с 20% брой потокови процесори, броят на останалите функционални модули е една-
къв. Броят на потоковите процесори е и 35% от броя им в единствената видеокарта от поколе-
нието HD 7000, с която можем да направим сравнения в момента – HD 7950. Типът (GDDR5) 
и обемът (1 G�) на видеопамет та, както и достъпът до нея (128-битов) са абсолютно същите 
като при HD 6750. Различни обаче са работните честоти на графичния процесор и памет та – 1 
GHz за ядрото и 4500 MHz ефективни за памет та. Това е първата видеокарта в света, чиято чес-
тота на ядрото стъпва на гигахерцовата граница при номинални честоти. От AMD считат този 
факт за крайъгълен камък в еволюцията на графичните карти. Ето защо всички видеокарти HD 
7770 носят стикер „GHz Edition”, a „HD 7770 GHz Edition” е пълното търговско наименование на 
видеокартите, част от бренда на старшата Cape Verde. На базата на количествения анализ за 
производителност та на HD 7770 можем да предположим, че е по-бърза от предшественика си, 
а освен това – че  тази разлика се дължи най-вече на повишените работни честоти на ядрото.

 Всяко оптично свиване, като прехода от 40-nm към 28-nm, предполага и понижена елек-
трическа консумация. Благодарение на ZeroCore Power при продължителен покой виде-
окартата харчи по-малко от 3 W, а в стандартен ненатоварен режим – около 10 W. Освен 
това типичната консумация в 3D режим на видеокартата е около 80 W (за сравнение 6750 
консумира 18 W в ненатоварен режим и 108 W – под товар).

 Младшият модел Radeon HD 7750 (Cape Verde PRO) съдържа 512 (83% от тези при Cape 
Verde XT) потокови процесора и пропорционално по-малък брой текстурници – 36. Конвей-
ерите за растерни операции остават 16. Номиналната честота на процесора е понижена до 
800 MHz. Подсистемата на памет та, включително широчина на канала за достъп, обем, тип 
и честота, са идентични с тези при HD 7770. На базата на сравнението би следвало да оч-
акваме, че HD 7750 има поне 2�3-и от производителност та на HD 7770.

 AMD Radeon 
HD 6870

AMD Radeon 
HD 6850

AMD Radeon 
HD 6790

AMD Radeon 
HD 7770 GHz 
Edition

AMD Radeon 
HD 6770

AMD Radeon 
HD 7750

AMD Radeon 
HD 6750

Архитектура VLIW5 VLIW5 VLIW5 GCN VLIW5 GCN VLIW5

Кодово име �arts XT �arts PRO �arts LE Cape Verde 
XT Juniper XT Cape Verde 

PRO Juniper PRO

Шейдъри 1120 960 800 640 800 512 720

Текстурници 56 48 40 40 40 32 36

ROP блокове 32 32 16 16 16 16 16
Честота на гр. 
процесор 900 MHz 775 MHz 840 MHz 1000 MHz 850 MHz 800 MHz 700 MHz

Честота на 
памет та

1050 MHz 
(4200 MHz 
ефективни) 
GDDR5

1000 MHz 
(4000 MHz 
ефективни) 
GDDR5

1050 MHz 
(4200 MHz 
ефективни) 
GDDR5

1125 MHz 
(4500 MHz 
ефективни) 
GDDR5

1200 MHz 
(4800 MHz 
ефективни) 
GDDR5

1125 MHz 
(4500 MHz 
ефективни) 
GDDR5

1150 MHz 
(4600 MHz 
ефективни) 
GDDR5

Достъп до 
памет та 256-битов 256-битов 256-битов 128-битов 256-битов 128-битов 256-битов

Обем 
видеопамет 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB

Брой 
транзистори 1,7 млрд. 1,7 млрд. 1,7 млрд. 1,5 млрд. 1,04 млрд. 1,5 млрд. 1,04 млрд.

Площ на 
кристала 255 mm² 255 mm² 255 mm² 123 mm² 166 mm² 123 mm² 166 mm²

Производствен 
процес 40-nm 40-nm 40-nm 28-nm 40-nm 28-nm 40-nm

TDP (idle) 19 W 19 W 19 W 10 W 18 W 10 W 16 W
TDP (typical) 151 W 127 W 150 W 80 W 108 W 55 W 86 W

Цена от 360 лв. от 310 лв. от 255 лв. около 300 
лв. от 205 лв. около 200 

лв. от 190 лв.
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Референтната HD 7750 отблизо

Видеокартата е дълга малко под 170 mm и има стан-
дартно еднослотово охлаждане. Като габарити 

силно напомня на HD 5670 и HD 6670, впрочем 
е много вероятно да ползва същия охладител.

 Охладителният комплект се състои от оребрен алуминиев радиатор с височина около 1 
сантиметър. Размерите му са 110 х 75 mm и се обдухва от 65-милиметрова перка.

 Изходите на видеокартата са възможно най-правилните три: DVI, HDMI и DisplayPort. 
Собствениците на по-стари монитори могат да изведат аналогов сигнал чрез адаптер на 
DVI порта.

 При консумация на видеокартата в 3D около 50 W (и PowerTune лимит от 75 W) тази 
видеокарта няма нужда от допълнително захранване. Освен това Crossfire се реализира 
единствено софтуерно, така че конектор на външния ръб логично отсъства. Наличието на 
двойка �IOS-и е прерогатив на по-скъпи видеокарти. С това прегледът на платката е към 
края си.

 Чиповете на памет та са четири двугигабитови модули Hynix H5GQ2H24MFR-T2C, рейтва-
ни на 5 GHz (ефективни), така че можете да овърклоквате памет та до тази стойност без ни-
какво притеснение.

Тестова система 
Тестовата конфигурация е базирана на платформата Intel Z68. Производителност та на 

процесора и на чипсета са достатъчно високи, така че да не спънат нито една от изследва-
ните видеокарти. Адекватното приложение на графичен контролер катo HD 7750 предпола-
га да играете в разделителни способости, не по-големи от 1920х1080 пиксела. Нашите екс-
перименти покриват резолюции 1080 p (FullHD) и 720 p (HD).

Component Module Name Note

CPU Intel Core i5-2500K 3,33 GHz, 6 MB L3 cache, LGA1155

M� ASRock Z68 Extreme4 Gen3 Intel Z68

RAM 2x4 GB Kingston HyperX 9-9-9-24 at 1600 MHz

CLR Noctua NH-D14 SPL Test: fan off
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SSD Kingston SSDNow V+100 96 GB

HDD WD Caviar Black 1000 GB, SATA 3

PSU FSP Aurum CM Gold 750 750 W

CHA CM Storm Trooper Full Tower; SPL Test: all fans off

MON Dell UltraSharp 3008WPF IPS, 2560 x 1600

VC1 Sapphire HD 6870, 1024 MB Radeon HD 6870

VC2 Sapphire HD 6850, 1024 MB Radeon HD 6850

VC3 Sapphire HD 7770 OC, 1024 MB Radeon HD 7770, downclocked 
1000e/1125m

VC4 Gigabyte GeForce GTX 550 Ti OC, 1024 MB GTX 550 Ti, 970e/1050m

VC5 AMD Radeon HD 6790 engineering sample

VC6 AMD Radeon 7750, 1024 MB engineering sample

VC7 Sapphire HD 6770, 1024 MB Radeon HD 6770

Базовото програмно осигуряване на компютърната ни система е съвкупност та от операцион-
ната система и драйвърите, изброени в следващата табличка. Видеокартата на Nvidia тества-
хме под последната версия на драйвърния пакет ForceWare, успешно преминала WHQL серти-
фикация към началото на тестовете (10.02.2012), а за Cape Verde използвахме бета-драйвър, 
предоставен за целта на медиите, който GPU-Z разпознава като Catalyst 12.1 Preview драйвър.

Тип Описание Забележка

OS Windows 7x64 Ultimate, SP1  

DX 11.0  

DRV1 Intel 9.2.3.1022 chipset driver

DRV2 Nvidia ForceWare 295.51 Nvidia VC driver

DRV3 AMD Catalyst 11.12 HD 6800 VC driver

DRV3 AMD Catalyst Beta 8.923.2.0 (Catalyst 12.1) HD 7700 VC driver

UTL1 OCCT 4.0.0 SPL test bench

В последната таблица са описани всички използвани тестови приложения със съответни-
те им настройки. Повечето от тях също така са посочени в таблиците с тестови резултати, 
които ще откриете на следващите страници:

 
Име Настройки
Alien vs Predator DX11, резолюции 1280x720 и 1920x1080, AA 2x, AF 8x, medium quality
Batman: Arkham City DX11, резолюции 1280x720 и 1920x1080, AA 4x, 4xAA, high quality
Battlefield 3 DX11, резолюции 1280x720 и 1920x1080, MSAA 0x, AF 16x, high quality
Crysis 2 DX11, резолюции 1280x720 и 1920x1080, AA 0x, AF 16x, high
DiRT 3 DX11, резолюции 1280x720 и 1920x1080, MSAA 4x, AF 16x, high
Just Cause 2 DX10, резолюции 1920x1080 и 2560x1600, AA 4x, AF 16x, medium quality
Metro 2033 DX11, резолюции 1280x720 и 1920x1080, AF 16x, very high
Total War: Shogun 2 DX11, резолюции 1280x720 и 1920x1080, MSAA 4x, AF 8x, high quality
Ниво на шума натоварване чрез OCCT 4.0.0, шумомер на 1 m пред източника на шума
Температура натоварване чрез OCCT 4.0.0
Електрическа консумация натоварване чрез OCCT 4.0.0
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Тестове с Alien vs Predator
 

FPS
Alien vs Predator, AA 
2x, AF 8x, medium
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 76,3 41,8

HD 6850 (1024 MB) 63,5 34,5

HD 7770 (1024 MB) 53,8 27,6

HD 6790 (1024 MB) 55,2 29,1

HD 6770 (1024 MB) 51,1 26,8

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 48,6 25,7

HD 7750 (1024 MB) 41,4 20,6

абсолютна произВодителност на Видеокартите (fPS)

  

%
Alien vs Predator, AA 
2x, AF 8x, medium
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 141,82 151,45

HD 6850 (1024 MB) 118,03 125,00

HD 7770 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 6790 (1024 MB) 102,60 105,43

HD 6770 (1024 MB) 94,98 97,10

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 90,33 93,12

HD 7750 (1024 MB) 76,95 74,64

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7770

   

%
Alien vs Predator, AA 
2x, AF 8x, medium
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 184,30 202,91

HD 6850 (1024 MB) 153,38 167,48

HD 7770 (1024 MB) 129,95 133,98

HD 6790 (1024 MB) 133,33 141,26

HD 6770 (1024 MB) 123,43 130,10

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 117,39 124,76

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7750

  

%
Alien vs Predator, AA 
2x, AF 8x, medium
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 120,16 121,16

HD 6850 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7770 (1024 MB) 84,72 80,00

HD 6790 (1024 MB) 86,93 84,35

HD 6770 (1024 MB) 80,47 77,68

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 76,54 74,49

HD 7750 (1024 MB) 65,20 59,71

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 6850

   

%
Alien vs Predator, AA 
2x, AF 8x, medium
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 157,00 162,65

HD 6850 (1024 MB) 130,66 134,24

HD 7770 (1024 MB) 110,70 107,39

HD 6790 (1024 MB) 113,58 113,23

HD 6770 (1024 MB) 105,14 104,28

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7750 (1024 MB) 85,19 80,16

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо GtX 550 tI oc

   

%
Alien vs Predator, AA 
2x, AF 8x, medium
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 184,30 202,91

HD 6850 (1024 MB) 153,38 167,48

HD 7770 (1024 MB) 129,95 133,98

HD 6790 (1024 MB) 133,33 141,26

HD 6770 (1024 MB) 123,43 130,10

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 117,39 124,76

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7750

Това е една от трите игри, в които HD 6770 убедително надиграва младшата Cape Verde. Ако ис-
каме да сравняваме производителностите на двете архитектури една срещу друга, може  би щеше 
да е по-коректно да сравняваме HD 7750 с HD 6750, но при положение че HD 6770 е само с 10 лева 
по-скъпа от HD 6750, покупката на тази видеокарта ни се стори толкова безсмислена, че дори не я 
включихме в теста.
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Tестове с Batman: Arkham City

FPS
Batman: Arkham City, 
AA 4x, 4xAA, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 99 57

HD 6850 (1024 MB) 87 48

HD 7770 (1024 MB) 80 43

HD 6790 (1024 MB) 77 41

HD 6770 (1024 MB) 67 35

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 62 33

HD 7750 (1024 MB) 67 35

абсолютна произВодителност на Видеокартите

   

%
Batman: Arkham City, 
AA 4x, 4xAA, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 123,75 132,56

HD 6850 (1024 MB) 108,75 111,63

HD 7770 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 6790 (1024 MB) 96,25 95,35

HD 6770 (1024 MB) 83,75 81,40

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 77,50 76,74

HD 7750 (1024 MB) 83,75 81,40

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7950

   

%
Batman: Arkham City, 
AA 4x, 4xAA, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 147,76 162,86

HD 6850 (1024 MB) 129,85 137,14

HD 7770 (1024 MB) 119,40 122,86

HD 6790 (1024 MB) 114,93 117,14

HD 6770 (1024 MB) 100,00 100,00

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 92,54 94,29

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00
процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7750

   

%
Batman: Arkham City, 
AA 4x, 4xAA, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 113,79 118,75

HD 6850 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7770 (1024 MB) 91,95 89,58

HD 6790 (1024 MB) 88,51 85,42

HD 6770 (1024 MB) 77,01 72,92

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 71,26 68,75

HD 7750 (1024 MB) 77,01 72,92

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 6850

   

%
Batman: Arkham City, 
AA 4x, 4xAA, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 159,68 172,73

HD 6850 (1024 MB) 140,32 145,45

HD 7770 (1024 MB) 129,03 130,30

HD 6790 (1024 MB) 124,19 124,24

HD 6770 (1024 MB) 108,06 106,06

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7750 (1024 MB) 108,06 106,06

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо GtX 550 tI oc

   

%
Batman: Arkham City, 
AA 4x, 4xAA, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 147,76 162,86

HD 6850 (1024 MB) 129,85 137,14

HD 7770 (1024 MB) 119,40 122,86

HD 6790 (1024 MB) 114,93 117,14

HD 6770 (1024 MB) 100,00 100,00

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 92,54 94,29

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7750 

При �atman: AC малката Cape Verde прави реми с HD 6770. В тази игра овърклокнатата 
GTX 550 Ti издиша. Изоставането спрямо HD 7770 е 19-22%.
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Тестове с Battlefield 3
 

FPS
Battlefield 3, MSAA 0x, 
AF 16x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 61,7 42,7

HD 6850 (1024 MB) 52,1 35,6

HD 7770 (1024 MB) 48,7 33

HD 6790 (1024 MB) 46 30

HD 6770 (1024 MB) 46,1 30,6

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 51 31,5

HD 7750 (1024 MB) 39,6 26,1

абсолютна произВодителност на Видеокартите (fPS)

