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Предстартова треска 
Такава със сигурност тресе за-
клетите почитатели на футбо-
ла в оставащите броени часове 

до старта на Euro 2012, но спортни-
те емоции ще продължат и след това - 
с Олимпиадата в Лондон. А както сме 
установявали неведнъж, любовта към 
компютърните джаджи и тази към спор-
та и особено футбола са доста “съв-
местими” помежду си, да не кажем, че 
често вървят ръка за ръка. Неслучай-
но именно големи спортни събития от 
такъв ранг биват избирани за премиерата на някои от най-новите 
технологии - HDTV, после 3D и т.н. 

Това е и причината за специфичната концептуална ориентация 
на този брой на дигиталното издание на PC World, в което ви пред-
лагаме поредна порция статии, свързани с домашните забавления 
и фокусирани върху модерните телевизори,  стрийминга на мулти-
медийно съдържание между основните устройства в домашната 
мрежа и даже някои популярни и интересни мобилни приложения 
на тема “футбол”. А тъй като спортните събития и наближаващи-
те летни отпуски предразполагат към все повече време в Интернет, 
отделихме доста място и на инструментите за сърфиране, начини-
те на защита и триковете за подобряване на онлайн живота. 

Тези два акцента не изчерпват съдържанието на настоящия брой 
на PC World, но електронният формат ви дава много лесен начин 
да откриете останалото и сами, така че ще спрем с “превютата” на 
съдържанието дотук. Преди да ви пожелаем приятно четене, ще 
напомним само, че както вече стана традиция за Европейските и 
Световните футболни финали, екипът на PC World отново предла-
га за всички фенове на футбола и технологиите (пък и не само за 
тях), още един начин да удължат емоцията, да я споделят със се-
беподобни, да усилят тръпката или просто да се забавляват в сво-
бодното време с новото издание на FanWorld . С други думи, освен 
на познатия ви адрес www.pcworld.bg , заповядайте и на специал-
но проектирания ни подсайт fan.pcworld.bg, където освен актуални 
технологични материали и спортни новини за футболното първен-
ство, ще откриете също възможности да печелите ежедневно ат-
рактивни награди.  

Е, остана да ви пожелаем интересни минути със следващите 
страници и много положителни спортни емоции.В следващия брой очаквайте:
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 Вградената система за охлаждане на APC 
осигурява бъдещето на вашата ИТ зала, без 
да е необходимо да се разорявате 
 Вашето сървърно пространство пречка ли е за въвеждане на нови 
технологии? 

 Обединяване, виртуализация, съгласуване на мрежи, блейд сървъри — тези нови 
технологии повишават ефективността, намаляват разходите и ви позволяват 
„да правите повече с по-малко“. Но те също така идват със своите високи 
изисквания за електрозахранване, охлаждане и управление, с които 
сървърните зали не са проектирани да се справят. Налага ви се да разчитате 
на предположения, да зависите от изграждането на климатични системи или 
да импровизирате решения? Как можете да повишите нивото на надеждност и 
контрол във вашата сървърна зала, без да похарчите цяло състояние? 

 Представяме ви цялостното решение на APC by Schneider Electric 
за сървърна зала 

 Сега можете да разполагате с компоненти за захранване, охлаждане, мониторинг 
и управление, които лесно се внедряват в едно пълно и интегрирано решение. 
Всичко е проектирано предварително, така че да работи заедно и да се интегрира 
безпроблемно с вече наличното оборудване. Достатъчно е само да поставите 
това доказано, plug-and-play решение в съществъващото пространство — не 
са необходими сложни охлаждащи конфигурации или други скъпоструващи 
съоръжения. Модулният дизайн от типа „плащайте при нужда“ ви дава 100 % 
увереност, че вашата сървърна зала ще бъде винаги в крак с вечно променящите 
се изисквания. 

 Осигурете лесно и ефективно бъдеще на вашата сървърна зала 

 APC™ by Schneider Electric™ премахва проблемите при конфигуриране на 
сървърни зали. Вградените охлаждащи блокове InRow™, компактните ракове 
NetShelter™ и системата за охлаждане на APC, създават една подходяща 
ИТ екосистема в почти всяка среда. Сензорите за мониторинг на раковете, 
интелигентните средства за управление, вградени в охлаждащия блок, и 
интегрираният софтуер за управление осигуряват пълно дистанционно управление 
и безпрецедентна видимост в цялата система. Трябва само да добавите защита 
на електрозахранването (като безспорно най-добрите в своя клас устройства 
Smart-UPS™ или Symmetra™) и ще имате пълно решение за днес, утре и в бъдеще. 

 Представяме ви  
 Сървърна зала в шкаф 

 Ако нямате. . . 
 Представяме ви NetShelter CX: преносими 
сървърни ракове, предназначени за офиси, 
с ниско ниво на шум.  

 Тези решения предлагат захранване, охлаждане 
и управление в едно безопасно, тихо и 
хладно място, което не може да се различи от 
останалите мебели в офиса. 

Охлаждането 
на ниво рак на 
на APC поема 
топлия въздух 
директно от 
източника 
му, а след 
това изпраща 
охладения 
въздух отпред, 
за постигане на 
високоефективно 
охлаждане на 
системата.

Изтеглете вашата Бяла книга през следващите 30 дни 
БЕЗПЛАТНО и може да СПЕЧЕЛИТЕ iPad 2!  

 Посетете www.apc.com/promo Код 17856p Позвънете на 0800 110 3601 

©2012 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, APC, InRow, NetShelter, Smart-UPS, and Symmetra 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 • 998-2029_BG_C

 Ако имате специално 
предвидено ИТ 
пространство. . . 
 Получавате предварително 
проверено, компактно 
охлаждане в едно предложение.  
 Системата APC InRow SC обединява 
прецизността на охлаждащия блок 
InRow SC (с капацитет до 7 kW), 
ракове NetShelter SX и системата за 
охлаждане на специална цена. 

PC_World_Digital_BG_17856p.indd   1 2012-05-25   12:10:42
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НАЙ-ДОБРИТЕ 
футболни приложения  
за Android и iPhone
Владимир Георгиев

Европейското първенство по футбол ще е едно от най-гледаните събития на годината, а с възхода 
на смартфоните, таблетите и мобилните приложения едва ли е имало по-подходящо време да си 
футболен маниак. За да сте в крак с последните новини, резултати и статистики, сме ви приготви-

ли списък от полезни приложения както за платформата на Google Android, така и за Apple iOS. 
Юни 2012  www.pcworld.bg4
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                  Sky Sports Live Football Score Centre 

Sky Sports Live Football Score Centre е великолепно 
приложение, което покрива всичко интересно, 
случващо се около европейските футболни първенства 
и събития. Предоставя редовни ъпдейти на всичко по-
важно, както и цяла плеада от допълнителни функции 
и опции. Ще намерите коментари на живо, таблици със 
статистики, история на двубоите между определени 
противници, подробни резултати и много други. Както 
сами виждате от името, приложението се поддържа 
от екипа на Sky Sports, което придава допълнителна 
тежест на съдържанието.

С един от последните ъпдейти на Sky Sports Live Foot-
ball Score Centre вече е възможно да се персонализира 
приложението с избор на любими отбори. Самите 
новини и резултатите могат да се филтрират и да се 
представят на специална страница, която се образува 
от предварително избрани отбори.

LiveScore 

LiveScore е мобилното приложение на 
едноимен ния популярен сайт, който предоставя 
резултати в реално време от голям брой спорт-
ни събития по цял свят; разбира се, с акцент вър-
ху футбола.