   

%
Battlefield 3, MSAA 0x, 
AF 16x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 126,69 129,39

HD 6850 (1024 MB) 106,98 107,88

HD 7770 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 6790 (1024 MB) 94,46 90,91

HD 6770 (1024 MB) 94,66 92,73

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 104,72 95,45

HD 7750 (1024 MB) 81,31 79,09

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7770

   

%
Battlefield 3, MSAA 0x, 
AF 16x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 155,81 163,60

HD 6850 (1024 MB) 131,57 136,40

HD 7770 (1024 MB) 122,98 126,44

HD 6790 (1024 MB) 116,16 114,94

HD 6770 (1024 MB) 116,41 117,24

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 128,79 120,69

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7750

   

%
Battlefield 3, MSAA 0x, 
AF 16x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 118,43 119,94

HD 6850 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7770 (1024 MB) 93,47 92,70

HD 6790 (1024 MB) 88,29 84,27

HD 6770 (1024 MB) 88,48 85,96

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 97,89 88,48

HD 7750 (1024 MB) 76,01 73,31

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 6850

   

%
Battlefield 3, MSAA 0x, 
AF 16x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 120,98 135,56

HD 6850 (1024 MB) 102,16 113,02

HD 7770 (1024 MB) 95,49 104,76

HD 6790 (1024 MB) 90,20 95,24

HD 6770 (1024 MB) 90,39 97,14

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7750 (1024 MB) 77,65 82,86

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо GtX 550 tI oc

   

%
Battlefield 3, MSAA 0x, 
AF 16x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 155,81 163,60

HD 6850 (1024 MB) 131,57 136,40

HD 7770 (1024 MB) 122,98 126,44

HD 6790 (1024 MB) 116,16 114,94

HD 6770 (1024 MB) 116,41 117,24

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 128,79 120,69

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7750

Това не е играта за HD 7750: 17% изоставане спрямо HD 6770 и 22-26% спрямо HD 7770.
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Тестове с Crysis 2
 

FPS
Crysis 2, AA 0x, AF 
16x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 48,7 27,3

HD 6850 (1024 MB) 40,8 22,7

HD 7770 (1024 MB) 47,4 26,1

HD 6790 (1024 MB) 37,6 21

HD 6770 (1024 MB) 30,6 17

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 39,7 21,3

HD 7750 (1024 MB) 37,2 20,6

абсолютна произВодителност на Видеокартите

   

%
Crysis 2, AA 0x, AF 
16x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 102,74 104,60

HD 6850 (1024 MB) 86,08 86,97

HD 7770 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 6790 (1024 MB) 79,32 80,46

HD 6770 (1024 MB) 64,56 65,13

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 83,76 81,61

HD 7750 (1024 MB) 78,48 78,93

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7950

   

%
Crysis 2, AA 0x, AF 
16x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 130,91 132,52

HD 6850 (1024 MB) 109,68 110,19

HD 7770 (1024 MB) 127,42 126,70

HD 6790 (1024 MB) 101,08 101,94

HD 6770 (1024 MB) 82,26 82,52

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 106,72 103,40

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7750

   

%
Crysis 2, AA 0x, AF 
16x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 119,36 120,26

HD 6850 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7770 (1024 MB) 116,18 114,98

HD 6790 (1024 MB) 92,16 92,51

HD 6770 (1024 MB) 75,00 74,89

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 97,30 93,83

HD 7750 (1024 MB) 91,18 90,75

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 6850

   

%
Crysis 2, AA 0x, AF 
16x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 122,67 128,17

HD 6850 (1024 MB) 102,77 106,57

HD 7770 (1024 MB) 119,40 122,54

HD 6790 (1024 MB) 94,71 98,59

HD 6770 (1024 MB) 77,08 79,81

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7750 (1024 MB) 93,70 96,71

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо GtX 550 tI oc

   

%
Crysis 2, AA 0x, AF 
16x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 130,91 132,52

HD 6850 (1024 MB) 109,68 110,19

HD 7770 (1024 MB) 127,42 126,70

HD 6790 (1024 MB) 101,08 101,94

HD 6770 (1024 MB) 82,26 82,52

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 106,72 103,40

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7750

Силно представяне спрямо видеокартата от предходното поколение и 26-27% изоставане  от 
HD 7770.
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Тестове с DiRT 3
 

FPS
DiRT 3, AF 16x, high
720 p, AA 
2x

1080 p, AA 
4x

HD 6870 (1024 MB) 151,7 106,5

HD 6850 (1024 MB) 124,8 85,1

HD 7770 (1024 MB) 138,4 90,2

HD 6790 (1024 MB) 110,4 77,0

HD 6770 (1024 MB) 90,7 70,3

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 135,8 80,8

HD 7750 (1024 MB) 104,9 68,4

абсолютна произВодителност на Видеокартите (fPS)

   

%
DiRT 3, AF 16x, high
720 p, AA 
2x

1080 p, AA 
4x

HD 6870 (1024 MB) 109,61 118,07

HD 6850 (1024 MB) 90,13 94,35

HD 7770 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 6790 (1024 MB) 79,74 85,37

HD 6770 (1024 MB) 65,50 77,94

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 98,08 89,58

HD 7750 (1024 MB) 75,81 75,83

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7770

   

%
DiRT 3, AF 16x, high
720 p, AA 
2x

1080 p, AA 
4x

HD 6870 (1024 MB) 144,59 155,70

HD 6850 (1024 MB) 118,89 124,42

HD 7770 (1024 MB) 131,91 131,87

HD 6790 (1024 MB) 105,18 112,57

HD 6770 (1024 MB) 86,41 102,78

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 129,38 118,13

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7750

   

%
DiRT 3, AF 16x, high
720 p, AA 
2x

1080 p, AA 
4x

HD 6870 (1024 MB) 121,61 125,15

HD 6850 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7770 (1024 MB) 110,95 105,99

HD 6790 (1024 MB) 88,47 90,48

HD 6770 (1024 MB) 72,67 82,61

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 108,82 94,95

HD 7750 (1024 MB) 84,11 80,38

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 6850

   

%
DiRT 3, AF 16x, high
720 p, AA 
2x

1080 p, AA 
4x

HD 6870 (1024 MB) 111,75 131,81

HD 6850 (1024 MB) 91,90 105,32

HD 7770 (1024 MB) 101,96 111,63

HD 6790 (1024 MB) 81,30 95,30

HD 6770 (1024 MB) 66,79 87,00

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7750 (1024 MB) 77,29 84,65

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо GtX 550 tI oc

   

%
DiRT 3, AF 16x, high
720 p, AA 
2x

1080 p, AA 
4x

HD 6870 (1024 MB) 144,59 155,70

HD 6850 (1024 MB) 118,89 124,42

HD 7770 (1024 MB) 131,91 131,87

HD 6790 (1024 MB) 105,18 112,57

HD 6770 (1024 MB) 86,41 102,78

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 129,38 118,13

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

Добро представяне спрямо видеокартата от предното поколение – сериозен аванс при 720 p и 
почти равностойно предтавяне при 1080 p. Около 32% изоставане спрямо HD 7770.
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Тестове с Just Cause 2
 

FPS
Just Cause 2, AA 4x, 
AF 16x, medium
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 92,2 56

HD 6850 (1024 MB) 78,4 48

HD 7770 (1024 MB) 69 39,7

HD 6790 (1024 MB) 62,1 37,2

HD 6770 (1024 MB) 57,6 34

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 70,6 38,9

HD 7750 (1024 MB) 58,9 33,2

абсолютна произВодителност на Видеокартите

   

%
Just Cause 2, AA 4x, 
AF 16x, medium
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 133,62 141,06

HD 6850 (1024 MB) 113,62 120,91

HD 7770 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 6790 (1024 MB) 90,00 93,70

HD 6770 (1024 MB) 83,48 85,64

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 102,32 97,98

HD 7750 (1024 MB) 85,36 83,63

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7950

   

%
Just Cause 2, AA 4x, 
AF 16x, medium
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 156,54 168,67

HD 6850 (1024 MB) 133,11 144,58

HD 7770 (1024 MB) 117,15 119,58

HD 6790 (1024 MB) 105,43 112,05

HD 6770 (1024 MB) 97,79 102,41

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 119,86 117,17

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7750

   

%
Just Cause 2, AA 4x, 
AF 16x, medium
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 117,60 116,67

HD 6850 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7770 (1024 MB) 88,01 82,71

HD 6790 (1024 MB) 79,21 77,50

HD 6770 (1024 MB) 73,47 70,83

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 90,05 81,04

HD 7750 (1024 MB) 75,13 69,17

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 6850

   

%
Just Cause 2, AA 4x, 
AF 16x, medium
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 130,59 143,96

HD 6850 (1024 MB) 111,05 123,39

HD 7770 (1024 MB) 97,73 102,06

HD 6790 (1024 MB) 87,96 95,63

HD 6770 (1024 MB) 81,59 87,40

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7750 (1024 MB) 83,43 85,35

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо GtX 550 tI oc

   

%
Just Cause 2, AA 4x, 
AF 16x, medium
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 156,54 168,67

HD 6850 (1024 MB) 133,11 144,58

HD 7770 (1024 MB) 117,15 119,58

HD 6790 (1024 MB) 105,43 112,05

HD 6770 (1024 MB) 97,79 102,41

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 119,86 117,17

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

Разменени победи при малки разлики с HD 6770. Изоставането спрямо HD 7770 е в ин-
тервала 17-19%.
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Тестове с Metro 2033
 

FPS
Metro 2033, AA 4x, AF 
16x, very high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 24,2 18,8

HD 6850 (1024 MB) 21,3 14,1

HD 7770 (1024 MB) 18,2 13,4

HD 6790 (1024 MB) 18,2 14,1

HD 6770 (1024 MB) 15,3 12,1

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 16,8 9,6

HD 7750 (1024 MB) 16,0 12,0

абсолютна произВодителност на Видеокартите (fPS)

   

%
Metro 2033, AA 4x, AF 
16x, very high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 132,64 139,67

HD 6850 (1024 MB) 117,10 104,96

HD 7770 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 6790 (1024 MB) 100,00 104,96

HD 6770 (1024 MB) 83,94 90,08

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 92,23 71,07

HD 7750 (1024 MB) 87,56 89,26

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7770

   

%
Metro 2033, AA 4x, AF 
16x, very high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 151,48 156,48

HD 6850 (1024 MB) 133,73 117,59

HD 7770 (1024 MB) 114,20 112,04

HD 6790 (1024 MB) 114,20 117,59

HD 6770 (1024 MB) 95,86 100,93

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 105,33 79,63

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7750

   

%
Metro 2033, AA 4x, AF 
16x, very high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 113,27 133,07

HD 6850 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7770 (1024 MB) 85,40 95,28

HD 6790 (1024 MB) 85,40 100,00

HD 6770 (1024 MB) 71,68 85,83

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 78,76 67,72

HD 7750 (1024 MB) 74,78 85,04

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 6850

   

%
Metro 2033, AA 4x, AF 
16x, very high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 143,82 196,51

HD 6850 (1024 MB) 126,97 147,67

HD 7770 (1024 MB) 108,43 140,70

HD 6790 (1024 MB) 108,43 147,67

HD 6770 (1024 MB) 91,01 126,74

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7750 (1024 MB) 94,94 125,58

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо GtX 550 tI oc

   

%
Metro 2033, AA 4x, AF 
16x, very high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 151,48 156,48

HD 6850 (1024 MB) 133,73 117,59

HD 7770 (1024 MB) 114,20 112,04

HD 6790 (1024 MB) 114,20 117,59

HD 6770 (1024 MB) 95,86 100,93

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 105,33 79,63

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7750

Тежко заглавие, което не се играе добре при избраните настройки с нищо, освен с модела HD 
6870. Тестовата карта дава равен с HD 6770 и изостава с около 12-14% от HD 7770.
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Тестове с Total War: Shogun 2

FPS
TW: Shogun 2, MSAA 
4x, AF 8x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 86 51,6

HD 6850 (1024 MB) 69,1 41,5

HD 7770 (1024 MB) 66,3 38,7

HD 6790 (1024 MB) 61,7 36,1

HD 6770 (1024 MB) 54,3 32,7

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 53,6 31,7

HD 7750 (1024 MB) 48 26,7

абсолютна произВодителност на Видеокартите

   

%
TW: Shogun 2, MSAA 
4x, AF 8x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 129,71 133,33

HD 6850 (1024 MB) 104,22 107,24

HD 7770 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 6790 (1024 MB) 93,06 93,28

HD 6770 (1024 MB) 81,90 84,50

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 80,84 81,91

HD 7750 (1024 MB) 72,40 68,99

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7950

   

%
TW: Shogun 2, MSAA 
4x, AF 8x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 179,17 193,26

HD 6850 (1024 MB) 143,96 155,43

HD 7770 (1024 MB) 138,13 144,94

HD 6790 (1024 MB) 128,54 135,21

HD 6770 (1024 MB) 113,13 122,47

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 111,67 118,73

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7750

   

%
TW: Shogun 2, MSAA 
4x, AF 8x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 124,46 124,34

HD 6850 (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7770 (1024 MB) 95,95 93,25

HD 6790 (1024 MB) 89,29 86,99

HD 6770 (1024 MB) 78,58 78,80

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 77,57 76,39

HD 7750 (1024 MB) 69,46 64,34

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 6850

   

%
TW: Shogun 2, MSAA 
4x, AF 8x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 160,45 162,78

HD 6850 (1024 MB) 128,92 130,91

HD 7770 (1024 MB) 123,69 122,08

HD 6790 (1024 MB) 115,11 113,88

HD 6770 (1024 MB) 101,31 103,15

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 100,00 100,00

HD 7750 (1024 MB) 89,55 84,23

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо GtX 550 tI oc

   

%
TW: Shogun 2, MSAA 
4x, AF 8x, high
720 p 1080 p

HD 6870 (1024 MB) 179,17 193,26

HD 6850 (1024 MB) 143,96 155,43

HD 7770 (1024 MB) 138,13 144,94

HD 6790 (1024 MB) 128,54 135,21

HD 6770 (1024 MB) 113,13 122,47

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 111,67 118,73

HD 7750 (1024 MB) 100,00 100,00

процентна произВодителност на Видеокартите спрямо HD 7750

Тестовата HD 7750 изостава с 13-22% спрямо HD 6770 и с около 40% (!) спрямо HD 7770.
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Температури и шум
 

t oC
Температура, oC
ненато-
варена

под 
товар

HD 6870 (1024 MB) 34 70

HD 6850 (1024 MB) 41 74

HD 7770 (1024 MB) 29 67

HD 6790 (1024 MB) 32 63

HD 6770 (1024 MB) 38 72

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 27 62

HD 7750 (1024 MB) 29 66
оптичното сВиВане е благотВорно за топлоотделянето – HD 7750 е 
приятно хладна,

d�(A)

Ниво на звуко-
вото налягане, 
dB(A)
ненато-
варена

под 
товар

HD 6870 (1024 MB) 29 42

HD 6850 (1024 MB) 28 36

HD 7770 (1024 MB) 29 35

HD 6790 (1024 MB) 30 42

HD 6770 (1024 MB) 32 45

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 31 41

HD 7750 (1024 MB) 29 36
 а осВен тоВа е една от най-тихите карти, които сме тестВали.