Тук всяка подробност около мачовете се отра-
зява броени секунди, след като се случат на тере-
на. Лошото е, че приложението не поддържа из-
вестия (push notifications), вероятно за да щади 
батерията на мобилния апарат, но поне можеше 
да има някакви допълнителни опции в тази насо-
ка. От друга страна, LiveScore автоматично се ре-
фрешва при отваряне.

iOS (http://itunes.apple.com/gb/app/sky-sports-live-football-score/id325185696?mt=8)
Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bskyb.fbscore)
Цена: безплатно

iOS (http://itunes.apple.com/us/app/livescore/id356928178?mt=8)
 Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.livescore)
Цена: безплатно

Софтуер
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Eurosport 

Eurosport е официалното мобилно приложение 
на едноимен ната спортна телевизия. Програмка-
та обаче не е създадена просто за да отбие но-
мера пред феновете, а е направена с мисъл да 
е максимално интуитивна и полезна. Eurosport 
следи всички резултати и статистики от големи-
те футболни първенства, както и всичко, което 
бихте искали да знаете за други спортове, като 
тенис, баскетбол, колоездене, Формула 1 и т.н. 
Дизайнът е изчистен и стилен, като на ваше раз-
положение са и редица персонализиращи опции. 
Не е ясно защо Eurosport не са направили прило-
жението универсално, затова ако искате версия 
за iPad, можете да я намерите на следния адрес: 
http://itunes.apple.com/gb/app/eurosport-for-ipad/
id364303981?mt=8.

Goal.com 

Goal.com е друго полезно приложение, пре-
доставящо подробна информация за футболни-
те събития по света. Goal.com автоматично се 
рефрешва и има редица възможности за персона-
лизиране. Ние уважаваме приложението особено 
много, защото дава възможност за запазване на 
съдържание, което да бъде достъпно офлайн, на 
по-късен етап. 

Минус за Goal.com е, че изпитва проблеми с по-
старите iOS устройства, като второ и трето поко-iOS устройства, като второ и трето поко- устройства, като второ и трето поко-
ление iPod touch, както и с iPhone 3GS.

iOS (http://itunes.apple.com/us/app/eurosport/id324021126?mt=8)
Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eurosport)
Цена: безплатно

iOS (http://itunes.apple.com/us/app/goal.com-mobile/id361784676?mt=8)
Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freerange360.mpp.GOAL)
Цена: безплатно

Софтуер
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Flick Soccer!

Момент, моля, не бъркайте Flick Soccer! с посредствени 
заглавия като Flick Football и Flick Kick Football. Flick Soc-
cer! е дело на студиото Full Fat Games, които имат редица 
други качествени игри, като Flick Golf!, Flick Golf Extreme!, 
Flick Zombie и Coin Drop, която очакваме скоро да бъде 
преименувана на „Flick Coin Drop”. За щастие, веднъж след 
като сте пуснали Flick Soccer!, вече няма как да се бъркате 
от заглавието. Играта не е футболна симулация от рода на 
FIFA, а предоставя широк спектър от предизвикателства – 
насочвайки топката, трябва с прецизно плъзгащо движение 
на пръста да преодолеете вратаря. На теория звучи като 
детска игра, но на практика Full Fat Games са се погрижи-
ли да се потрудите доста, докато оберете всички медали за 
всяко изпълнение, а когато го направите, да се чувствате 
така, сякаш сте постигнали нещо наистина значимо. 

New Star Soccer 
New Star Soccer е 

нова звезда на не-
босклона от фут-
болни величия, която най-лесно може да бъде 
описана като стран на, но особено зарибяваща 
смесица между Angry Birds и гореспоменатия 
Flick Soccer! От птичи поглед определяте посо-
ката на удара, след това ъгъла, под който ще 
ударите топката, а накрая добавяте и сила, за 
да изпълните определено предизвикателство. 
Двубоите не играете лично, вие отигравате по-
интересните положения, което е в основата на 
аркейд режима. В режим на кариера ще трябва 
да използвате всеки трик, научен от аркейд, за 
да достигнете до първите места на Световната 
купа или да се изкачите по класациите на някое 
популярно първенство. 

Солта на играта е в ролевите елементи (да, 
има и такива!), които включват връзките меж-
ду фенове, играчи и треньор, но можете да 
похарчите спечелените пари и за дрги неща, 
като скъпи костюми, луксозни къщи, а също и 
за приятелка, световноизвестен модел.

Тази брилянтна смесица от миниигри, ме-
нажиране на статистики, ролеви елементи и 
хумор ще ви държи за дълго време пред екра-
на на смартфона, стига да преглътнете пър-
воначалното си (вероятно) негативно впечат-
ление от визията на New Star Soccer.

iOS (http://itunes.apple.com/us/app/flick-soccer!/id436135300?mt=8)
Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fullfat.android.flicksoccer)
Цена: безплатно

iOS (http://itunes.apple.com/us/app/new-star-soccer/id498973162?mt=8)
Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newstargames.newstarsoccer)
Цена: iOS – безплатно; Android – 1.99 долара
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FreePlay Football Quiz 

Мислите си, че познавате футбола? Е, с 
FreePlay Football Quiz ще имате възможност да 
проверите колко точно знаете за любимата игра. 
Приложението включва над 1500 въпроса – от 
лесни и забавни до такива, които ще подложат на 
тест знанията и на най-големия фен.

FIFA 12 

Нека да приветстваме тежка-
та категория в лицето на FIFA 12. 
Играта съвсем не случайно попа-
да в списъка. Не, не, става въпрос 
за стотиците лицензирани отбори 
и хилядите играчи, които са нещо 
напълно нормално за спортна игра, 
идваща от щаба на Electronic Arts. 
FIFA 12 за iOS е най-доброто нещо, 
което можете да получите за пари-
те си. Играта е осезаемо по-добра и 
със същото съдържание спрямо версията за Nintendo DS например и е поне толкова добра, 
колкото версиите за PlayStation Portable и PlayStation Vita... с тази разлика, че последните 
струват 40 долара. С един от последните ъпдейти iOS версията вече поддържа и пълнокръ- версията вече поддържа и пълнокръ-
вен мултиплейър, така че, ако прежалите 5 долара, това ще са добре похарчени пари. 

Защо не споменаваме Android версията? Защото играта върви безпроблемно единствено 
на Android смартфоните от висок клас, а на останалите е една непрестан на битка с лоша оп-Android смартфоните от висок клас, а на останалите е една непрестан на битка с лоша оп- смартфоните от висок клас, а на останалите е една непрестан на битка с лоша оп-
тимизация и редица технически проблеми. 

Android (https://market.android.com/details?id=net.handyx.freeplayquiz.football&feature=search_
result)
Цена: безплатно

iOS (http://itunes.apple.com/us/app/fifa-soccer-12-by-ea-sports/id464153727?mt=8)
Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.game.fifa12_na&hl=en) 
Цена: 4.99 долара
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Intel® Cedar Trail processor

NVIDIA® GF119 Graphics

Optional Intel mSATA SSD

Supports Full HD 1080P

Supports DX11 3D game

30W power consumption 

Intel® Mobile Sandy Bridge processor
TM2nd Gen Intel® Core  i5

Intel® GMA HD 3000

Supports USB3.0

Supports Full HD 1080P

30W power consumption

Intel® Atom™ D525 Processor

Next generation 

NVIDIA® ION™ graphic solution

Supports Full HD 1080P

35W power consumption

Fanless Solution

Intel® Cedar Trail processor

Intel® GMA HD 3600

Optional Intel mSATA SSD

Supports COM port

Supports Full HD 1080P

around 15W power consumption
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Плазмени, LED или 
LCD телевизори –
кой е най-правилният 
избор за дневната

Владимир Георгиев

При толкова много предстоящи спортни събития е напълно естествен назряващият по-
рив да инвестирате в нов телевизор и най-вече в нова технология особено ако досе-
га сте разчитали на класическите, но вече стари като технология тв „кутии” с кинес-

коп. Но кое е по-доброто? По-точно, кое е по-доброто спрямо личните ви предпочитания и 
вашия бюджет? 

„Светата троица” на съвремен ните технологии при телевизорите е причина за много де-
бати през последните години. Но ако трябва да сме напълно обективни и да оставим на-
страни поне за малко рекламния хайп, предразсъдъците и личните предпочитания, то всяка 
от трите технологии има както своите преимущества, така и своите недостатъци. В следва-
щите редове ще обобщим позитивите и негативите на плазмените, LED и LCD телевизори, 
за да ви помогнем да направите най-добрия избор.

www.pcworld.bg
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Въведение
Първо, нека направим едно уточнение. Всеки материал от подобен тип по необходимост 

съдържа редица обобщения. Това означава, че в повечето категории по-долу със сигурност 
ще има поне едно или две изключения от правилото. Изключенията са чудесно нещо, но в 
крайна сметка са точно това – изключения. Затова и смятаме, че средностатистическият 
продукт, включващ някоя от трите технологии, ще се справи по конкретен начин.

Второ, нека разясним терминологията. Плазмените телевизори (при които фосфорът, 
който създава изображението на екрана, се самоосветява и така няма нужда от подсветка), 
правени от Panasonic, Samsung и LG, варират в размери от 42 инча до, грубо казано, 65 
инча. Разбира се, има и значително по-големи модели (например 150-инчовото чудовище 
на Panasonic), но за повечето хора максималният размер е от 65 инча.

LCD (Liquid Crystal Display – течнокристален дисплей) тв-тата варират в размери от някол- тв-тата варират в размери от някол-
ко инча до 80. Тази технология е широко експлоатирана и се разработва от десетки компа-
нии по света. 

Всички LED (emitting diode – светоизлъчващ диод) телевизори всъщност са LCD-та, но 
използват LED като светлинен източник вместо традицион ните CCFL (флуоресцентна лампа 
със студен катод). Но тъй като практическият резултат е едно, а маркетингът им – корен-
но различен, ще ги разглеждаме поотделно. И още нещо – LED моделите се смятат за по-
високия клас в продуктовата таблица на компаниите, затова често преимуществото им в 
производителност та има повече общо с това, отколкото с присъщата технология. 

Към този момент вероятно се питате защо само три от големите компании правят плазми? 
Когато са се строили фабриките за нови телевизори, компаниите е трябвало да направят избор: 
дали да правят големи „евтини” плоски панели, които по размер да не падат под 42 инча (плаз-

ма), или да инвестират в по-скъпи фабрики с различни поточни линии за широк спектър 
от размери на екрана, въпреки че по-големите размери ще бъдат значително по-скъпи 
(LCD). Тъй като обаче производството нараствало през годините, по-големите LCD-та 
станали по-достъпни и осезаемата разлика се стопила напълно. Затова и няма много 
компании, които да инвестират в нови плазмени телевизори. Не и когато една фабрика 
за LCD може да прави всичко от екрани за мобилни телефони до 80-инчови HDTV-та. 

Яркост
Победител: LED 
Подгласник: LCD 
Губещ: Плазма 
Без никакво място за съмнение LED телевизорите са с най-ярките панели, които 

могат да се купят. Доколко ярки? Около 20 пъти по-ярки от това, което ще получите 
в средностатистически киносалон. LCD-тата заемат второто място, като разликата 
спрямо LED не е толкова значителна, колкото е спрямо плазмите. Плазмените теле-LED не е толкова значителна, колкото е спрямо плазмите. Плазмените теле- не е толкова значителна, колкото е спрямо плазмите. Плазмените теле-
визори не са никак ярки, но всичко е относително, тъй като поставени до тв-тата с ки-
нескоп, разликата е осезаема (в полза на плазмите). 

Тук въпросът е дали наистина имате нужда от толкова светъл панел? В тъмна стая 
LED телевизорите са прекалено ярки, а на дневна светлина картината при плазми- телевизорите са прекалено ярки, а на дневна светлина картината при плазми-
те се „губи”. 

Друг аспект, който трябва да вземете предвид, е наличието на противоотразяващ 
материал при някои от екраните. Плазма с наистина добър противоотразяващ слой 
ще е по-добре за гледане при осветено помещение, отколкото LCD без такъв слой 
(и обратното). 

Ниво на черното
Победител: Плазма 
Подгласник: LED
Губещ: LCD
LCD-тата и LED все повече скъсяват дистанцията, но плазмите уверено държат 

челната позиция по отношение нивата на черното. Да, LED телевизорите могат по- телевизорите могат по-
някога да имат абсолютно черно (при изключване на светоизлъчващите диоди), но 
когато гледате филм, плазмите ще изглеждат по-тъмни. Това се отнася към съотно-
шението на контраста.
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Съотношение на контраста
Победител: Плазма 
Подгласник: LED
Губещ: LCD
Съотношението на контраста, или съотношението между най-тъмната и най-светлата 

част на картината, е един от най-важните фактори, що се отнася до качеството на 
изображението. Дисплей с висок контраст изглежда по-реалистичен и придава осезаема 
виртуална дълбочина на картината.

В случая имаме изключение. Elite LED телевизорите (правени от Sharp) имат локално 
затъмняване на подсветката, което предоставя контраст, близък до плазмите... Но на съот-
ветната висока цена. Един добър LED телевизор не прави всички други добри, а още по-
малко става основа за ново поколение устройства. Sharp/Elite тв-тата не са никак популярни 
имен но заради най-очевидната причина – цената. Тези модели са по-скъпи от стандартните 
LED и дори по-скъпи от плазмите със същия диагонал на екрана.

През следващите години очакваме няколко нови технологии да подобрят контраста на 
LCD-тата, но поне за момента това е големият изоставащ, що се отнася до този аспект от 
спецификациите на съвремен ните телевизори.

Зрителен ъгъл
Победител: Плазма 
Подгласник: IPS базираните LCD и LED тв-та (вж. текста)
Губещ: LCD и LED
Колко голяма е стаята, в която се помещава телевизорът ви? Под какъв ъгъл гледате 

екрана? Това са важни въпроси, защото и LCD, и LED тв-тата губят от качеството на 
картината, ако сте застанали не срещу екрана, а „извън оста». 

Някъде по средата на зрителния ъгъл, който предлагат плазмите и стандартните LCD 
и LED телевизори, застават панелите, базирани на технологията In-Plane Switching (IPS), 
която осигурява по-добра точност в цветопредаването и широк зрителен ъгъл. Тези модели 
съответно са по-скъпи, но все пак проверявайте из спецификациите на различните марки 
за тази опция.

Консумация на енергия
Победител: LED 
Подгласник: LCD
Губещ: Плазма
Лидерите в тази категория са LED телевизорите, които консумират в пъти по-малко от 

иначе пестеливите LCD-та.
В случая плазмите силно изостават и това важи в още по-голяма сила, ако се заиграете 

с контролите на контраста. При все това безумията отпреди няколко години, когато по-
големите модели харчеха между 500 и 800 W, са вече в миналото, но дори съвремен ните 
модели са далеч по-лакоми от другите две технологии.

Истината обаче е, че нещата са на кантар до известна степен, тъй като LED телевизори-LED телевизори- телевизори-
те са най-скъпите на пазара и ще минат години на редовна употреба, преди да си избиете 
парите спрямо една плазма.

www.pcworld.bg
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Цена
Победител: LCD 
Подгласник: Плазма
Губещ: LED 
Както разяснихме по-горе, от години на производителите е по-изгодно да правят LCD-та, 

а и заради непрекъснато нарастващото търсене в момента тази технология е най-евтината 
на пазара.