Електрическа консумация

W

Консумирана 
мощност, W
ненато-
варена

под 
товар

HD 6870 (1024 MB) 107 200

HD 6850 (1024 MB) 107 188

HD 7770 (1024 MB) 98 175

HD 6790 (1024 MB) 107 200

HD 6770 (1024 MB) 108 186

GTX 550 Ti OC (1024 MB) 102 206

HD 7750 (1024 MB) 96 169

Цъкането на Shogun 2 или OCCT не 
са „типичен” режим на работа. В натова-
рен режим разликите между двете карти 
и спрямо HD 6770 не са големи.

Пропуснатите възможности  
за Radeon HD 7750: овърклок и VCE

Овърклок
Няма да скрия, че бях особено любопитен доколко HD 

7750 има потенциала да затвори ножицата спрямо HD 
7770 след овърлкок. Оказа се, че повишаване на чес-
тотите на ядрото и памет та над 11% водят до прираст в 
производителност та под 3%. След като пробвах с някол-
ко различни игри, се зачетох в чуждестран ните ревюта и се 
оказа, че феноменът е наблюдаван повсеместно. Предпо-
лага се, че има проблем с драйвърите. В AMD са известени 
и се работи по въпроса. Резултати засега няма да публику-
ваме, защото е срамота това да се нарече овърклок.

Video Codec Engine (VCE)
Една от най-хвалените функции в чиповете Sandy �ridge 

на Intel е Quick Sync, която позволява бързо прекодиране 
на видеофайлове. Видеокартите HD 7000 разполагат с апа-
ратен модул за ускоряване на кодиране с използването на 
H.264 (1080 p, 60 fps), който обаче все още не е отключен 
през драйвърите. И докато този факт едва ли е особен про-
блем за видеокарти от висок клас като HD 7900, тъй като 
подобни видеокарти по правило се слагат на компютри с 
мощни процесори, VCE звучи примамливо в бюджетни мул-
тимедийни центрове. В тази връзка имен но HD 7750 е най-
ощетена от липсата на поддръжката.

Заключение
Младшият  Radeon HD 7750 е видеокартата, благодаре-

ние на която няма да изпитвам носталгия, когато последна-
та поточна линия спре и HD 5770 (наричана още HD 6770) 
кротко и елегантно се от тегли в историята. 

Ако горната фраза не ви звучи достатъчно надъхваща, 
нека ви обясня, че всъщност то е изключително високо при-
знание. Защото Radeon HD 5770 е огромна видеокарта – 
според проучвания на Stream това е най-популярната виде-
окарта в момента, а също така – най-обичаната видеокарта 
на AMD за всички времена. Спомням си, че дебютът ѝ мина 
почти незабележимо – без фанфари и особени сантименти. 
И въпреки че цената не беше лоша и в началото, с време-
то видеокартата стана все по-привлекатална, осигурявай-
ки безпрецедентно съотношение между производителност 
и цена.

Скептиците биха ме контрирали с аргумента, че HD 7750 
не дава нищо на играчите две години след дебюта на виде-
окартата, която замества. От гледна точка само и единстве-
но на броя кадри в секунди това е така. От друга страна, 
това е една по-тиха, по-компактна и по-икономична виде-
окарта, която не налага никакви допълнителни изисквания 
спрямо шасито на компютъра или захранващия блок. 

Освен това оставам оптимист за разрешаването на про-
блемите с овърклока, а и не се съмнявам, че VCE ще на-
мери своите почитатели сред онези, които гледат видео на 
смартфоните си.

И накрая – компактните компютри са ми слабост, а усе-
щането ми е, че HD 7750 просто си проси да бъде направе-
на като нископрофилна платка, за да превърна 8-литрова-
та си мултимедийна система в игрална.  
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Използвайте осем от дадените двойки букви, 
за да образувате две 8-буквени думи. Една от 
двойките не се използва.

КУ ПВ ИЗ

ВА НИ ЩИ

ЛЮ АМ ЛИ

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

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

Открийте 8-буквена дума, която е наименова-
ние на дърво.
. В . А . И . Т

1 Вземете по 1 буква от дадените синоними, за 
да получите още един синоним на СПОР:
СВАДА, КАРАНИЦА, ПРЕПИРНЯ,  
РАЗПРАВИЯ, ГЮР�ЛТИЯ, КАВГА

Попълнете празните сектори в кръговете, за 
да откриете два антонима. Можете да се дви-
жите както по посока на часовниковата стрел-
ка, така и обратно на нея.

4

2

Драги читатели!
В изцяло дигиталното издание на PC World, IQ тестове-

те ни се придържат към познатия досегашен формат с тази 
разлика, че вместо да късате страницата, да попълвате и 
изпращате, сега можете да я отпечатате – при това неогра-
ничен брой пъти и така да играете за наградите заедно с 
цялото си семейство или приятелите си. 

За осигуряването на интересни и полезни награди и през 
2012 г. отново ни помагат нашите партньори от COMPUTER 
2000, Targus и П�ЛСАР.  А за IQ лидерите и през тази годи-
на е осигурена ГОЛЯМА НАГРАДА, която ще бъде спечеле-
на от един от първите петима участници с най-висок резул-
тат от тестовете през 2012 г.

ГОЛЯМАТА НАГРАДА за 2012 г.  ще бъде актуален към 
края на годината таблет от ARCHOS (www.archos.bg), обо-
рудван с капацитивен сензорен екран, мощен двуядрен 
процесор, камера, видео изход, GPS приемник, 3G, WiFi и 
�luetooth връзка. Таблетът ще работи с ОС Android 4, и ще 
има богати мултимедийни възможности като възпроизвеж-
дане на Full HD видео.

Желаем късмет на всички участници!
Временното класиране от досегашните си участия ще 

намерите на обичайното място на сайта ни. Междувремен-
но в бр. 3 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

• Охладителна поставка за ноутбук с два вентилатора 
Cool-fan-two fans 

• метален корпус
• 2 вентилатора
• US� интерфейс
• Размери: 240 x 298 x 24 mm
• Размери на вентилаторите: 77 x 77 x 20 

• Игра за РС от ПУЛСАР – Deus Ex: Human Revolution 
В новата Deux Ex вие влизате в ролята на специалиста по сигурността Адам 

Дженсън, нает да ръководи охраната на една от най-напредничавите биотех-
нологични компании в САЩ. Във времена, когато научните постижения пре-
връщат атлетите, войниците и шпионите в супер усъвършенствани създания, 
някой усилено се стреми да насочи човешката еволюция в определена посо-
ка. Трябва откриете тази посока, защото, решенията, които взимате и избори-
те, които правите, ще бъдат единствените фактори, които могат да я променят.

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 жела-
ната дължина. Съвместимост: PC�MAC�Netbook Интерфейс: US� 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 15.04.2012 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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Открийте седем-буквена дума, съставена 
само от следните 4 букви:

С   П   Е   Т  

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

6,72; 6,10; 6,66; 6,16; 6,60; 6,22; 6,54; ? 

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.

Буквите на 9-буквената дума в таблицата са 
разбъркани. Възстановете думата.

Я И Р

П О Ц

Н В И

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 

Коя от дадените думи е противоположна по 
значение на ОБЪРКВАНЕ?

а) �КРОТЯВАНЕ
б) ПОДЛОСТ
в) �НИЖЕНИЕ
г) ЗАМИСЪЛ
д) ПОПРАВЯНЕ

5

9

87

Награди от теста в бр. 1'2012 
печелят:

Никола Антонов Георгиев, Пловдив - 

мобилен телефон за две SIM карти PRIVI-

LEG ТV5 mini

Димчо Жеков, Стара Загора - игра за РС 

от ПУЛСАР – Star Wars: The Old Republic

Павлина Маркова, Пловдив - Предпазен 

калъф за iPad 2 от Targus

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

фиг. 1 фиг. 2

Отговори на IQ теста от бр. 1'2012: 
1 в) ПЛАЖ; 2 ТЪРЖЕСТВУВАМ; 3 Б. Всичко от външната страна на фигурата влиза вътре в 
нея и обратно. Черните кръгчета стават бели триъгълници и обратно, а белите кръгчета 

стават черни триъгълници и обратно; 4 Числото е 9, защото 27568321+49371572=76939893 
и 76939893+18476238=95416131; 5 ОТЧУЖДЕНИЕ; 6 3246. При всички останали първата и 

последната цифра се умножават, за да се получат средните две цифри; 7 Числото е 9. 27 / 9 = 
3, подобно на 28 / 4 = 7  и 18 / 2 = 9; 8 Последната колона трябва да съдържа числата 3, 8, 5 и 8. 

Четири редици от числа, следват долната логическо-математическа схема:  

Б.Р. Тъй като тази задача беше публикувана с печатна грешка в условието, всички дадени за нея 
отговори ще се приемат за верни!;  

9 Вж. фиг. 1; � Вж. фиг. 2

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

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

2 7 6 3

1 4 4 8

9 7 5 5

8 2 6 8
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Възстановителен диск 2012

Нарекохме този диск „Възстановителен“, защото в това се крие и неговата същност – да 
подпомогне всеки от вас, който желае бързо, лесно и без много суетене да инсталира на-
ново всички необходими програми за едно нормално функциониране на системата. В тази 
връзка нашите приятели от SoftVisia се потрудиха да подберат най-успешните програми за 
целта в техните възможно най-нови версии. При това всичките са безплатни и без ограни-
чения в използването им, като повечето са достъпни и без регистрация. От друга страна, 
част от програмите предлагат и различни „екстри“, като инструментални ленти, инсталира-
не на шорткъти, които не са свързани със самата програма, допълнителен софтуер, промя-
на на началната страница на браузъра и др. Препоръчваме ви да избирате опцията да не 
използвате въпросните „бонуси“.

Иначе работата със самия възстановителен диск е изключително лесна и това се дължи 
на специалния модул. В него можете бързо да изберете програмите, които желаете да ин-
сталирате. Модулът ще се погрижи да стартира всяка следваща инсталация в момента, в 
който приключи предишната. Така няма да ви се налага да търсите откъде да изтеглите лю-
бимите си програми и да ги стартирате една по една. Разбира се, електрон ният формат на 
изданието ви дава възможност също да видите краткото описание на всяка програма и да 
си я свалите поотделно, ако предпочитате да отделите повече време.

С други думи, препоръчваме ви да си свалите ISO образа на целия диск и да го запишете на DVD 
носител, който да пазите за спешни случаи, и при нужда да се възползвате от удобствата на „груповия“ 
инсталатор, който ви предлагаме с настоящия възстановителен диск. По наша преценка програмите в 
настоящата селекция ще задоволят всички основни нужди на средностатистическия РС потребител. 
Надяваме се, че и тази година нашият възстановителен диск ще ви хареса и което е по-важно-
то – ще ви бъде полезен!

Антон Арсенов,
главен редактор на PC World

Свали цялата DVD селекция в ISO формат (размер 4,5 G�)
www.pcworld.bg  Март 2012 93
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Мултимедия

AIMP 3.00 Build 981
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

AIMP е лек и надежден руски плеър за аудиофайлове. Потребителите на Winamp ще се почувст-
ват доста в свои води. Плеърът предлага поддръжка на всички популярни аудиоформати: WAV, MP3, 
OGG, AAC, MPC, WMA, FLAC, APE, WV (WavPack), MIDI, tracker формати (IT, MOD, S3M, MTM, MO3), 
CDA (Audio CD). Към стандартните екстри, които са поддръжката на скинове, еквалайзер, допълни-
телни плъгини и визуализации, плеърът включва и глобални клавиши, функция за автоматично спира-
не на компютъра, плеъра или започване на възпроизвеждане в определен час, някои иновативни идеи 
при работа с плейлистите и допълнителни ефектиq като Temp, Pitch, Chorus, Reverb и Echo. Еквалай-
зерът е разширен от 10- на 18-лентов спрямо Winamp

foobar2000 1.1.11
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

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

GOM Player 2.1.37.5085
98SE/ME/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

GOM Player е безплатен плеър за видеофайлове. Това, което го отличава от останалите, е, че има 
вградени кодеци за повечето най-разпространени формати. Това ви спестява инсталацията на отдел-
ни кодеци или пакети с кодеци. 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 сва-
лени или повредени файлове и е много богат на функции и настройки

Media Player Classic Home Cinema 32-bit 1.6.0.4014
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

Media Player Classic Home Cinema е open source мултимедиен плеър, открояващ се с широка под-
дръжка на видеоформати, пъргавина при работа, богат набор от опции и интуитивен интерфейс

Media Player Classic Home Cinema 64-bit 1.6.0.4014
XP/Vista/7 (GPL)
изтегли
jetAudio Basic 8.0.11
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

jetAudio има огромни възможности за качествено възпроизвеждане на повечето популярни аудио- и 
видеоформати. Програмата има версии jetAudio Basic (безплатна) и jetAudio Plus VX (платена). За въз-
можностите на двете версии можете да прочетете на тази страница. С jetAudio Plus VX можете да за-
писвате аудио-CD, да редактирате тагове, да конвертирате аудиофайлове, да намирате информация 
за медия в Интернет и още много.

MediaPortal 1.2.2
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

MediaPortal е приложение с отворен код, което е идеално за превръщането на вашия компютър в ком-
плексен мултимедиен център. Програмата ви позволява да слушате любимите си песни и радио, да гле-
дате видео и DVD-та, да гледате, записвате и настройвате телевизионни канали и много други опции

QuickTime 7.7.1
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

QuickTime е безплатен плеър за възпроизвеждане на доста мултимедийни формати, включително и 
изображения. Към поддържаните формати спадат: форматите на Apple (QT и MOV), MPEG-4 базира-
ните формати (MP4, M4A, M4B, M4P, M4V), формати за мобилни телефони (3GPP, 3GPP2, AMR и др.), 
най-разпространените изображения (BMP, TIFF, JPG, GIF, PNG и др.), други по-известни формати (AVI, 
MP3, M3U, WAV) и доста други. 