За плазмите е важно да споменем, че макар да заемат второто място, те са на първо по 
съотношението размер на екрана/цена.

LED автоматично попадат във високата категория телевизори и затова са най-скъпи.

Издръжливост
Равенство
Множество проучвания са правени по въпроса и повечето са единодуш-

ни, че плоскопанелните телевизори са изключително надеждни. Факт е, 
че ако се поровите из форумите, ще откриете множество оплаквания за 
издръжливост та на редица модели. Но, от друга страна, помислете – естест-
вено е, че хората с проблем ще се оплакват в онлайн пространството, а тези, 
които нямат проблеми, просто не си губят времето да пишат по форумите. 

Постоян на яркост на изображението
Победител: Плазма 
Губещ: LED и LCD
Неизменяемост та, или постоян ната яркост на изображението, не е нещо, 

което тревожи повечето потребители, но обикновено в ревютата на новите 
модели телевизори се взима предвид.

Плазмите са най-облагодетелствани в тази категория. Проблемът съществува и при тях, 
но не е толкова забележим. В случая LED са големите длъжници, както и по-голямата част 
от евтините LCD-та. Важно е да споменем, че реално постоян ната яркост на изображението 
до голяма степен зависи от качеството на бройката, на която сте попаднали. Ето защо 
вашият телевизор може да е напълно в нормите, но съседът да мрази абсолютно същия 
модел, който е купил.

И победителят е...?
Ако искате просто да преброите победителите и губещите от списъка по-горе, добре, на-

правете го. Но имайте предвид, че споменатите спецификации нямат еднаква тежест. И в 
това е смисълът на пазара на електроника. За един човек яркост та на екра-
на ще е характеристиката, която търси, но за друг това ще е нивото на чер-
ното.

Затова не се поддавайте на спекули от рода на „най-яркият екран е най-
добрият екран” или “LCD-тата имат ужасно ниво на черното и затова изгарят 
по-често”. Може би на пръв поглед не сте забелязали кои фактори натежават 
в горепосочения списък, но за средностатистическия потребител ситуацията 
не е и никак сложна. Ако гледате телевизия предимно през деня или имате 
стая с много прозорци, LED тв-то е чудесно решение. Ако гледате телеви- тв-то е чудесно решение. Ако гледате телеви-
зия предимно вечер и искате телевизорът да изчезва като фон, то плазмата 
е великолепен избор.

Не на последно място, в сравнение с моделите отпреди няколко години, 
настоящите плоскопанелни телевизори са по-тънки, по-леки, по-евтини и по-
добри във всяко едно отношение. А ако решите да инвестирате малко пове-
че пари в някои от големите марки, които са с традиции в производството на 
този тип техника, просто няма как да сбъркате. Сега е най-добрият момент 
за купуване на HDTV – новата ви придобивка ще изглежда страхотно дори и 
след няколко години. 
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Не е тайна, че голяма част от хората днес прекарват свободното си време, „релаксирайки“ на 
дивана пред широкоекран ния телевизор с дистанцион но в ръка. Не е трудно да се досетим, че 
едва ли е възможно и особено удобно всеки път, когато искаме да гледаме филм, да местим 

и да свързваме компютъра си към телевизора, ако ще и лаптоп да е. Затова мултимедийният пле-
йър е вече почти задължително допълнение към плазмения или LCD телевизор у дома, позволява-
що бързо и лесно да гледате любимите си филми, да слушате любимата си музика или да покажете 
личните си снимки на приятели и близки, без да е необходимо за целта да разполагате с компютър. 
Добавянето на мрежова функционалност на класическите мултимедийни плейъри значително раз-
ширява техния обхват на приложение. Все по-често виждаме и интеграция с разнообразни Интернет 
услуги, например YouTube (за видео), Flickr, Picasa (за снимки), Google TV и други, като по този на-Picasa (за снимки), Google TV и други, като по този на-за снимки), Google TV и други, като по този на-снимки), Google TV и други, като по този на-и други, като по този на-
чин имате достъп до тези и други подобни Интернет ресурси директно от плейъра си. Даже и да не 
използвате функциите на интегрираните Интернет услуги, самият факт, че посредством мрежовата 
функционалност на мултимедийния плейър получавате достъп до всички ресурси от мултимедийно 
съдържание във вашата домашна мрежа, е достатъчно съблазнителен и сериозен довод за ползата 
от този вид устройства. 

Общи наблюдения
Преди години, когато за пръв път се появиха този тип плейъри, бъдещето им беше неясно, защото 

не можеха да предложат добра функционалност на приемлива цена. Тогава вариантът HTPC, реа-
лизиран с конвенционални PC компоненти, се вписваше в същата цена, а предлагаше доста повече 
от тях. Но както казват хората – времената се менят. Появиха са нови поколения специализира-
ни чипсети, които значител-
но намалиха себестойност та 
и опростиха дизайна на тези 
устройства, така те в края 
на краищата намериха свое-
то място и изместиха по-скъ-
пите PC базирани решения. 
При тях вече масово има не-
зависим торент клиент (по 
подобие на NAS), което ви 
позволява, докато се заба-
влявате или сте на работа, 
да сваляте от Интернет мул-
тимедийно съдържание от 
P2P базираните мрежи. Ня-базираните мрежи. Ня-
кои от тези модели присти-
гат с монтиран в тях твърд 
диск или разполагат с опция 
за монтаж на допълнителен 
твърд диск. Това позволява 
да съхранявате в самия пле-
йър мултимедийно съдържа-
ние. При други модели няма 
такава възможност и се раз-
чита основно на по-различ-
ни начини – използване на 
мрежови сторидж устрой-
ства (NAS) или свързване на 
външни дискове и флаш ус-
тройства посредством USB 
интерфейса. 

Все пак добре е да се 
знае, че при възпроизвежда-
не на Full HD (по-специално 
Blu-ray 1080 p) съдържание 
се изисква и доста широка 
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пропускателна способност на връзката, за да може да се осигури плавно възпроизвеждане без лаго-
ве. На практика се оказва, че това e много трудно (да не кажем невъзможно) осъществимо през USB 
2.0 интерфейса. Същото може да се каже, ако се използва безжична връзка посредством USB дон-интерфейса. Същото може да се каже, ако се използва безжична връзка посредством USB дон-USB дон-дон-
гъл, включен към някой USB 2.0 порт на плейъра. В най-новите модели от премиалния клас вече се 
забелязва интеграция на USB 3.0 интерфейса, който осигурява необходимата пропускателна спо-USB 3.0 интерфейса, който осигурява необходимата пропускателна спо-интерфейса, който осигурява необходимата пропускателна спо-
собност, но трябва да мине още време, докато се наложи масово. Подобен проблем съществува и с 
вградения LAN адаптер. Принципно 100 Mb/s връзка би била достатъчна, но на практика при използ-LAN адаптер. Принципно 100 Mb/s връзка би била достатъчна, но на практика при използ-адаптер. Принципно 100 Mb/s връзка би била достатъчна, но на практика при използ-Mb/s връзка би била достатъчна, но на практика при използ-връзка би била достатъчна, но на практика при използ-
ваните чипсети, с които са изградени плейърите (с изключение на Intel базираните решения), заради 
не толкова мощните процесори скорост та на трансфер е по-ниска, отколкото при PC система, и по 
тази причина е добре да се използва гигабитова мрежа. Всички съвремен ни мрежови мултимедийни 
плейъри имат вграден 10/100/1000 Mb/s адаптер. 