RealPlayer 15.0.2.72
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

RealPlayer (познат още като RealOne Player) е мултимедиен плеър, с чиято помощ можете да въз-
произведете всички известни аудио- и видеоформати, както и фирмените формати– *.rm *.rv. С 
RealPlayer можете да гледате и любимите си DVD-дискове

TVUPlayer 2.5.3.1
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

С помощта на TVUPlayer ще можете да гледате на живо огромен брой телевизионни канали от целия 
свят. Необходимо е да имате Интернет връзка с добра скорост. Програмата е безплатна, има лек и 
удобен интерфейс

The KMPlayer 3.1.0.0
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

KMPlayer e чудесен медиаплеър, който поддържа голям брой популярни формати: VCD, DVD, AVI, 
MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime и други. Програмата има вгра-
дени повечето популярни медиа-декодери, също така разнообразни аудио- и звукови ефекти и фил-
три, скинове, позволява да правите запис на аудио, видео, както и заснемане на екрана и още много

VLC Media Player 2.0.0
XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

VLC е медиен плеър, който поддържа почти всички известни медийни формати за видео и аудио, DVD 
и видео-CD. Програмата е чудесна за гледане на поточно видео от отдалечени компютри и сървъри 
без промяна на качеството. VLC поддържа множество езици, работи изключително бързо и разпола-
га с различни облици

Winamp 5.623 Build 3199
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

WinAmp е чудесен MP3 плеър, който сигурно всеки знае. Програмата разполага с множество функ-
ции– медийна библиотека за организиране на песните ви, подобрен плейлист, възможност за смяна 
на облика, допълнителни модули и какво ли още не само за да направи слушането на музика още по-
приятно усещане. WinAmp поддържа освен аудиоформати, като– mp3, wav, au, wma, midi и т.н., така и 
видеоформати- MPEG, AVI, ASF, WMV и т.н.

XMPlay 3.6
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Сравнително добър и много малък музикален плеър, който поддържа всички известни и не толкова из-
вестни формати. Програмата разполага с всички основни функции за музикален плеър, има изчистен 
интерфейс, разполага с поддръжка на плъгини, които добавят още повече възможности, има различни 
визуализации, а най-страхотното е, че не изисква инсталация. Само да добавя– безплатна е

K-Lite Codec Pack 8.4.0 Full
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

K-Lite е може би най-известният пакет с кодеци в момента за възпроизвеждане на най-различни ви-
део- и аудиофайлове. Има 4 отделни версии за различни нужди и предпочитания и включва поддръж-
ка за всички реално използвани формати, на които можете да попаднете: Standard версията предла-
га всичко, което има в базовата, и добавя поддръжка на още формати, на които можете да се натък-
нете. Списъкът с поддържаните формати се разширява: DivX, XviD, MP3, AC3/DTS, филтър за субти-
три (Basic) + H.264, Windows Media Audio/Video и OGG. Добавя се и поддръжка за отваряне на MP4, 
Matroska, OGM, FLV, MPEG-TS. Интегриран е и мултимедиен плеър– Media Player Classic, и универ-
салният кодек ffdshow

K-Lite Codec Pack 8.4.0 Standard
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Март 2012  www.pcworld.bg94

DVD

http://softvisia.com/download.php?view.1131
http://softvisia.com/download.php?view.257
http://softvisia.com/download.php?view.735
http://softvisia.com/download.php?view.1534
http://softvisia.com/download.php?view.1534
http://softvisia.com/download.php?view.782
http://softvisia.com/download.php?view.1534
http://softvisia.com/download.php?view.411
http://softvisia.com/download.php?view.1267
http://softvisia.com/download.php?view.846
http://softvisia.com/download.php?view.800
http://softvisia.com/download.php?view.172
http://softvisia.com/download.php?view.330
http://softvisia.com/download.php?view.457
http://softvisia.com/download.php?view.2348
http://softvisia.com/download.php?view.2348
www.pcworld.bg


Vista Codec Package 6.2.6
2000/XP/Vista/Server 2008 (Freeware)
изтегли

Пакет с кодеци, които ще ви помогнат да възпроизведете всички видеоформати чрез вашия плеър. 
Този набор от кодеци не инсталира собствен плеър и не асоциира файлови типове, но за сметка на 
това осигурява поддръжка освен на avi файлове също и на quicktime, realmedia, Flv, swf и DVD-та. За-
едно с това пакетът се интегрира и във вашите браузъри и ви позволява да гледате онлайн клипче-
та. Авторът на пакета с кодеци съветва да се доверите на настройките по подразбиране за оптимал-
но качество

Windows 7 Codecs 3.5.2 
(Freeware)
изтегли

Пакети с кодеци в Интернет пространството има немалко. За Windows 7 обаче това е първият. Паке-
тът си поставя за цел да е максимално опростен и същевременно да предлага максимално добра ин-
теграция с плеъри и файлови формати. Пакетът е насочен към Windows 7

Artweaver Free 3.0.3
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Artweaver е програма за създаване и редакция на растерни изображения с доста богат набор от въз-
можности за извършване на това. Интерфейсът е проектиран така, че да удовлетворява начинаещи, 
ентусиасти и дори професионалисти. Поддържат се основните графични формати (включително и 
PSD), работа със слоеве и прозрачност, четки, различни ефекти, допълнения (plugins) и дори таблети. 
Програмата даже разполага с функция за запис на процеса в специален за програмата файл и въз-
произвеждане след това, ако искате да покажете на приятели и познати как точно работите

FastStone Image Viewer 4.6
98/ME/2000/XP/Vista/7 (Freeware), за некомерсиална 
употреба
изтегли

Доста често ни се налага да разгледаме някоя картинка и да решим да променим нещо по нея. 
FastStone Image Viewer е чудесно решение за това. С негова помощ можете да разглеждате вашите 
картинки, да ги организирате в каталози, да ги преоразмерявате, преименувате, редактирате, оцветя-
вате, да им слагате воден печат и още много.

GIMP 2.6.12 for Windows
XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

GIMP (GNU Image Manipulation Program) е предназначена за създаване и обработка на растерна гра-
фика, анимирани, статични изображения и др. Не случайно определят GIMP като безплатен аналог 
на Photoshop, защото притежава всички необходими възможности за програма от този тип и ще пре-
достави възможност на потребителите да обработят професионално своите изображения. А заедно с 
това и самият интерфейс на програмата е изключително близък до Photoshop

Google SketchUp 8.0.11752
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Google SketchUp е инструмент за 3D моделиране. Отличава се с лесния си за работа интерфейс

Sweet Home 3D 3.4
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Sweet Home 3D е свободно и безплатно приложение за вътрешен дизайн. С негова помощ ще можете 
да разположите мебелите в двуизмерен план и да получите 3D изображение на вашия дом. Тази про-
грама е предназначена за всеки, който иска да проектира подреждането на дома бързо– да избере 
и оразмери мебели за новото жилище или ако иска да размести съществуващите мебели в дома си. 
Можете да начертаете стените на стаите на чертежа или върху предварително сканирано изображе-
ние на плана и след това, чрез влачене и пускане от каталога с мебели и принадлежности в жилище-
то да планирате разположението им в стаите. Всяка промяна в двуизмерния план се отразява веднага 
в триизмерния изглед, с което ще добиете реалистична представа за начертаното на вашия план. 

Image Composite Editor 32-bit 1.4.4
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли/

Image Composite Editor е малка програма, с която с лекота може да "залепите" няколко снимки, като 
по този начин създадете панорама. Нужно е снимките да имат някаква обща част, която програмата 
да може да разпознае

Image Composite Editor 64-bit 1.4.4
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли/
Inkscape 0.48.2-1
XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

Inkscape e безплатен редактор за векторна графика с възможности, като Adobe Illustrator, CorelDraw, 
Visio и други, който използва т.нар. Scalable Vector Graphics (SVG) стандарт. Този стандарт позволя-
ва използването на различни ефекти и инструменти, като форми, текстове, маркери, клониране, алфа-
смесване, трансформиране, градиенти, шаблони и групиране на обекти. Програмата поддържа също 
така мета-данни, слоеве, директно XML редактиране и много други възможности. Основната ѝ цел е да 
бъде мощно и удобно за работа средство за създаване на обекти, напълно съвместими с XML, SVG и 
CSS стандартите

PicPick 3.1.2
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 за домашна употреба 
(Freeware)
изтегли

PicPick e безплатна програма, с която може да "снимате" работната ви площ, някой прозорец или 
само част от него. След което с вградения редактор на програмата можете лесно и бързо да редакти-
рате това, което сте "снимали". Независимо че програмата е малка по-размер и безплатна, въобще не 
отстъпва на "старите" програми в бранша

IrfanView 4.32
95/98/MЕ/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

IrfanView е малка и безплатна програма за разглеждане на картинки. Тя се явява аналог на по-старите 
версии на ACDSee и много олекотен вариант на сегашните ѝ версии. Поддържа всички най-известни 
и разпространени формати, а освен това с нейна помощ можете да оразмерявате изображения, да ги 
конвертирате, да сканирате и отпечатвате снимки, да създавате slideshow-та, да обработвате по мно-
жество картинки наведнъж, да възпроизвеждате филми и аудиофайлове и още много други

Изтегли 3.5.10
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Paint.NET е приложение, с чиято помощ ще можете да редактирате картинки и снимки, който поддър-
жа слоеве, неограничен брой отменяния на действия, специални ефекти и множество полезни и мощ-
ни инструменти. Това е отворен проект на Държавния университет във Вашингтон, който се разработ-
ва от студенти там под егидата на Майкрософт. Програмата изисква инсталирането на Microsoft .Net 
Framework за Windows XP/Server 2003

Picasa 3.9.0 Build 135.83
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Picasa е софтуер, който ви помага веднага да намерите, редактирате и споделяте всички снимки на 
вашия компютър. Можете да започнете, като използвате Picasa за лесно сваляне на снимки от ваша-
та камера. От този момент всеки път, когато отваряте програмата, тя автоматично ще намира всички 
ваши снимки (дори тези, които сте забравили) и ще ги сортира във видими албуми, подредени по дата 
с имена на папки, които да разпознавате. Можете да местите с мишката, за да подредите вашите ал-
буми и да направите етикети за създаване на нови групи

Universal Viewer Free 5.6.2.0
95/98/MЕ/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Универсална програма за преглед на най-различни файлове, без да сте инсталирали специализиран 
софтуер. Програмата отваря видеоклипове, картинки, документи, HTML и PHP файлове, текстови фай-
лове, Unicode файлове и много други. Можете да интегрирате Universal Viewer в контекстното меню на 
Windows и дори да му зададете да отваря по подразбиране дадени файлови формати
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Light Image Resizer 4.1.1.5
XP/Vista/7 за лична употреба (Freeware)
изтегли

Light Image Resizer (новото име на VSO Imager Resizer) е приложение за оразмеряване, конвертиране 
и компресиране на изображения. Поддържат се всички известни и разпространени формати. Програ-
мата може да внедри и воден знак, избран от потребителя, и да преименува имената на изображения-
та според зададени изисквания. Приложението се интегрира и в обвивката на Windows и можете да го 
използвате при кликане с десния бутон на мишката

Any Audio Converter 3.3.1
2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

Any Audio Converter е безплатна програма, която има две основни задачи: извличане на аудио от ви-
деофайлове и конвертиране от един аудиоформат в друг. Програмата може да извлича аудиопото-
ци от AVI, MPG/MPEG, MP4/M4V, WMV, ASF, MOV, 3GP, VOB, RM/RMVB и FLV файлове. С нея можете 
да конвертирате между всички известни аудиоформати: WAV, MP2, MP3, MP4/M4A, AAC, OGG и WMA. 
Програмата не поддържа конвертиране на защитени файлове (WMA и AAC). Интерфейсът на програ-
мата е приятен и работата с нея е улеснена максимално

Audacity 1.3.14
98/Me/2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

Audacity е безплатно приложение за записване на звук и редактиране на най-известните аудиоформа-
ти. Програмата е мултиплатформена и ще ви помогне лесно и бързо да запишете звук в реално вре-
ме, да конвертирате различни аудиоформати помежду им, да редактирате Ogg Vorbis, MP3 или WAV 
файлове. Оcвен това можете да прилагате различни филтри, ефекти и да променяте качеството на 
файловете

CDex 1.70 Beta 4
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

CDex е програма за извличане на песни от аудиодискове и конвертирането им в MP3. Тя е сред пио-
нерите на аудиорипването и се е доказала като една от най-добрите програми за целта. Програмата е 
с опростен и удобен интерфейс, предлага опция за конвертиране на аудиофайлове, поддържа CDDB 
базата от данни и може да чете CD-Text

Exact Audio Copy 1.0 Beta 3
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Exact Audio Copy(EAC) е аудиорипващ софтуер от аудионосители. Главната разлика с другите рипва-
щи продукти, е че е безплатен и чете аудиодисковете почти перфектно. Продуктът има доста функ-
ции, които улесняват потребителите

LameDropXPd 3.02 базиран на LAME 3.99.4
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Open Source)
изтегли

LAME е програма за конвертиране на музика в mp3 формат. LameDropXPd се явява лесен и удобен 
графичен интерфейс на LAME

mp3DirectCut 2.15
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

mp3DirectCut е изключително малка програма за директна обработка на MP3 файлове без рекомпре-
сирането им, което запазва качеството на оригиналния файл. Можете да режете части от даден файл, 
да вмъквате части от друг файл или да променяте силата на звука на песента. Програмата поддържа 
още запис директно в MP3 от аудиоизточник и разцепване на големи файлове при наличието на чи-
тав CUE файл

Any Video Converter Free 3.3.4
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Както говори самото име на програмата, Any Video Converter може да конвертира клипове и филми от 
и във всеки един от най-известните видеоформати, като DivX, XviD, MOV, rm, rmvb, MPEG, VOB, DVD, 
WMV, AVI или MPEG-4. Програмата се отличава с опростен и интуитивен интерфейс, леснота, въз-
можност за работа с множество файлове, бързина и други стандартни възможности за програми от 
този вид. Потребителите ще могат също така да зададат и собствен изходящ формат, в който да кон-
вертират видеофайловете си, а също така и да конвертират клипове за преносимите си устройства

iWisoft Free Video Converter 1.20
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

iWisoft Free Video Converter може да конвертира видеофайлове &nbsp, между различни популяр-
ни видео&nbsp, формати като AVI, MPEG, WMV, DivX, XviD, MP4, H.264/AVC, AVCHD, FLV, MKV, RM, 
MOV, 3GP и аудио&nbsp, MP3, WMA, WAV, RA, M4A, AAC, AC3, OGG. Програмата конвертира видеото 
във формат, който позволява възпроизвеждането му на вашия PSP, iPod, iPhone, Apple TV, PS3, Xbox, 
Zune, Creative Zen, Archos и други мултимедийни устройства. Този видеоконвертор има и възможнос-
ти за &nbsp, редактиране на видеофайловете като &nbsp, изрязване, кропване, обединяване и доба-
вяне на воден знак

Format Factory 2.90
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Format Factory е доста функционален конвертор. Може да конвертира какви ли не файлове до всякак-
ви други видеоформати(MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF), аудиоформати(MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/
WAV), както и до JPG/BMP/PNG/TIF/ICO/GIF/TGA. С тази чудесна програма можете да рипвате както и 
вашите DVD филми, така и вашите музикални дискове. Можете да вграждате субтитри във видеопото-
ка или пък да сложите воден знак на него. С Format Factory можете и да оправите повреден мултиме-
диен формат. 