Софтуерът е най-важният разграничителен фактор
Всъщност всяко едно съвремен но високотехнологично устройство (дали телефон, компютър или 

обикновен MP3 плейър) се състои от две взаимно свързани части – хардуер и софтуер. Хардуерна-MP3 плейър) се състои от две взаимно свързани части – хардуер и софтуер. Хардуерна-плейър) се състои от две взаимно свързани части – хардуер и софтуер. Хардуерна-
та част при мрежовите мултимедийни плейъри може да се определи като доста „скучна“, тъй като 
на пазара е пълно с готови платформи, кои-
то чакат своите купувачи. Разбира се, произ-
водителите на такива устройства се ориен-
тират към най-актуалните в момента и това 
е причината при прегледа на дадено поколе-
ние да се констатира с „изненада“, че всъщ-
ност всички предложения са базирани на 
един и същ хардуер. Такава е ситуацията с 
чипсетите на Sigma Design и на Realtek. Раз-
бира се, преди две години имаше известно 
раздвижване с намесването на Intel със SoC 
платформата им, предназначена за Интер-
нет TV, но както всички знаем, миналата го-TV, но както всички знаем, миналата го-но както всички знаем, миналата го-
дина те се отказаха от по-нататъшното ѝ раз-
витие. Като ярък пример на реализацията ѝ 
е плейърът D-Link Boxee Box, който сме раз-D-Link Boxee Box, който сме раз-който сме раз-
гледали в този обзор. 

При втората част – софтуерната – неща-
та са малко по-сложни. Доставчикът на схем-
ния набор предоставя фърмуер само с базо-
ва функционалност и от тук нататък всичко 
е в ръцете на производителите на мултиме-
дийната техника. Едни от тях влагат много в 
развиването му, а други го използват с мал-
ки промени. Това, разбира се, дава отраже-
ние и на крайната себестойност на продукта. 
Затова не трябва да се изненадвате от по-го-
леми разлики в цените на уж две идентични 
като функционалност устройства. Много ин-
тересен и развит продукт е споменaтият Box-споменaтият Box-т Box-Box-
ee Box плейър. Основната заслуга за това е 
страхотният безплатен софтуер Boxee, който 
е многоплатформен, т.е. може да превърне 
всяко едно PC в превъзходно HTPC. Имен но 
на това са заложили от D-Link, като са съз-D-Link, като са съз-като са съз-
давали Boxee Box плейъра. За жалост оба-Boxee Box плейъра. За жалост оба-плейъра. За жалост оба-
че хардуерната му реализация е пречка да 
се разгърне и да го видим в целия му блясък 
като мултимедиен плейър. Иначе по отноше-
ние на предлагани интегрирани Интернет ус-
луги няма равен. Разбира се, не на последно 
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 Технически характеристики на тестваните Full HD мрежови мултимедийни плейъри

AC Ryan PlayOn!HD2 mini D-Link Boxee Box Dune TV-301A WD TV Live Hub

Подържана резолюция до: Full HD –1080p Full HD –1080p Full HD –1080p Full HD –1080p

Поддържани видео кодеци
MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 SP/ASP/AVC 
(H.264 | x264) / XviD / DivX / WMV9 (VC-1) / 
RealVideo 8/9/10 (up to 720P)

H.264 AVC VC-1 MPEG1 MPEG2 MPEG4 WMV9 
Xvid FLV/On 2 DivX 3/4/5/6 MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264 

MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264 
| x264) / XviD / DivX / WMV9 (VC-1) / RealVideo 
8/9/10 (up to 720P)

Поддържани видеформати

AVI / MKV / TS / TP / TRP / M2TS / MPG / MP4 
/ MOV / M4V / VOB / ISO / DVD-ISO / IFO / DAT 
/ WMV / ASF / RM / RMVB / FLV resolution up to 
720p / 1080i / 1080p / BD-ISO

AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4) MPG/MPEG VOB 
MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4, VC-1) TS/
TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1) MP4/MOV 
(MPEG4, h.264) M2TS WMV9 

MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, 
MOV, MP4, QT, ASF, WMV, BDMV, DVD-ISO, 
VIDEO_TS

AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4) MPG/MPEG VOB 
MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4, VC-1) TS/
TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1) MP4/MOV 
(MPEG4, h.264) M2TS WMV9 

Поддържани звукови кодеци AC3 (Dolby Digital), MPEG, AAC, LPCM, WMA, 
WMAPro, FLAC, multichannel FLAC, Ogg/Vorbis 

AC3 (Dolby Digital), MPEG, AAC, LPCM, WMA, 
WMAPro, FLAC, multichannel FLAC, Ogg/Vorbis 

AC3 (Dolby Digital), MPEG, AAC, LPCM, WMA, 
WMAPro, FLAC, multichannel FLAC, Ogg/Vorbis 

AC3 (Dolby Digital), MPEG, AAC, LPCM, WMA, 
WMAPro, FLAC, multichannel FLAC, Ogg/Vorbis 

Поддържани звукови формати
MP3 / MP2 / WMA / AAC / FLAC / WAV / OGG 
Vorbis / PCM / LPCM / MS-ADPCM / LC-AAC / 
HE-AAC / COOK / RA-Lossless

MP3, WMA, AAC, OGG, WAV, FLAC MP3, MPA, M4A, WMA, FLAC, APE (Monkey’s 
Audio), Ogg/Vorbis, WAV, AC3, AAC 

MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, AAC, FLAC, MKA, 
AIF/AIFF, OGG, Dolby Digital, DTS

Поддържани изображение JPEG, HD JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG JPG PNG GIF TIF BMP JPEG, PNG, BMP, GIF JPEG, GIF, TIF/TIFF, BMP, PNG

Портове 2 x USB2.0, Ethernet LAN
2x USB2.0  
четец за MMC карти,  
Ethernet LAN

2x USB2.0, 1x USB 3.0, 
четец за MMC карти,  
Gigabit Ethernet LAN

Gigabit Ethernet LAN, USB 2.0 

Видео изходи HDMI, композитно видеo,  
компонентно видео HDMI HDMI, композитно видеo,  

компонентно видео
HDMI Composite A/V Component video Optical 
audio

Аудио изходи оптичен цифров S/PDIF,  
аналогов стерео

оптичен цифров S/PDIF,  
аналогов стерео

оптичен цифров и коаксиален S/PDIF,  
аналогов стерео

оптичен цифров S/PDIF,  
аналогов стерео

Поддържани субтитри SRT, SMI, SSA, IDX/SUB, SUB SRT, SUB, SSA, SMI, ASS SRT (UTF-8), SMI, SUB, ASS, SSA SRT, ASS, SSA, SUB, SMI

Поддръжка на вътрешен HDD не не 2,5“ SATA 2 1TB 2,5“ SATA 2

Файлови системи FAT, FAT32, NTFS, EXT3, HFS+ FAT16/FAT32, EXT2/EXT3, NTFS
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място е и цената му, която у нас никак не е ниска, като се има предвид, че той няма възможност за 
вграден диск. Силните му страни, като Internet TV и интегрирани уебуслуги, го правят доста подхо-Internet TV и интегрирани уебуслуги, го правят доста подхо-и интегрирани уебуслуги, го правят доста подхо-
дящ за потребителите, търсещи такава функционалност, но за жалост на нашата географска шири-
на те все още не са така разпространени и реално Boxee Box не може да се впише в образа на най-
подходящ мултимедиен плейър за българския потребител. 

Поради всичко това за този плейър имах доста терзания дали да го препоръчам, но относно Dune 
TV-301A бях категоричен. Това е устройство, в което при проектирането е залегнал критерият „мак-бях категоричен. Това е устройство, в което при проектирането е залегнал критерият „мак-
симално качество“, и мисля, че от Dune са се справили перфектно, тъй като въпреки невзрачния си 
външен вид този плейър е всъщност истински „великан” по отношение на качеството на изображе-
нието и функционалност та. Затова и съвсем резон но въпросният модел бе удостоен с приза „Избор 
на редактора“. 