MediaInfo 32-bit 0.7.53
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

MediaInfo е приложение с отворен код, което ще ви предостави детайлна информация за всеки видео- 
и аудиофайл. С помощта на програмата можете да извлечете информация за размерите, битрейта, 
необходимите кодеци, ID3 таговете, а също така можете да видите и евентуални проблеми с възпро-
извеждането на тези файлове

MediaInfo 64-bit 0.7.53
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
MediaCoder 2011 Build 5218
2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

MediaCoder може да прекодира лесно най-различни видео- и аудиофайлове от един в друг и поддър-
жа всички популярни формати. Има огромни възможности за безплатно приложение с отворен код, 
като някои от тях включват конвертиране от и в почти всички известни аудио- и видеоформати, въз-
можности за работа с допълнения, вградени кодеци и медиен плеър, за сравняване на файлове, за 
извличане на подробна информация за даден файл и много други

VideoDVDMaker Free 3.32.0.80
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Програма за създаване на DVD. Може да записва входен сигнал от почти всякакъв източник (цифро-
ва камера, уебкамера, TV/DVB тунер и др.) или да използва почти всякакви видеофайлове (AVI, DIVX, 
MP4, MPG/MPEG, MOV, ASF, WMV, FLV и др.) и да записва на оптични носители (CD, DVD, DVD DL). 
Достъпен и семпъл интерфейс, за да могат дори хора с малко познания в областта да се справят със 
задачата без особени пречки. Тя има и платена версия, която разполага с повече функции

SubRip 1.50 Beta 4
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

SubRip ще ви помогне да извлечете субтитри от всяко DVD, които по-късно можете да сложите в тек-
стови файл за превод или друга обработка. С програмата можете също така да конвертирате различ-
ни формати на субтитри

Subtitle Workshop 4.0 Beta 4
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Програма за изработка, редакция и конвертиране на субтитри. Поддържат се всички известни форма-
ти за субтитри. Програмата е богата на опции, разполага с приятен и удобен интерфейс и има функ-
ция за проверка на правописа, стига да имате такъв инсталиран модул към офис пакета на Microsoft
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VirtualDub 1.9.11 Build 32842 Stable
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

Безплатна програма с много възможности за прихващане и обработване на видеофайлове, компреси-
ране, конвертиране, събиране/изрязване на кадри, както и с възможност за добавяне на допълнител-
ни plug-ins

CamStudio 2.6 Beta Build r294
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

CamStudio е малка програма за запис на работния плот. Може да записва фиксиран регион по зада-
дени параметри, посочен от потребителя регион или целия работен плот. Програмата поддържа за-
пис само в AVI файл, но може да използва инсталираните в системата видеокодеци, за да компреси-
ра видеопотока. Тя може да не записва курсора или да използва посочен от вас курсор при записа и 
дори да го оцвети в избран от вас цвят, за да е по-лесно забележим. Програмата може да записва и 
звук, като това става от микрофона или от подавания към колонките звук. Към тези функции се доба-
вя и възможността да се поставят различни обяснителни бележки и разяснения във вида на табелки, 
стрелки и други привличащи вниманието обекти. Програмата не е толкова богата на опции и екстри, 
колкото други подобни, но пък е безплатна, лека и много интуитивна за работа

Visual CD 4.2
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Visual CD е програма за каталогизиране на различни носители на данни: твърди дискове, преносими 
USB устройства, CD/DVD/HD-DVD/Blu-Ray дискове и др., което се прави с цел по-лесно намиране на 
нужни файлове и/или папки, ако разполагате с много информация/носители и ви е невъзможно да за-
помните къде какво точно имате записано. Програмата не разполага с възможностите на WhereIsIt, но 
все пак индексира файлове по име, дата, мета-информация. Може да генерира умалени изображения 
(thumbnails) от картинки и видеофайлове, да се рови в Zip, 7-Zip, RAR и CAB архиви, да заключва ка-
талозите с парола и дори да генерира playlist-и от mp3 файлове, без да имате самия диск в устрой-
ството. А освен това е и напълно безплатна

Интернет
Google Chrome 17.0.963.56
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Google Chrome е браузър, създаден да направи работата в Интернет по-бърза, по-лесна и по-безопас-
на, с минимален дизайн, който не се натрапва

SRWare Iron 16.0.950.0
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

SRWare Iron е браузър, базиран на изходния код на Google Chrome– Chromium. По тази причина бра-
узърът предлага същите възможности като Google Chrome, но с важна разлика– Google Chrome из-
праща информация за вашето сърфиране в Интернет на Google. При SRWare Iron тези опции просто 
не съществуват, което го прави подходяща алтернатива на Chrome за хората, които се притесняват за 
неприкосновенноста на личните си данни

Slim Browser 6.00 Build 076
98/ME/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Slim Browser е браузър с множество възможности, като работа с табове, вградена защита срещу pop-
up прозорци, възможност за различен облик, автоматично попълване на форми, групиране на сайтове, 
бързо търсене, автоматично логване в сайтове, скриване на страници, онлайн преводач и много други 
полезни и интересни опции

Maxthon 3.3.4.4000
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Браузърът Maxthon е базиран на ядрото на Internet Explorer, но се отличава с доста по-голяма бързи-
на, лекота на работа и настройки. Разполагате с възможност за инсталиране на плъгини, използване 
на табове, възможност за даване на множество прокси сървъри, поставяне на допълнителни бутони и 
други допълнителни настройки

Internet Explorer 9 за Vista 64-bit
Vista 64-bit (Freeware)
изтегли

Последната версия на популярния браузър на Mirosoft

Internet Explorer 9 за Vista/Server 2008 32-bit
Vista/Server 2008 32-bit (Freeware)
изтегли
Internet Explorer 9 за 7/Server 2008 R2 64-bit
7/Server 2008 R2 64-bit (Freeware)
изтегли
Internet Explorer 9 за 7 32-bit
7 32-bit (Freeware)
изтегли
Internet Explorer 9 за Vista 64-bit на български
Vista 64-bit на български (Freeware)
изтегли
Internet Explorer 9 за Vista/Server 2008 32-bit на 
български
Vista/Server 2008 32-bit на български (Freeware)
изтегли
Internet Explorer 9 за 7/Server 2008 R2 64-bit на 
български
7/Server 2008 R2 64-bit на български (Freeware)
изтегли
Internet Explorer 9 за 7 32-bit на български
7 32-bit на български (Freeware)
изтегли
Internet Explorer 8 за Windows Server 2003 32-bit
Server 2003 32-bit (Freeware)
изтегли
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Internet Explorer 8 за Windows XP
XP (Freeware)
изтегли

Последната версия на популярния браузър на Mirosoft

Internet Explorer 8 за Windows XP 32-bit на 
български
XР на български (Freeware)
изтегли
Internet Explorer 8 за Windows XP x64/Server 2003 x64
XP 64-bit/Server 2003 64-bit (Freeware)
изтегли
Mozilla Firefox 10.0.2
2000/XP/Vista/7 (MPL)
изтегли

Mozilla Firefox е може би най-известният Интернет браузър. Сред възможностите му са работа с табо-
ве, вместо с отделни прозорци, поддръжка на различни облици, повишена сигурност при сърфиране, 
блокиране на изскачащи прозорци, бързо търсене в страниците, поддръжка на допълнения, които ре-
ално правят възможностите на браузъра неограничени. Също така браузърът е преведен на множе-
ство езици, отличава се със завидна лекота и бързина на работа, вграден модул за търсене на най-
известните търсачки и още много други опцииMozilla Firefox 10.0.2 на български език

2000/XP/Vista/7 (MPL)
изтегли
Safari 5.1.2
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Safari е програма за разглеждане на Интернет страници, която доскоро се използваше само при ком-
пютрите Macintosh. Приложението поддържа всички известни уебстандарти, разполага с възможност 
за работа без кеширане на страниците или използване на cookies, също за работа с отметки, вграден 
модул за четене на RSS-новини, вграден модул за блокиране на изскачащи прозорци и модул за авто-
матично попълване на форми

Opera 11.61 Build 1250
XP/Vista/7 (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 уебстраници. Тя има 
вградени защити от изскачащи прозорци, използване на табове, вградена търсачка и много други въз-
можности

BitComet 1.31 32-bit
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

BitComet е програма, с чиято помощ може да сваляте файлове от BitTorrent, HTTP и FTP сървъри. Тя 
се отличава с изчистения си дизайн, простотата на работа и освен това е напълно безплатна. Про-
грамата поддържа и редица допълнителни опции– преглед на MP3, RealPlayerVideo, Windows Media 
Video и Quick Time файлове още преди да са свалени, едновременно сваляне на файлове, избор на 
кои части от torrent-а искате да свалите, продължаване на свалянето след прекъсване, ограничаване 
на скоростта на сваляне и качване, вграден браузър, модул за чат и другиBitComet 1.31 64-bit

XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
eMule 0.50a
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

eMule е един от най-известните клиенти за обмен на файлове през Интернет (peer-to-peer), използвай-
ки изградената мрежа на eDonkey като негов наследник. В допълнение програмата предлага много по-
вече функции и доста по-приятен потребителски интерфейс. Благодарение на факта, че тя е с отво-
рен код (open source), много хора допринасят за развитието ѝ и това прави цялата мрежа по-ефектив-
на и надеждна

FileZilla 3.5.3
XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

FTP клиентът FileZilla се характеризира с това, че е малък, но разполага с много възможности, като 
например да съхранява информация за връзките, които осъществявате, заедно с имената и паролите, 
с които влизате. Също така има файлов мениджър, възможност за отделна настройка на различни от-
далечени папки, висока степен на сигурност, поддържане на връзката, различни режими на прехвър-
ляне на данните и други интересни опции

FTPRush 2.1.8
98/Me/2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

FTPRush един от известните FTP клиенти, който се отличава с бързодействие, надеждност и удобно 
използване. Клиентът поддържа протоколите FTP/FXP/SFTP/TFTP, чрез които можете да прехвърляте 
файлове в Интернет. Можете също така да настройвате външния изглед на програмата и да създава-
те собствени скриптове, които впоследствие да пускате в програмата

Fresh FTP 5.49
98/Me/2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

Fresh FTP е софтуер, с който можете бързо, лесно и с малко усилия да качите или свалите файлове 
от FTP сървъри. Програмата поддържа продължаване на спрели трансфери, множествено сваляне и, 
да не забравяме, е напълно безплатна

FlashGet 3.7.0.1195
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

FlashGet е специално проектиран, за да се справи с два от най-големите проблеми при изтеглянето 
на файлове– скоростта и управлението на изтеглянията. Програмата може да разделя даден файл на 
множество файлчета 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 изтеглили досега. Успоредно програмата разполага и с вграден торент 
мениджър, което я прави особено атрактивен download мениджър

Free Download Manager 3.8 build 1173
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Download Manager (FDM) е пълноценен безплатен мениджър за сваляне на файлове от Интернет. 
Поддържа HTTP, HTTPS и FTP и се интегрира добре в Опера, Internet Explorer, Mozilla и др. Програма-
та има и BitTorrent поддръжка, както и Free Upload Manager

Orbit Downloader 4.1.0.2
NT/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Orbit Downloader е супербърз и лесен за използване Download мениджър. Базиран е на p2p техноло-
гия за сваляне и поддържа HTTP, HTTPS, FTP, MMS и RTSP протоколи. Освен че можете да сваляте 
файлове по-бързо, вие можете да сваляте и клипове от YouTube, RapidShare, flash анимации, поточна 
информация и други

DC++ 0.791 Stable
XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

Този клиент едва ли има нужда от представяне, но все пак да припомним,че 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

StrongDC++ 2.42
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

StrongDC++ е алтернатива на популярния клиент за обмен на файлове между различни потребители 
DC++. Програмата разполага с множество подобрения и нови елементи, като подобно на именития си 
конкурент работи на базата на Direct Conect протокола. Тя е изключително удобна и лесна за работа, 
даже не изисква инсталация, а просто да я разархивирате някъде
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µTorrent 3.1.2 Build 26773
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

µTorrent е малък, но доста бърз торент клиент, отличава се с много приятен и лесен интерфейс за ра-
бота. Програмата се е утвърдила 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

Google Talk 1.0.0.104
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Google Talk e безплатна програма, с която потребителите на Gmail могат да изпращат кратки съобще-
ния (Instant Messages) или да провеждат Интернет разговори онлайн. Google Talk изисква Gmail регис-
трация

ICQ 7.7 Build 6547
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

ICQ (I Seek You) 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 виде-
оразговори. С негова помощ ще можете да изпращате и получавате съобщения дори и когато не сте 
онлайн, да пращате SMS съобщения и файлове и много други

Pidgin 2.10.1
95/98/ME/2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

Pidgin е новото име на Gaim. Това е програма от типа instant messenger (IM) за операционните сис-
теми Linux, BSD, MacOS X и Windows. Програмата работи с протоколите AIM, ICQ (Oscar protocol), 
MSN Messenger, Yahoo!, IRC, Jabber, Gadu-Gadu, SILC, Novell GroupWise Messenger, Lotus Sametime и 
Zephyr networks, което я прави напълно функционален клиент за комуникация. В допълнение към това 
можете да изтеглите и приложите десетки плъгини, които ще повишат функционалността на програма-
та, ще ѝ добавят нови възможности. На официалната страница можете да намерите и множество визу-
ални теми за приложението

QIP 2012 Build 7210
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

QIP е безплатна програма със затворен код, предназначена за незабавно предаване на съобщения 
чрез Интернет. Основната функционалност на QIP позволява на потребителите ѝ да виждат кои от тях 
са на линия и след това лесно да се свързват помежду си чрез текстови съобщения в реално време, 
изпращани чрез публичен сървър

Skype 5.8.0.156
2000/XP/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 данните се изпращат директно към получа-
теля, което рефлектира в бързодействието и ефективността на продукта. В допълнение към това мо-
жете да изпращате кратки текстови съобщения, да използвате емотикони, да изпращате СМС-и и дру-
ги

ooVoo 3.0.11.47
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

ooVoo е месинджър, позволяващ ви аудио- и видеовръзка с вашите приятели, роднини и колеги. Ос-
вен да чатите, можете да записвате видеосъобщения и лесно да ги разпространявате сред приятели-
те си. ooVoo ви позволява също да правите конферентен видеоразговор с шестима души, както и да 
пращате множество файлове с опция за изчакване

Ventrilo Client 32-bit 3.0.8
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Ventrilo е безплатна програма за гласова комуникация, базирана на платформата клиент/сървър. От-
личава се с отличното си качество за използвана Интернет връзка и натоварване на компютъра. Про-
грамата има доста спартански интерфейс и може да изглежда объркващо, но пък предлага богат на-
бор от настройки, включително и избор на използвания кодек за компресиране. Комуникацията се осъ-
ществява чрез задържане на бутона като стандартeн радиопредавател (уоки-токи) или при засичане 
на определено ниво на глас/звук. Програмата е чудесен избор за гласова комуникация по време на 
мултиплеър онлайн и не случайно е най-често използваната програма от геймъри именно за тази цел

Ventrilo Client 64-bit 3.0.8
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
Trillian 5.1 Build 18
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Trillian е пълнофункционален, поддържащ скинове, самостоятелен чат клиент с поддръжка на протоко-
лите на AIM, MSN, ICQ и IRC. Сред стандартните функции са: аудиоразговори, прехвърляне на фай-
лове, групови чат сесии, създаване на chat стаи, т.нар. аватари, повече от една връзки към една мре-
жа, уведомяване на другия, че пишете (typing notification), директна връзка (за AIM), поддръжка на 
прокси, криптирани съобщения (AIM и ICQ), изпращане на SMS-и и лични настройки. Още: запазва-
не на чат разговорите (history), поддръжка на табове, интеграция с Wikipedia, уведомяване при влиза-
не и излизане на потребител в/от списъка ви, система за автоматизиране на действия в зависимост от 
това, какво се случва в Trillian, стотици емотикони и дори емотизвуци

Yahoo! Messenger 11.5.0.192
XP/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 данни или чрез видеоконферент-
на връзка

FeedDemon 4.0.0.22
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Вече почти всеки един сайт и/или форум разполагат с RSS-информация. Това, накратко обяснено, са 
най-важните новини, теми или информация от този сайт, които ви позволяват, без да влизате в него, 
да видите какво е най-новото. За целта обаче трябва да разполагате за четец на тази информация. 
FeedDemon е едно от най-добрите приложения за четене на RSS-информация от сайтовете. Може-
те да настроите по какъв начин ви се предоставя тази информация и колко често. Времето, което ще 
спестите, е наистина огромно, така че да бъдете свободни и за други неща

Spider Video Downloader (SVD) 1.9.4
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Spider Video Downloader е програма за сваляне на видеоклипове от vbox.bg, vbox7.com, mqsto.com, 
sportal.bg, mnogozle.com и YouTube.com. Може да конвертира клиповете в AVI/Xvid, 3GP, MP4 и WMV, 
както и да извлича аудиопотока в MP3 формат и да изтегля субтитрите към клиповете. Интерфейсът е 
максимално опростен и елементарен за работа

Google Earth 6.0.3.2197
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

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

XAMPP for Windows 1.7.7
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

XAMPP e Apache дистрибуция, съдържаща допълнително MySQL, PHP и Perl. С помощта на тази про-
грама можете лесно и бързо да симулирате сървър на домашния си компютър, без да се налага да 
инсталирате множество приложения. Също така няма да се налага да правите сложни конфигурации 
и настройки– приложението ще го направи вместо вас

Hamachi 2.1.0.159
2000/XP/Vista/7 (за домашна употреба)
изтегли

С Hamachi можете да свържете два или повече компютъра, свързани в Интернет, в отделна виртуал-
на мрежа, осигуряваща защитен пренос на данни. Програмата е удобна за хора, които нямат реал-
но IP, и използва реален сървър в Интернет за присъединяване на реално IP, към което впоследствие 
могат да се свържат други потребители. С нейна помощ можете да се свършете с който и да е ком-
пютър в мрежата на Hamachi, да използвате Windows File Sharing, да играете LAN игри, да стартирате 
частни Web или FTP сървъри или просто да комуникирате директно с някой компютър
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HFS (HTTP File Server) 2.2f Build #155
98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

HFS (HTTP File Server) е програма, превръщаща компютъра ви във файлов сървър по HTTP протоко-
ла. Програмата е малка, лека, стабилна, елеменатарна за работа, богата откъм опции и настройки и, 
което е най-хубаво, напълно безплатна. С нея можете: да ограничавате скоростта на теглене, да съз-
давате акаунти за различни потребители, да настройвате по ваш вкус изгледа на сървъра, да прави-
те upload на вашия компютър, да създавате гъвкава виртуална файлова система (VFS). Ако сте с ди-
намичен IP адрес и имате регистрация в no-ip.org, програмата може да обновява автоматично акаунта 
ви в сайта при промяна на IP адреса ви. 

HTTrack Website Copier 32-bit 3.44-5
2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

HTTrack e безплатна и много удобна програма за копиране на цялото съдържание на уебстраници 
върху вашия компютъра, като след това ще можете спокойно да разглеждате всичко, когато не сте он-
лайн. Програмата ще направи пълно копие на зададения сайт, включително и структурата на директо-
риите, връзките към отделните файлове, а също така поддържа и възстановяване на прекъснати за-
дачиHTTrack Website Copier 64-bit 3.44-5

XP/Vista/7 (GPL)
изтегли
Mozilla Thunderbird 10.0.2
2000/XP/Vista/7 (MPL)
изтегли

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

Mozilla Thunderbird 10.0.2 на български език
2000/XP/Vista/7 (MPL)
изтегли
RSSOwl 2.1.2
2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

RSSOwl е приложение, което събира информация от RSS-съвместими сайтове. Програмата ви поз-
волява да съберете, организирате, обновите и съхраните информация от всеки съвместим източник 
чрез удобен и лесен интерфейс и също така да запаметите изтеглената информация по различни на-
чини за по-нататъшно разглеждане, когато не сте онлайн

TeamViewer 7.0 Build 12799
98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

С TeamViewer и DynGate имате възможност за управление на даден отдалечен компютър. Програмата 
ви позволява три режима на работа: цялостно споделяне на компютъра, споделяне само на работна-
та площ и трансфер на данни. TeamViewer позволява да се свързвате с отдалечения компютър дори и 
при пусната защитна стена

UltraVNC 32-bit 1.0.9.6.2
XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

UltraVNC е безплатна програма за отдалечен достъп до друг компютър. Програмата разполага с два 
модула– сървърна част, която се инсталира на компютъра, към който ще се свързвате, и модул за 
управление, който се инсталира на компютъра, от който ще се свързвате. Програмата разполага с из-
ключително голяма сигурност и защита на предаваната информация, има вграден модул за прехвър-
ляне на файлове и други полезни функцииUltraVNC 64-bit UltraVNC 1.0.9.6.2

XP/Vista/7 (GPL)
изтегли
Windows Live Essentials 2011 на български
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Windows Live Essentials 2011 е пакет от програми на компанията Microsoft. В него са включени част 
от най-популярните програми– Windows Live Mail, Windows Live MovieMaker, Windows Live Photo to 
Gallery, Windows Live Messenger, Windows Live Writer, Toolbar, Family Safety

Мобилни телефони
Nokia Ovi Suite 3.2.100.0
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Прекрасна програма, с която да управлявате вашия телефон. Можете да архивирате данните от него, 
да синхронизирате указателя му и бележките и елементите от календара, които са на телефона, с 
компютъра. Освен това с лекота можете да инсталирате приложения, да редактирате телефонния ука-
зател, да пишете sms съобщения, да преглеждате и прехвърляте файлове на телефона. Програмата 
разполага и с вграден конвертор на музика в AAC и eAAC+ формат. 

MyPhoneExplorer 1.8.2
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Програмата е проектирана основно за моделите K700, K750 и K800, но работи на практика с всич-
ки съвременни модели освен базираните на Symbian– P-серията, M600 и W950. С MyPhoneExplorer 
можете да синхронизирате телефона си с Outlook, Outlook Express, Lotus Notes и Thunderbird, да ре-
дактирате контактите на SIM картата и в паметта на телефона си, да редактирате обажданията, да 
добавяте и редактирате събития в календара, да настройвате час за алармен сигнал, да преглеждате, 
триете и редактирате SMS-ите си, да смъквате файловете от телефона и да качвате такива на него, 
да избирате активен профил, да следите състоянието на телефона и батерията му. Програмата под-
държа връзка през Data или USB кабел, Bluetooth или инфрачервен порт, стига съответният хардуер 
да е инсталиран на компютъра ви. Програмата е с опростен, адски интуитивен и приятен за окото ин-
терфей

Sony Ericsson PC Suite 6.011.00
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Sony Ericsson PC Suite е пакет с набор от инструменти за синхронизация на данните ви между компю-
търа и телефона– събития в календара, контакти, SMS-и и др. С този пакет можете да ползвате Ин-
тернет на компютъра през телефона. Възможни начини за връзка: USB кабел, Bluetooth връзка или 
връзка по инфрачервен порт

Файлове и твърди дискове
7-Zip 9.20
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (LGPL)
изтегли

Много малък и полезен архиватор, който може да работи двупосочно (архивира и разархивира)– за 
архиви от типа 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 и TAR. Също така разхархивира RAR, CAB, ARJ, LZH, CHM, Z, 
CPIO, RPM и DEB формати

7-Zip 9.20 x64
XP/Vista/7 (LGPL)
изтегли

Много малък и полезен архиватор, който може да работи двупосочно (архивира и разархивира)– за 
архиви от типа 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 и TAR. Също така разхархивира RAR, CAB, ARJ, LZH, CHM, Z, 
CPIO, RPM и DEB формати

IZArc 4.1.6
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

IZArc e популярна българска безплатна програма за работа с архиви от типа 7-ZIP, A, ACE, ARC, ARJ, 
B64, BH, BIN, BZ2, BZA, C2D, CAB, CDI, CPIO, DEB, ENC, GCA, GZ, GZA, HA, IMG, ISO, JAR, LHA, LIB, 
LZH, MDF, MBF, MIM, NRG, PAK, PDI, PK3, RAR, RPM, TAR, TAZ, TBZ, TGZ, TZ, UUE, WAR, XXE, YZ1, 
Z, ZIP и ZOO. Също така можете да отваряте и конвертирате CD файлове: ISO, BIN и CDI, да крипти-
рате данните си и още много опции
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Auslogics Disk Defrag 3.3.1.2
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Auslogics Disk Defrag е безплатен дефрагментатор, който подобрява значително производителност-
та на вашия компютър. Програмата е напълно оптимизирана за работа с най-новите хард дискове и е 
доста лесна за използване. Характеризира се с това, че не трябва да минавате през множество стъп-
ки и анализи, а можете лесно да оптимизирате работата на твърдия си диск по доста по-бърз начин 
от другите подобни програми

Puran Defrag Free Edition 7.3
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Puran Defrag Free Edition е безплатна програма, която дефрагментира вашия хард диск доста ефикас-
но. Програмата предлага автоматична работа в тих режим. Освен това е възможно да дефрагменти-
рате отделни файлове или папки

MyDefrag 4.3.1
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

MyDefrag е новото име на JkDefrag&nbsp– дефрагментатор и оптимизатор за вашия компютър. Про-
грамата е доста бърза в дефрагментирането, лесна е за употреба, изисква малко ресурси от система 
ви и работи почти автоматично не само с твърди дискове, но и с всякакви типове преносими носите-
ли. И да не забравяме, че е безплатна

Recuva 1.42.544
98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Recuva е безплатно приложение за възстановяване на изтрити файлове. Програмата ще ви помог-
не да възстановите инцидентно изтрити документи, снимки и всичко от твърдия си диск, от дигитални 
фотоапарати, карти с памет и MP3 плеъри. Също така можете да възстановите информация, изтрита 
от вируси, бъгове и забивания на системата ви. Приложението е дело на фирмата Piriform, която е из-
вестна с другия си чудесен продукт CCleaner

EaseUS Todo Backup Free 4.0
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Можете инцидентно да изтриетие вашите файлове или пък те да бъдат изтрити или повредени от вирус, 
възможно е и да бъдат повредени от пробеми в работата на твърдия диск. EASEUS Todo Backup Home е 
програма за архивиране и възстановяване на вашите файлове, включително снимки, музика, видеофай-
лове и приложения. Програмата предлага избор на това, какво да архивирате и кога да го правите

Comodo Backup 4.0.7.14
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Comodo Backup ви позволява автоматично да създавате резервни копия на важните за вас файлове и 
папки на посочени от вас места– твърд диск, оптичен носител или FTP сървър. Програмата предлага 
3 метода за създаване на копия, които включват както обикновено копиране, така и синхронизация на 
папки. Действията могат да се извършват автоматично по план, а също да се използва и компресия. 
Други екстри са известяване по email, защита с парола, създаване на макроси и др.

EaseUS Partition Master 9.1.0 Home Edition
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Малка и чудесна програма, която ще ви позволява да управлявате дяловете на вашия твърд диск. 
Можете да създавате, изтривате, разделяте, обединявате, свивате, разширявате дялове

Wise Disk Cleaner 6.32 Build 339
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Wise Disk Cleaner ще сканира твърдите ви дискове за ненужни файлове и ще ви предложи възмож-
ност да ги изтриете. Програмата сканира над 50 типа излишни файлове, които са се натрупали с вре-
мето върху твърдия ви диск и затормозяват работата му. След сканирането Wise Disk Cleaner ще ви 
предостави подробна информация за всеки един файл, за да можете да прецените дали желаете да 
го изтриете

Wipe 2012 Build 4
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Wipe заличава следите, които оставяте, след като сте използвали вашия компютър. Програмата пре-
търсва и изтрива cookies, временни файлове, index.dat файлове, кеш/история на сърфиране и всякак-
ви други следи. Освен това Wipe напомня след всяко затваряне на браузъра какво трябва да се пре-
махне и че не може да бъде възстановено по какъвто и да е начин

Unlocker 32-bit 1.9.1
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Малка и чудесна програмка, която ще ви помогне да изтриете файлове, които не можете да премахне-
те по стандартния начин

Unlocker 64-bit 1.9.1
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
WinMerge 2.12.4 Stable
98/ME/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

WinMerge е приложение с отворен код, което може да показва разлики между текстови файлове с 
помощта на различни цветове и също така да обединява няколко файла в един. Приложението е много 
полезно при определяне на промените в даден проект и след това при обединяване на двете версии на 
този проект. Програмата може също така да се интегрира във вашата операционна система, разполага с 
поддръжка на уникод, показва два панела за двата файла, които сравнявате, може да сравнява различ-
ни редове от файловете, поддържа 7-zip архивни формати и има много други полезни опции

FreeCommander 2009.02b
98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

FreeCommander е безплатен файлов мениджър, който служи за заместител на стандартния Windows 
Explorer. Програмата разполага с два панела за работа с папки и файлове, с възможност за използва-
не на табове, вградено приложение за преглеждане на различни файлове, вграден модул за работа с 
архиви, възможност за разделяне на файлове, синхронизиране на папки и още много други функции

Оптични устройства
Alcohol 52% 32-bit 2.0.1.2033
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Alcohol 52% е безплатна версия на една от най-популярните програми за създаване на image файло-
ве и симулиране на виртуални устройства за вашия компютър. Вече няма нужда да държите десет-
ки дискове под ръка и да ги сменяте постоянно във вашето CD или DVD, а можете просто да си съз-
дадете копие на дисковете, което да стартирате от твърдия си диск. Програмата поддържа &nbsp 
едновременно до 6 виртуални CD/DVD устройства

Alcohol 52% 64-bit 2.0.1.2033
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Безплатна версия на една от най-популярните програми за създаване на image файлове и симулира-
не на виртуални устройства за вашия компютър. Вече няма нужда да държите десетки дискове под 
ръка и да ги сменяте постоянно във вашето CD или DVD, а можете просто да си създадете копие на 
дисковете, което да стартирате от твърдия си диск. Програмата поддържа едновременно до 6 вирту-
ални CD/DVD

CDBurnerXP Pro 32-bit 4.4.0.2905
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

CDBurnerXP е безплатна алтернатива на скъпите пакети за запис на дискове. Програмата поддържа 
всички основни пекарски функции на платените си събратя– запис на data, аудио- и DVD дискове, за-
пис на image файлове и базово конвертиране на формати, създаване на bootable дискове и др. Интер-
фейсът наподобява много на Nero и е удобен и лесен за свикване