От друга страна, повечето потребители търсят ценово най-ефективното решение, а безспор-
но по този показател едва ли има кой да надвие плейъра WD TV Live HUB. Неговата цена може 
и да изглежда първоначално стряскаща, но реално половината от нея е на вградения в него 1 
TB твърд диск, затова тя е повече от адекватна да го направи ценово най-ефективното решение 
сред тестваните. 

www.pcworld.bg  Юни 2012 19

Тестове

 Технически характеристики на тестваните Full HD мрежови мултимедийни плейъри

AC Ryan PlayOn!HD2 mini D-Link Boxee Box Dune TV-301A WD TV Live Hub

Подържана резолюция до: Full HD –1080p Full HD –1080p Full HD –1080p Full HD –1080p

Поддържани видео кодеци
MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 SP/ASP/AVC 
(H.264 | x264) / XviD / DivX / WMV9 (VC-1) / 
RealVideo 8/9/10 (up to 720P)

H.264 AVC VC-1 MPEG1 MPEG2 MPEG4 WMV9 
Xvid FLV/On 2 DivX 3/4/5/6 MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264 

MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264 
| x264) / XviD / DivX / WMV9 (VC-1) / RealVideo 
8/9/10 (up to 720P)

Поддържани видеформати

AVI / MKV / TS / TP / TRP / M2TS / MPG / MP4 
/ MOV / M4V / VOB / ISO / DVD-ISO / IFO / DAT 
/ WMV / ASF / RM / RMVB / FLV resolution up to 
720p / 1080i / 1080p / BD-ISO

AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4) MPG/MPEG VOB 
MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4, VC-1) TS/
TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1) MP4/MOV 
(MPEG4, h.264) M2TS WMV9 

MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, 
MOV, MP4, QT, ASF, WMV, BDMV, DVD-ISO, 
VIDEO_TS

AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4) MPG/MPEG VOB 
MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4, VC-1) TS/
TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1) MP4/MOV 
(MPEG4, h.264) M2TS WMV9 

Поддържани звукови кодеци AC3 (Dolby Digital), MPEG, AAC, LPCM, WMA, 
WMAPro, FLAC, multichannel FLAC, Ogg/Vorbis 

AC3 (Dolby Digital), MPEG, AAC, LPCM, WMA, 
WMAPro, FLAC, multichannel FLAC, Ogg/Vorbis 

AC3 (Dolby Digital), MPEG, AAC, LPCM, WMA, 
WMAPro, FLAC, multichannel FLAC, Ogg/Vorbis 

AC3 (Dolby Digital), MPEG, AAC, LPCM, WMA, 
WMAPro, FLAC, multichannel FLAC, Ogg/Vorbis 

Поддържани звукови формати
MP3 / MP2 / WMA / AAC / FLAC / WAV / OGG 
Vorbis / PCM / LPCM / MS-ADPCM / LC-AAC / 
HE-AAC / COOK / RA-Lossless

MP3, WMA, AAC, OGG, WAV, FLAC MP3, MPA, M4A, WMA, FLAC, APE (Monkey’s 
Audio), Ogg/Vorbis, WAV, AC3, AAC 

MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, AAC, FLAC, MKA, 
AIF/AIFF, OGG, Dolby Digital, DTS

Поддържани изображение JPEG, HD JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG JPG PNG GIF TIF BMP JPEG, PNG, BMP, GIF JPEG, GIF, TIF/TIFF, BMP, PNG

Портове 2 x USB2.0, Ethernet LAN
2x USB2.0  
четец за MMC карти,  
Ethernet LAN

2x USB2.0, 1x USB 3.0, 
четец за MMC карти,  
Gigabit Ethernet LAN

Gigabit Ethernet LAN, USB 2.0 

Видео изходи HDMI, композитно видеo,  
компонентно видео HDMI HDMI, композитно видеo,  

компонентно видео
HDMI Composite A/V Component video Optical 
audio

Аудио изходи оптичен цифров S/PDIF,  
аналогов стерео

оптичен цифров S/PDIF,  
аналогов стерео

оптичен цифров и коаксиален S/PDIF,  
аналогов стерео

оптичен цифров S/PDIF,  
аналогов стерео

Поддържани субтитри SRT, SMI, SSA, IDX/SUB, SUB SRT, SUB, SSA, SMI, ASS SRT (UTF-8), SMI, SUB, ASS, SSA SRT, ASS, SSA, SUB, SMI

Поддръжка на вътрешен HDD не не 2,5“ SATA 2 1TB 2,5“ SATA 2

Файлови системи FAT, FAT32, NTFS, EXT3, HFS+ FAT16/FAT32, EXT2/EXT3, NTFS
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AC Ryan PlayOn!HD2 mini (ACR-PV73800) 
AC Ryan не е толкова популярно име на пазара на мултимедийни плейъри, каквото е WD, да ре- Ryan не е толкова популярно име на пазара на мултимедийни плейъри, каквото е WD, да ре-Ryan не е толкова популярно име на пазара на мултимедийни плейъри, каквото е WD, да ре- не е толкова популярно име на пазара на мултимедийни плейъри, каквото е WD, да ре-

чем, но в епохата на дигиталното съдържание множество малки компании са в състояние да спе-
челят от него. AC Ryan PlayOn!HD2 mini е компактен медиен плейър, който е обновена версия на 
предходния модел PlayOn!HD mini. Новото сега е, че е базиран на последното поколение процесор 
Realtek RTD1185DD. Характерна тук е поддръжката на Gigabit Ethernet интерфейс, като има също 
подобрена поддръжка на популярните социални мрежи, усъвършенстван „видеоджукбокс“, прерабо-
тен потребителски интерфейс и наличие на разширителен mini PCIe слот, който по всяка вероятност 
в бъдеща модификация ще се използва за Wi-Fi адаптер. Едно от достойнствата на плейъра е на-
пълно безшумната му работа, дължаща се на липсата на охлаждащ вентилатор, защото консумаци-
ята му е много ниска – само 8 W при възпроизвеждане. Визуално тази обновена версия доста прили-
ча на стария модел и по подобие на него не поддържа вътрешен твърд диск. Видеоизходите, с които 
разполага плейърът, са стандартният цифров изход HDMI 1.3 и аналоговите композитен и компонен-
тен изходи. Аудиоизходите са цифров, оптичен SPDIF изход и аналогов стереоизход. Налични са два 
USB 2.0 порта за връзка с външни USB устройства за съхранение. Устройството, освен с LAN порт, 
може да се свърже към мрежата и посредством опционален USB Wi-Fi донгъл. Дистанцион ното уп-
равление е пълнофункционално и предлага множество контролни бутони. Менюто е доста удобно и 
лесно за работа, като този модел беше и единственият плейър в тестовете ни с поддръжка на бъл-
гарски интерфейс. Единствените забележки засягат големината на шрифта (дребен), която в теку-
щата версия на фърмуера не може да се настройва, както и липсата на преглед на файловете. Като 
цяло плейърът няма проблеми с възпроизвеждането на различните формати. 

⊕ компактен и стилен дизайн

⊕ лесен за използване

⊕ безпроблемно възпроизвеждане на популяр-

ните мултимедийни формати 

⊖ няма вграден твърд диск

⊖ не предлага достатъчно уебсъдържание 

Дизайн: 

Функционалност: 

Представяне: 

Цена: 

Рейтинг: 

Предоставен за тестове от: Comelsoft

Гаранционен срок: 24 мес.