CDBurnerXP Pro 64-bit 4.4.0.2905
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

CDBurnerXP е безплатна алтернатива на скъпите пакети за запис на дискове. Програмата поддържа 
всички основни пекарски функции на платените си събратя– запис на data, аудио и DVD дискове, за-
пис на image файлове и базово конвертиране на формати, създаване на bootable дискове и др. Интер-
фейсът наподобява много на Nero и е удобен и лесен за свикване
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FinalBurner Free 2.24.0.195
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

FinalBurner е безплатна алтернатива на скъпоплатените програми за запис. Приложението поддър-
жа запис на всички видове дискове, включително и двуслойни DVD-та, и не се нуждае от особени на-
стройки. Освен с интуитивния си интерфейс, програмата разполага и с възможност за създаване на 
bootable дискове, запис на ISO image файлове и вграден модул за извличане на песни от аудиодиско-
ве

ImgBurn 2.5.6.0
95/98/ME/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

ImgBurn е малка програма, посветила виртуалния си живот на записване на image файлове. Малки-
ят размер не бива да ви заблуждава. Програмата е изключително богата откъм възможности за на-
стройка. Поддържат се всички реално използваеми формати: BIN/CUE, IMG, NRG, ISO, MDS/MDF, CDI, 
CDR, DI, DVD, GCM, GI, IBB, IBQ, LST, PDI, UDI. Програмата поддържа дори редакция на image фай-
ловете и възможност за запис на много файлове един след друг, като само ще сменяте диск след за-
писа на всеки. Програмата може и да създава image файлове от CD и DVD носители, за което се под-
държа само ISO форматът. Интерфейсът е невероятно удобен и интуитивен. Казано накратко: наличи-
ето на подобни програми подлага на сериозно съмнение нуждата от платени продукти

BurnAware Free 4.6
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

BurnAware Free е програма за запис на аудио-, видео- и дата дискове. Освен това тя може да създава 
и записва образи на дискове във форматите iso и cue/bin. Приложението ви дава възможност и да ко-
пирате дискове в iso формат

InfraRecorder 32-bit 0.52
2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

InfraRecorder е безплатна програма за запис на CD/DVD дискове, която предлага доста голям набор 
от функции. Освен че са лесни за използване, те се интегрират и с Windows Explorer. Някои от функ-
циите на InfraRecorder са записване на двуслойни дискове, няколко различни метода за изтриване на 
информацията на презаписваеми дискове, създаване на копия 1:1, възможност за работа с мултисе-
сийни дискове, показване на информация за дисковете и записващото устройство и много други

InfraRecorder 64-bit 0.52
XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

InfraRecorder е безплатна програма за запис на CD/DVD дискове, която предлага доста голям набор 
от функции. Освен че са лесни за използване, те се интегрират и с Windows Explorer. Някои от функ-
циите на InfraRecorder са записване на двуслойни дискове, няколко различни метода за изтриване на 
информацията на презаписваеми дискове, създаване на копия 1:1, възможност за работа с мултисе-
сийни дискове, показване информация за дисковете и записващото устройство и много други

Virtual CloneDrive 5.4.5.0
98/ME/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Virtual CloneDrive е програма, с която има възможност да си създадете виртуално устройство и в него 
да заредите image файловете. По този начин няма да ви се налага да сменяте дисковете, които сте 
купили

AnyToISO 3.3.0 Build 438 Lite Version
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

AnyToISO е малка и симпатична програма за конвертиране на различни image файлове в ISO. Под-
държаните формати са: NRG, MDF/MDS, UIF, DMG, ISZ, BIN, PDI, CDI и B5I. Програмата може да съз-
дава ISO файлове директно и от оптичното устройство, както и да разархивира ISO файлове

fre:ac 1.0.19
98/Me/2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

fre:ac е новото име на BonkEnc– безплатен аудиорипър. Извлича песни от музикални дискове и ком-
пресира в желан от вас формат. Към тази ѝ основна функция е прибавена още една– конвертор на 
аудиоформати. Поддържаните формати са: MP3, AAC, OGG Vorbis, FLAC и собственият формат на 
BonkEnc. Програмата има малко по-нестандартен изглед, но си остава сравнително лесна и интуитив-
на за работа. Освен това има поддръжка на Unicode файлови имена и CDDB базата от данни

IsoBuster 2.8.5
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

IsoBuster е специализирана и лесна за работа програма за възстановяване на данни от CD и DVD ди-
скове, отваряне и редакция на ISO файлове. Програмата поддържа всички CD и DVD формати и по-
известните CD и DVD файлови системи.

Офис програми
Adobe Reader 10.1.2
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Acrobat Reader e четец на известния формат PDF, създаден от Adobe. Част от допълнителните въз-
можности са принтиране, копиране, попълване на интерактивни анкети и др.

Adobe Reader 9.5 на български език
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Acrobat Reader e четец на известния формат PDF, създаден от Adobe. Част от допълнителните въз-
можности са принтиране, копиране, попълване на интерактивни анкети и др.

PDF-XChange Viewer 32-bit 2.5.201
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

PDF-XChange Viewer е програма за отваряне и разглеждане на PDF файлове. Тя не е толкова бога-
та откъм функции, колкото Adobe Reader, но въпреки това не се дава лесно и предлага доста възмож-
ности: експортиране 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. Про-
грамата има и превод на над 10 езика. За жалост българският не е между тях

PDF-XChange Viewer 64-bit 2.5.201
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

PDF-XChange Viewer е програма за отваряне и разглеждане на PDF файлове. Тя не е толкова бога-
та откъм функции, колкото Adobe Reader, но въпреки това не се дава лесно и предлага доста възмож-
ности: експортиране 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. Про-
грамата има и превод на над 10 езика. За жалост българският не е между тях

Bullzip PDF Printer 7.2.0.1320
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Bullzip PDF Printer е програма за създаване на PDF документи и като повечето такива работи като 
виртуален принтер. Освен PDF, можете да създадете и изображения: BMP, JPEG, PCX, PDF, PNG и 
TIFF. Програмата поддържа поставяне на воден знак, сливане на "разпечатваното" от вас с друг PDF 
документ, защита на PDF файла с парола и др. Програмата работи и на 64-битови операционни сис-
теми

doPDF 7.2 Build 377
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

doPDF премахва нуждата от купуване на скъпи програми за създаване на PDF файлове. Приложение-
то се инсталира като виртуален принтер и с негова помощ ще можете да конвертирате всички тексто-
ви формати (файлове, създадени с Word, Notepad WordPad и др.) в PDF файлове само с няколко на-
тискания на мишката. Програмата се интегрира във всяко едно приложение. Избирането й като вирту-
ален принтер конвертира файла и го отваря чрез стандартното ви приложение за разглеждане на PDF 
файлове. Има поддръжка на 64-битови платформи, възможност за задаване на разделителна способ-
ност и формат на страниците, както и поддръжка на множество езици, включително български
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Foxit Reader 5.1.4 Build 0104
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Foxit Reader е малък и много удобен четец zа PDF файлове, който няма да товари изобщо система-
та ви, а ще ви даде всичко необходимо за тази цел. Програмата е определено по-добрата алтернати-
ва на Adobe Reader. С нейна помощ, освен да отваряте и четете PDF файлове, ще можете да ги отпе-
чатвате, да попълвате и запаметявате PDF форми и др.

LibreOffice 3.5.0
2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

LibreOffice е името на офис пакета, наследник на OpenOffice.org. Тази програма успешно служи за 
безплатна алтернатива на MS Office на Майкрософт и популярността ѝ непрекъснато расте. Без про-
блеми можете да отваряте повечето документи от MS Office (Word, Excel, Powerpoint), да ги редакти-
рате и записвате както в стандартния формат на OpenOffice.org, така и в техния оригинален формат. 

Notepad++ 5.9.8
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

Notepad++ е редактор с отворен код, който поддържа множество програмни езици, работещи под MS 
Windows операционни системи. Някои от основните възможности на редактора са: оцветяване на про-
грамните езици и подреждане в редове, WYSIWYG, потребителски зададено оцветяване на програм-
ните езици, автоматично завършване на думи, едновременна работа с няколко документа

Notepad2 32-bit 4.1.25
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Notepad2 е чудесен, малък и бърз заместител на "notepad". Програмата разполага със синтактично оц-
ветяване на множество програмни езици: ASP, C++, C#, CSS, HTML, XML, PHP, ASP (JS, VBS), CSS, 
JavaScript, VBScript, C/C++, C#, Resource Script, Makefiles, Java, Visual Basic, Pascal, Assembly, SQL, 
Perl, Python, Configuration, Apache Config, Batch, Diff. С опцията \'drag и drop'\ можете лесно да поста-
вяте файлове за редактиране в програмата. Notepad2 може да се пусне без никаква инсталация и 
така остава регистрите на вашия Windows непокътнатиNotepad2 64-bit 4.1.25

XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
AbiWord 2.8.6
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

AbiWord е малка, но удобна програма, аналог на Microsoft Office Word

Gnumeric 1.10.16
2000/XP/Vista/7 (GPL)
изтегли

Gnumeric е част от GNOME средата за Linux и пълнофункционална програма за работа с електронни 
таблици. Пряка конкуренция на Microsoft Excel не само под Linux, но и под Windows, защото има вер-
сии и за нея. 

Converber 2.3.0
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Conveber е малка програма за преобразуване на различни мерни единици. Приложението поддържа 
1324 различни мерни единици, подредени в 38 категории за ваше улеснение

ItaEst 1.01
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

ItaEst– Така е! е система за корекция на правописни грешки и сричкопренасяне в българския език за 
Microsoft Office 2000, XP и 2003. Продуктът се състои от модул за корекция на правописни грешки и 
модул за сричкопренасяне. 

Sunbird 1.0 Beta 1
98/Me/2000/XP/Vista/7 (MPL)
изтегли

Sunbird е базирана на Mozilla и представлява доста мощен календар с много възможности за рабо-
та на най-различни платформи. Програмата е написана на интерфейсния език Mozilla\'s XUL'\, което я 
прави гъвкава c множество възможности за манипулиране

Rainlendar Lite 32-bit 2.9
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Rainlendar е безплатен, богат на функции календар за вашия компютър. Заема малко място и е лесен 
за използване и настройка. Складира задачите си в стандартния iCalendar формат, можете да обменя-
те с други програми календари. Всяка задача може да има свой отделен облик и можете да си настро-
ите уведомяване, за да не забравите дадено събитие. Възможно е да зададете и звуков сигнал

Rainlendar Lite 64-bit 2.9
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
AEnglish Dictionary XP 1.72
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

AEnglish Dictionary XP е двупосочен българо-английски речник на български автор. Програмата пред-
лага търсене на думи и изрази, превод от клипборда на Windows, хронология, скинове и др. Интер-
фейсът е на английски език

AFrench Dictionary 1.3
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

AFrench Dictionary е двупосочен българо-френски речник на български автор. Българо-френската база 
от данни включва общо 12027 думи, а френско-българската– 19381 думи. Интерфейсът на програма-
та е на френски език

Системни инструменти
Adobe Flash Player 32-bit за Internet Explorer 
11.1.102.55
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Adobe Flash Player е добавка за вашата операционна система, която ще ви позволи да преглеждате 
flash клипчета в браузъра си без нуждата да инсталирате допълнителни програми. Също така ще мо-
жете да стартирате flash игри и да използвате пълните функционалности на Интернет страници, из-
градени с flash технологията. Тази версия на Adobe Flash Player е предназначена за 32-битовата вер-
сия на Microsoft Internet Explorer

Adobe Flash Player 64-bit за Internet Explorer 
11.1.102.55
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
Adobe Flash Player 32-bit за Firefox, Opera, Safari, 
Chrome 11.1.102.55
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Adobe Flash Player е добавка за вашата операционна система, която ще ви позволи да преглеждате 
flash клипчета в браузъра си без нуждата да инсталирате допълнителни програми. Също така ще мо-
жете да стартирате flash игри и да използвате пълните функционалности на Интернет страници, из-
градени с flash технологията. Това е версията на Adobe Flash Player, предназначена за 32-битови бра-
узъри, различни от вградения в Microsoft Windows Internet Explorer

Adobe Flash Player 64-bit за Firefox, Opera, Safari, 
Chrome 11.1.102.55
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
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Microsoft Silverlight 32-bit 5.0.61118.0
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Microsoft Silverlight е аналог на Adobe Flash. За да гледате Silverlight поточни видео- и аудиоклипове, 
ще трябва да инсталирате текущото допълнение към браузъра

Microsoft Silverlight 64-bit 5.0.61118.0
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
Java Runtime Environment 32-bit 6.0 Update 31
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Java Runtime Environment ще ви помогне да стартирате Java приложения от уебстраници и от други 
източници на вашия компютър. Всички приложения, които са написани на езика Java, имат необходи-
мост от виртуална машина, за да бъдат стартирани. Имено тази виртуална машина е включена в Java 
Runtime Environment, който също съдържа и набор от библиотеки за стартиране на Java приложения 
във вашия любим браузър или като самостоятелни програмиJava Runtime Environment 64-bit 6.0 Update 31

XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
Microsoft DirectX Runtime 9.0c (June 2010)
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Microsoft DirectX е група от технологии, чиято цел е да подобри работата на всички приложения, които 
използват мултимедийните елементи на системата ви, като графични приложения, видеоприложения, 
приложения, показващи 3D анимация, приложения за възпроизвеждане на звук и други.

Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Microsoft .NET Framework е компонент на операционната система Windows. Той представлява плат-
форма, предоставяща програмен модел, стандартна библиотека от класове и среда за контролирано 
изпълнение на програмен код, написан специално за нея. Тя е ключов елемент от стратегията за раз-
витие на Microsoft и се очаква да бъде използвана от повечето нови програми, създавани за систе-
мата Windows. .NET Framework поддържа различни езици за програмиране и позволява тяхната съв-
местна работаMicrosoft .NET Framework 4

XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
CCleaner 3.16.1666
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

CCleaner е безплатно приложение за оптимизиране на вашата система. Програмата премахва ненуж-
ните файлове от компютъра, което позволява на Windows да работи по-бързо, и освобождава ценно 
дисково пространство. Можете също така да изчистите следите от сърфирането си в Интернет. Всич-
ко това ще отнеме не повече от няколко минути

Wise Registry Cleaner 6.21 Build 388
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Wise Registry Cleaner е безплатна програма за почистване на вашите регистри. При инсталиране и де-
инсталирате на програми голямо количество излишна информация остава в регистрите ви и затормо-
зява работата на системата. Wise Registry Cleaner сканира за такава информация и ви извежда спи-
сък с всички ключове, които можете да изтриете. 

AppRemover 2.2.23.1
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

AppRemover е приложение, с чиято помощ можете да деинсталирате пълноценно или да почисти-
те останки от провалена инсталация/деинсталация на различни програми за сигурност лесно, бързо и 
ефективно. Поддържат се основно антивирусни програми, но не само

DriverMax 6.20
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

riverMax е програма, която улеснява максимално преинсталацията на драйвърите на компютъра 
ви. Програмата копира всички драйвъри в указани от вас папка или архив и след преинсталация на 
Windows използва папката/архива, за да възстанови същите драйвъри. 