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 202 лв.
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D-Link Boxee Box (DSM 380) 
D-Link обещаваха истинска „революция“ в начина, по който по-

требителят ще използва телевизора си, с появата на Boxee Box в 
края на 2010 г. Всъщност Boxee Box е една много нестандартна и 
шикозна малка, черна кутия с неправилна форма, която позволя-
ва гледане на филми и тв програми от Интернет, както и извежда-
не на поточно видео от почти всеки сайт, общуване с приятели в 
социални мрежи като Facebook, слушане и организиране на музи-
кални файлове, снимки и видео и, разбира се, сърфиране в Мре-
жата. Всичко това – само с познатото натискане на бутоните на 
дистанцион ното управление. Всъщност пултът за дистанцион но 
управление има и „обратна“ страна, където е разположена мини-
атюрна QWERTY клавиатура, която улеснява много сърфирането 
и комуникацията. Устройството използва алтернативна платфор-
ма на Intel спрямо познатите ни от множеството плейъри на паза-Intel спрямо познатите ни от множеството плейъри на паза-спрямо познатите ни от множеството плейъри на паза-

ра Realtek и Sigma Design. Процесорът е Intel Atom CE4100, работещ на 1,2 GHz и разполагащ с два 
хардуерни декодера, които могат едновремен но да обработват два Full HD (1080 p) медийни потока. 
Тази платформа беше специално разработена за интеграция на телевизия и Интернет, но както вече 
всички знаем, миналата година Intel преустанови по-нататъшното ѝ развитие и производство. Софту-Intel преустанови по-нататъшното ѝ развитие и производство. Софту-преустанови по-нататъшното ѝ развитие и производство. Софту-
ерът е модифицирана версия на безплатния и популярен софтуер Boxee. Всъщност силната страна 
на този плейър е, че предоставя на потребителя достъп до предпочитано от него съдържание чрез 
уникален контрол през телевизора. D-Link и Boxee работят в тясно сътрудничество по добавянето на 
нови функционалности и съдържание към платформата. Тя позволява на потребителя да се наслаж-
дава на огромната библиотека от безплатно и платено съдържание в Интернет, като в същото време 
има лесен и сигурен достъп до собствено цифрово съдържание и до социални мрежи. Сред достав-
чиците на съдържание за тази платформа са BBC, Last.fm, CNET, CNN, Channel 4, Comedy Central, 
Facebook, ITV, MTV Music, mySpaceTV, YouTube, Flickr и Picasa. За жалост обаче повечето от най-ин-
тересните ресурси са предназначени за Америка и у нас не са толкова атрактивни. Освен това пре-
обладаващото число холивудски компании блокираха мрежовото си съдържание за него. Като чисто 
мрежов плейър не блести с нищо за българските условия, но пък поддържа всички популярни фор-
мати, има вграден безжичен адаптер и много лесен интерфейс. По-сериозната забележка към него 
е лагването (насичането) при възпроизвеждане на тежко Blu-ray видео чрез външен USB диск – за-Blu-ray видео чрез външен USB диск – за-видео чрез външен USB диск – за-USB диск – за-диск – за-
ради липсата на поддръжка на USB 3,0 стандарта. Връзката с телевизора е посредством HDMI 1.3 
порт. За мрежовата връзка се грижат безжичен N модул, както и гигабитов LAN интерфейс. За аудио-N модул, както и гигабитов LAN интерфейс. За аудио-модул, както и гигабитов LAN интерфейс. За аудио-LAN интерфейс. За аудио-интерфейс. За аудио-
то са налични оптичен SPDIF 5,1 порт и стерео-аналогови портове. Също така има два USB 2.0 пор-SPDIF 5,1 порт и стерео-аналогови портове. Също така има два USB 2.0 пор-5,1 порт и стерео-аналогови портове. Също така има два USB 2.0 пор-USB 2.0 пор-пор-
та, както и четец на мултимедийни карти памет. 

⊕ иновативен замисъл

⊕ стилен плейър с налично множество от 

платено и безплатно уебсъдържание, както и 

с възможност за възпроизвеждане на локално 

мрежово съдържание

⊕ поддръжка на 1080 p 

⊕ функционално двустран но дистанцион но 

управление с QWERTY клавиатура 

⊕ лесен и красив потребителски интерфейс

⊕ мощен мултимедиен процесор

⊖ висока цена

⊖ липса на вграден HDD

⊖ недостатъчна пропускателна способност 

на USB 2.0 интерфейса за възпроизвеждане на 

Full HD (1080 p) съдържание.

Дизайн: 

Функционалност: 

Представяне: 

Цена: 

Рейтинг: 

Предоставен за тестове от: D-Link-България

Гаранционен срок: 24 мес.

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 399 лв.
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Dune TV-301A 
Dune TV-301A е съвсем нов модел на Dune GmBH. Той е компак- TV-301A е съвсем нов модел на Dune GmBH. Той е компак-TV-301A е съвсем нов модел на Dune GmBH. Той е компак-е съвсем нов модел на Dune GmBH. Той е компак-Dune GmBH. Той е компак-Той е компак-

тен плейър, като единствено му липсват вграден хардуерен DTS 
декодер и възпроизвеждащо оптично Blu-ray устройство, за да 
влезе в групата на така наречените 3 в 1 модели. Медийният пле-
йър е базиран на новия процесор Sigma Designs SD8671, който не 
е най-бързият модел, но се доближава до него, като осигурява ин-
терактивни функции, отлично възпроизвеждане и висока скорост 
на работа. Разбира се, той не е най-бързият модел, но е доста 
близко до него. Моделът предлага много богата функционалност. 
В момента има две разновидности – TV-301A и TV-301AW, – като 
при втората модификация е наличен вграден безжичен „N“ мре-N“ мре-“ мре- мре-мре-
жов адаптер с външна антена. Дизайнът на устройството с нищо 
няма да ви впечатли, а напротив – на някои потребители 
то даже може да се стори и непривлекателно с пласт-
масовия си корпус и с множеството перфорации по 
него, служещи за охлаждане. Но пък функционалност-
та му компенсира всичко това. Освен със стандартни-
те два броя USB 2,0 порта, плейърът разполага и с USB 
3,0 порт. Също така, независимо от сравнително малки-порт. Също така, независимо от сравнително малки-
те си размери (колкото 3,5-инчов HDD), прелага опция за 
монтаж с 2,5-инчов SATA HDD, като за това не е необхо-
димо да го разглобявате, а само да издърпате една пластмасо-
ва застопоряваща скоба отстрани (по подобие на NAS устройствата), която поз-NAS устройствата), която поз-устройствата), която поз-
волява замяна на диска „в движение“. Поддържаните файлови системи са Ext2/
Ext3. Освен това са налични и четецът на мултимедийни карти с памет, както и ги-xt3. Освен това са налични и четецът на мултимедийни карти с памет, както и ги-3. Освен това са налични и четецът на мултимедийни карти с памет, както и ги-
габитовият мрежов интерфейс. Менюто му е много добре подредено и съдържа 
най-фин набор от настройки, като осигурява много лесна и интуитивни навигация. 
Дистанцион ното управление също има множество контролни бутони и предлага 
директно управление на редица фабрично дефинирани функции само с натиска-
нето на един бутон. Това е може би най-доброто дистанцион но управление, кое-
то съм виждал. Конструкторите на Dune TV-301A даже са помислили и за това, 
ако боравите с него на тъмно. За целта бутоните му светят в много приятен зелен 
цвят, като правят работата с него еднакво удобна и на светло, и на тъмно. Видео-
изходите са стандартните за този тип устройства – цифров HDMI 1.3 интерфейс и 
аналоговите композитен и компонентен. Устройството предлага оптичен и коакси-
ален SPDIF. Също така има компонентен видеоизход и порт за външен IR датчик. 
В устройството няма никакви вентилатори и то практически е абсолютно безшум-
но. От Dune винаги са полагали доста усилия интерфейсът на плейърите им да 
е много удобен и интуитивен за работа. И TV-301A не прави изключение и може 
да се похвали с едно от най-добрите менюта, които се срещат. Качеството на въз-
произвеждане на видео и звук е много високо и превъзхожда най-новите Realtek 
базирани решения (RTD1186DD). Очакванията ми към този плейър на марката 
Dune бяха много високи и за мое щастие TV-301A не ме разочарова. Това е напъл- бяха много високи и за мое щастие TV-301A не ме разочарова. Това е напъл-TV-301A не ме разочарова. Това е напъл-не ме разочарова. Това е напъл-
но завършен мрежов мултимедиен плейър от премиалния клас, който предлага 
най-доброто качество на възпроизвеждане между всички тествани, както и богата 
функционалност и гъвкавост. 