Launchy 2.5
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Launchy е интересна и доста нестандартна програма за стартиране на приложенията ви. Индексира 
указаните от вас папки и изгражда база от данни за програмите в тях, след което ви позволява да ги 
стартирате, като напишете името им или част от него в прозорчето на програмата. Самото то е винаги 
скрито и се показва чрез клавишна комбинация. 

ObjectDock 2.0 Free
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

ObjectDock е програма, която позволява на потребителите да организират своите преки пътища, про-
грами и стартирани приложения в един атрактивен и анимиран док. Позволява на потребителите да 
придобият повече контрол върху иконите на работния плот и сами да изберат как и кога са нужни

Rainmeter 2.2
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Rainmeter стои на вашия десктоп и може да показва какво ли не. Времето, новини от сайтове, кога по-
следно сте изключвали компютъра си, колко RAM използвате, колко свободни GB имате на хард диска 
си, вашия мрежов трафик, колко ви е натоварен процесорът, линкове към любими сайтове или про-
грами и още, и още. 

RocketDock 1.3.5
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

RocketDock е безплатно приложение, което ще ви улесни при стартирането на вашите любими програ-
ми. То добавя специален панел, в който можете да поставите вашите приложения и да ги стартира-
те с едно чукване на мишката. Програмката разполага със специални ефекти, като минимизиране на 
прозорци в лентата, преглед в реално време на прозорците в Windows Vista, индикатор за изпълнява-
щи се програми, прост и удобен интерфей с поддръжка на влачене и пускане, поддръжка на няколко 
монитора, прозрачност на PNG и ICO икони, гладко приближаване (zoom), автоматично скриване и по-
казване, когато мишката е върху лентата, и много други

BitMeter 3.5.10
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

BitMeter е безплатно приложение за следене на вашия трафик. С негова помощ ще можете да следи-
те какво количество информация сте изтеглили от Интернет или от всички мрежи, в които се намира-
те, а също така и какво количество информация сте изпратили, като ще можете да следите тези пока-
затели на дневна, месечна и годишна база. 

CPU-Z 1.59
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Малка и безплатна програмка, която ще събере информация за основните компоненти на системата ви и 
ще я покаже систематизирано и подредено. Ще видите детайлна информация за процесора (модел, вол-
таж, честота, ядро, множител, кеш и други), за дънната платка (производител, БИОС, чипсет и други), за 
паметта (честота, спецификация на чипа и други), за операционната система и версията на DirectX

Fresh Diagnose 8.81
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Fresh Diagnose е безплатно приложение, чиято цел е да анализира и да тества вашата система. Про-
грамата проверява всички видове хардуер, като тества производителността на процесора, работата 
на хард диска, дава информация за видеокартата, дънната платка и много други полезни данни

GPU-Z 0.5.9
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Малка и безплатна програма, която дава подробни данни за вашата видеокарта
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MemTest 4.0
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

MemTest е малка програма, която тества вашата оперативна памет (RAM) за това, как работи и доколко 
е стабилна. Програмата тества възможността на паметта ви да чете, записва и съхранява ефективно ин-
формация, а също така чрез нея можете да видите как се държи вашата система, когато е натоварена 
или overclock-ната. Програмата има чудесно приложение за тестване при купуване на нови компоненти

SiSoftware Sandra Lite 2012.SP2 (18.30)
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

SiSoftware Sandra Lite е алтернатива на EVEREST Ultimate– програма за извеждане на пълна инфор-
мация за инсталираните хардуер и софтуер, като към това има и добри възможности за бенчмарк и 
тестове на хардуерните компоненти. Интерфейсът на програмата е лесен и удобен за работа

SpeedFan 4.45
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

SpeedFan е чудесна малка програма за наблюдение на хардуера. Следи скоростта на въртене на 
всички вентилатори в компютъра (ако дънната платка го позволява), волтажа на процесора, различни-
те температурни датчици, състоянието на твърдите дискове и още много други. 

Fresh UI 8.80
95/98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

FreshUI е програма за конфигурация и оптимизация на МS Windows, използваща множество скрити 
или труднодостъпни настройки на системата. Програмата има огромен брой предварителни настройки 
и опции за по-лесна и ефективна работа с операционната система, приложенията и хардуера, като ще 
усетите разликата моментално

xpy 1.2.5
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

XPY е малка и полезна програмка, с чиято помощ можете да спрете различни услуги в Windows или 
да затворите някои дупки в сигурността на системата си. Освен това XPY ще подобри значително ни-
вото ви на защитеност и заедно с това забранява на операционната ви система и някои нейни услуги 
да комуникират със сървърите на Microsoft

WinUtilities 10.42 Free
98/ME/2000/XP/Server 2003 (Freeware)
изтегли

WinUtilities е програма, която има доста полезни възможности за оптимизиране работата на система-
та: деинсталиране на приложения, почистване на ненужни или повредени файлове и програми, регис-
три, следи от браузването в Интернет, организация на файловете и още много

Сигурност
Trend Micro HijackThis 2.0.4
98/Me/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

HijackThis е мъртъв, да живее HijackThis на TrendMicro. Това е програма, която сканира компютъра 
и ви показва всички настройки, които са направени и могат евентуално за застрашат сигурността ви. 
Сканира се за стартови страници в IE, наличие на BHO (Browser Helper Object) обекти, процеси и при-
ложения, стартиращи се с Windows, допълнителни бутони в IE, допълнителни услуги, непринадлежа-
щи на Microsoft и др. 

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Malwarebytes Anti-Malware е малка, интуитивна и доста ефективна програма за откриване и заличава-
не на различни видове шпионски, рекламен и зловреден код. Макар вече да го споменах, ще го повто-
ра: програмата има наистина опростен и елементарен за работа интерфейс. Към това можем да доба-
вим и добрата скорост на сканиране. 

SUPERAntiSpyware Free 5.0.1144
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

SUPERAntiSpyware е сред водещите програми за откриване и премахване на зловреден код от ком-
пютъра. Програмата сканира за: Spyware, Adware, Malware, Trojans, Dialers, Worms, KeyLoggers, 
HiJackers, Parasites, Rootkits и др. заплахи. 

WinPatrol 24.3.2012
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

WinPatrol е приложение за откриване и премахване на Spyware, Adware и други зловредни приложе-
ния. 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 зло-
вредни програми и същевременно помага за премахването им. 

SpywareBlaster 4.6
98/ME/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

SpywareBlaster блокира инсталацията на повечето зловреден код, който е базиран на ActiveX аплети. 
За разлика от повечето приложения, които сканират системата и премахват зловредните обекти, след 
като са попаднали в системата, SpywareBlaster блокира CLSID редовете в регистратурата на познати 
на нея зловредни приложения и така успешно предотвратява заразяването. 

avast! 7.0.1407
98/ME/2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

аvast! е антивирусна програма, набираща все по-голяма популярност както в България, така и по све-
та. Програмата е преведена изцяло на български, което допълнително улеснява работата с нея. Рези-
дентната защита на програмата разполага с няколко отделни модула, които ви предпазват от зарази 
на различни нива– стандартен щит, Интернет щит, проверка на изходящата и входящата пощи и др. 

Comodo Antivirus 32-bit 5.9.221665.2197
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Тази чудесна антивирусна програма може би е единствената от безплатните антивируси, която разпо-
лага с активен скенер за максимална защита на системата. Обновява редовно дефинициите си и има 
лесен и удобен интерфейс

Comodo Antivirus 64-bit 5.9.221665.2197
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
Avira AntiVir Free 12.0.0.898
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Avira AntiVir Personal предлага безплатна антивирусна защита. Поддържа всички функции на своите 
конкуренти, предоставяйки интуитивен интерфейс и максимално опростени възможности за конфигу-
риране от потребителя

Microsoft Security Essentials 32-bit 2.1.1116
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Microsoft Security Essentials е нова безплатна антивирусна програма, създадена от Microsoft. Програ-
мата се отличава с изчистен и модерен дизайн, с малко опции, които едва ли биха затруднили дори 
начинаещ потребител. Възможностите на програмата за откриване на зловреден код са доста добри. 
Освен това фалшивите тревоги са сведени до минимум, а нивото на използване на системни ресурси 
като цяло е доста ниско. Като не особено бързи може да бъдат оценени сканирането и вкарването на 
файлове в карантината. Инсталацията на програмата е много бърза и лесна, като се изисква валиди-
ране на лиценза на Windows

Microsoft Security Essentials 64-bit 2.1.1116
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
Microsoft Security Essentials 32-bit 2.1.1116 на БГ
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
Microsoft Security Essentials 64-bit 2.1.1116 на БГ
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
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AVG Anti-Virus 2012 Free 32-bit 12.0 Build 1913a4770
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

AVG Free Edition е добре познат инструмент за антивирусна защита. AVG Free е на разположение без-
платно за домашни потребители за целия период на съществуване на продукта. Осъвременяване-
то на вирусната база данни също е безплатно, като се осигурява висока способност на откриване, на 
която се доверяват милиони потребители по света, за да защитят своите компютри. AVG Free е лесен 
за употреба и няма да забави системата ви (изисква малки системни ресурси)AVG Anti-Virus 2012 Free 64-bit 12.0 Build 1913a4770

XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
Online Armor 5.5.0.1557
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

На пръв поглед Online Armor може и да прилича на обикновена защитна стена, но всъщност е повече 
от това. Има стандартните функции на защитна стена– да следи входящия и изходящия трафици, по-
ведението на процесите на системата, автоматично стартиращите се с Windows програми и процеси, 
допълненията в Internet Explorer, файла hosts за промени. 

Privatefirewall 7.0.26.4
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Privatefirewall е комбинация от защитна стена и HIPS компонент. Защитната стена следи и филтри-
ра входящия и изходящия Интернет трафици, а HIPS модулът ви дава пълен контрол над различни-
те програми и процеси. Програмата разполага и с самообучаващ режим, в който автоматично създава 
нужните правила, без да пита. 

Malware Defender 2.8.0.0001
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Malware Defender е класическа HIPS (Host Intrusion Prevention System) програма с вградена защит-
на стена. Програмата е сравнително сложна за работа, но затова пък изключително лека, стабилна и 
предоставя на потребителя отлично ниво на защита. 

GeSWall 2.9.2
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

GeSWall е приложение за защита от по-ново поколение с минимално количество въпроси към потре-
бителя. Програмата изолира приложенията, които служат за входни точки на различин заплахи, като 
браузъри, месинджъри, чат клиенти, download мениджъри, P2P програми и др. Следи всички файлове, 
създадени от въпросните приложения, и изолира и тях. 

PC Tools Firewall Plus 7.0.0.123
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

PC Tools Firewall Plus е мощна защитна стена за вашия компютър. Тя наблюдава всички програми, 
които са свързани с Интернет, и може да спре доста троянци, вируси, backdoors и keyloggers, които 
могат да навредят или да откраднат информация. 

ZoneAlarm Free 10.1.079.000
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

ZoneAlarm e популярна защитна стена (Firewall), която решава успешно проблемите на сигурността в 
локална мрежа или Интернет. Има гъвкави и интуитивни настройки

Comodo Firewall 32-bit 5.9.221665.2197
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Toвa e eдна много интересна и безплатна защитна стена (Firewall) за Windows. Независимо че използ-
ва съвсем малко системни ресурси, е доста ефективна за защита от досадни реклами, изскачащи про-
зорци, шпионски приложения и др. Дава напълно реална картина на IP връзките, портовете и ви пома-
га да се предпазите от 10 000 (и повече) зловредни приложения

Comodo Firewall 64-bit 5.9.221665.2197
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
Comodo Internet Security 32-bit 5.9.221665.2197
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Comodo Internet Security съчетава в себе си Comodo Firewall Pro и Comodo Antivirus. И така става един 
от най-леките и най-полезните безплатни пакети за цялостна защита. Comodo Firewall Pro– незави-
симо че използва съвсем малко системни ресурси, е доста ефективна за защита от досадни реклами, 
изскачащи прозорци, шпионски приложения и др. Дава напълно реална картина на IP връзките, пор-
товете и ви помага да се предпазите от 10 000 (и повече) зловредни приложения. Comodo Antivirus е 
една от малкото безплатни антивирусни програми, които разполагат с активен скенер за максимална 
защита на системата

Comodo Internet Security 64-bit 5.9.221665.2197
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
Outpost Security Suite Free 32-bit 7.1.1 (3431.520.1248)
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Outpost Security Suite Free е безплатна версия на пълния пакет Outpost Security Suite Pro, като има и 
някои разлики спрямо него. Пакетът разполага със защитна стена (Firewall), антивирусен компонент 
(anti-virus), HIPS компонент (anti-leak) и анти-спам компонент (anti-spam). Липсват някои допълнителни 
екстри, като ежедневни актуализации, внасяне и изнасяне на настройките, защита на файлове и пап-
ки, защита от сканиране на портове, блокиране на IP адреси, филтриране съдържанието на Интернет 
страници, защита на поверителни данни и многоезикова поддръжка. Всички основни защитни механи-
зми обаче са налице и пакетът си остава солиден защитен слой.

Outpost Security Suite Free 64-bit 7.1.1 (3431.520.1248)
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли
SPAMfighter Standard 7.5.126
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Когато получите мейл, той автоматично ще бъде тестван от SPAMfighter и ако се окаже, че е спам, ще 
бъде автоматично преместен в указана от вас папка за подобни писма. Ако получите мейл, който не 
е засечен от програмата, но е спам, можете лесно и бързо да го премахнете и да блокирате подате-
ля му

Panda USB Vaccine 1.0.1.4
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

Panda USB Vaccine е безплатна програма за имунизация и защита срещу зловреден код, разпростра-
няващ се чрез преносими устройстваq като портативни плеъри, flash памети и други. Програмата иму-
низира самата операционна системаq като променя настройките на autorun функцията и може да вак-
синира всяко USB устройство, което свържете към компютъра. Програмата може да работи в резиден-
тен режим и автоматично да засича всяко ново свързано устройство

Виртуализация
Oracle VM VirtualBox 4.1.8
XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

VirtualBox създава виртуална среда, в която може да инсталирате различни операционни системи, да 
инсталирате и тествате програми, или с други думи да правите почти всичко, което правите в нормал-
ната си ОС, без да се притеснявате, че ще повредите нещо. VirtualBox не разполага с всички възмож-
ности на подобните на нея програми, но за сметка на това разполага с такива, които не се срещат 
при нейните конкуренти, като стартиране на виртуалната машина отдалечено чрез Remote Desktop 
Protocol (RDP) и поддръжка на iSCSI

Други
NASA World Wind 1.4.0
2000/XP/Vista/7 (Freeware)
изтегли

С NASA World Wind можете да наблюдавате в реално време през сателит която и да е точка от пла-
нетата. Програмата използва Landsat satellite imagery и данните от Shuttle Radar Topography Mission
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