⊕ страхотно качество на възпроизвеждане 

⊕ отличен интерфейс 

⊕ лесен за използване 

⊕ възможност за контрол на множество 

настройки 

⊕ възможност за монтиране на вътрешен HDD

⊕ USB 3.0 порт

⊖ неугледен външен вид

⊖ не поддържа файлове BSISO

Дизайн: 

Функционалност: 

Представяне: 

Цена: 

Рейтинг: 

Предоставен за тестове от: Audio Arte 

Гаранционен срок: 12 мес.

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 320 лв.
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WD TV Live Hub
WD TV Live Hub в момента 

е последният и най-високо 
намиращ се в продуктовата 
серия плейъри на WD моде-ъри на WD моде-ри на WD моде- моде-
лите. Независимо че е с по-
голям размер от разгледа-
ния вече предходен вариант, 
той пак е доста компактен за 
възможностите си. Дизай-
нът му е много елегантен, 
дистанцион ното управление 
на устройството е пълнораз-
мерно, с множество контрол-
ни бутони и същевремен но 
много удобно за работа. Все 

пак компактните размери не разкриват, че WD TV Live Hub е всъщност много сериозен плейър, с 
много голям потенциал. Устройството е базирано на медийнaта платформа Sigma Designs SMP8654, 
която осигурява интерактивни функции, отлично възпроизвеждане и висока скорост на работа. Пле-
йърът разполага с два USB 2,0 порта, към които могат да се включат USB сторидж дискове. Важна 
особеност на този модел е наличието на 2,5” HDD диск с капацитет на съхранение от 1 TB. Видео-
изходите са стандартният цифров HDMI 1.4, както и аналоговите композитен и компонентен. Освен 
тях има LAN порт за връзка с 10/100/1000 Mbps локална мрежа и цифров оптичен аудио-SPDIF из-LAN порт за връзка с 10/100/1000 Mbps локална мрежа и цифров оптичен аудио-SPDIF из- порт за връзка с 10/100/1000 Mbps локална мрежа и цифров оптичен аудио-SPDIF из-SPDIF из- из-
ход. При WD TV Live Hub се използва нов потребителски интерфейс, наречен „Mochi“, който е значи-WD TV Live Hub се използва нов потребителски интерфейс, наречен „Mochi“, който е значи- TV Live Hub се използва нов потребителски интерфейс, наречен „Mochi“, който е значи-TV Live Hub се използва нов потребителски интерфейс, наречен „Mochi“, който е значи- Live Hub се използва нов потребителски интерфейс, наречен „Mochi“, който е значи-Live Hub се използва нов потребителски интерфейс, наречен „Mochi“, който е значи- Hub се използва нов потребителски интерфейс, наречен „Mochi“, който е значи-Hub се използва нов потребителски интерфейс, наречен „Mochi“, който е значи- се използва нов потребителски интерфейс, наречен „Mochi“, който е значи-Mochi“, който е значи-“, който е значи-
телно подобрен спрямо предходните модели. Менютата му са много приятни, подробни и интуитив-
ни за работа. Интересна особеност е, че освен официалните ъпдейти на фърмуера му, са налични и 
множество други от различни потребители, тъй като той се разпространява под GPL лиценз. WD TV 
Live нямаше никакви проблеми с възпроизвеждането на всички популярни мултимедийни формати, 
както и със субтитрите. Предлага функция превю, така че да може да видите файла, който сте из-
брали. Също така има Интернет опции – предлага възпроизвеждане на мултимедийно съдържание 
от известни мрежови ресурси, като YouTube, Media� y, Pandora, Live365, Facebook, но в това отноше-YouTube, Media� y, Pandora, Live365, Facebook, но в това отноше-, Media�y, Pandora, Live365, Facebook, но в това отноше-
ние e твърде далеч от Boxee Box. Още при началното стартиране на плейъра той автоматично си 
проверява наличието на ъпдейт на фърмуера си и ви предлага опция да го ъпдейтнете при наличие 
на нова версия. Цената на устройството е двойно по-висока спрямо Live TV модела, тъй като поло-
вината от нея е на вградения 1 TB HDD, но пък функционалност та и представянето му са значител-
но по-добри. Наистина липсва част от функционалност та на модела на Dune, но това се компенсира 

от значително по-ниската цена.
⊕ стилен и компактен плейър

⊕ отлично меню 

⊕ вграден твърд диск

⊕ много добра цена

⊕ отлична поддръжка

⊖ липса на кабели в комплекта

⊖ не предлага достатъчно уебсъдържание 

Дизайн: 

Функционалност: 

Представяне: 

Цена: 

Рейтинг: 

Предоставен за тестове от: Western Digital

Гаранционен срок: 24 мес.

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 430 лв.
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Не всички браузъри са еднакви: някои са по-

бързи, други са по-функционални, а трети – 

добре защитени. Затова търсенето на най-до-

брия браузър може да бъде успешно само 

след тестове, които могат да покажат кой от 

популярните браузъри минава успешно и кой 

се проваля в покриването на най-важните 

критерии.

Кой е най-
добрият браузър 
за забавленията 
ни в Интернет?
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Браузъри ползваме всички, но при наличното в Мрежата огромно разнообразие от на-
пълно безплатни инструменти за сърфиране изборът на някой от тях често става “на 
око”. Това обаче не значи непремен но, че сме избрали най-подходящия, защото нуж-

дите на потребителите са много различни и докато един се нуждае най-вече от бързина, 
друг предпочита сигурност, трети – възможности за разширяване на функционалност та чрез 
добавки, и т.н. А с наближаването на спортни мероприятия като Euro 2012 и олимпийските 
игри, както и на традицион ните лежерни летни занимания въпросът за избор на възможно 
най-удобния (каквото и да разбирате под това) браузър отново излиза на дневен ред.

Разбира се, вие сте най-добре запознати със собствените си нужди, но ние пък вече знаем 
кой браузър в какво е най-добър. Научихме това, след като подложихме на изпитания някои 
от най-новите версии (от преди 3-4 месеца) на шест популярни браузъра за настолни РС-та 
и лаптопи – Chrome 17, Firefox 10, Internet Explorer 9, Opera 11.61, RockMelt 0.9 и Safari 5.1.2. 
Във въпросните тестове обърнахме специално внимание на няколко основни критерия за 
оценка: скорост, защита, допълнителни възможности и разширения. 

Какво показаха тестовете?
 В състезанието на РС браузърите палмата на първенството, макар и с малка преднина, 

беше грабната от Google Chrome версия 17 благодарение на най-добрия си баланс от ха-
рактеристики, показани в тестовете на PC World: бърз Java Script рендеринг, кратки времена 
за зареждане на страниците, отлични приспособления за защита и внушителен набор от 
add-on софтуер и функции. 

Само с „едни гърди” изостана браузърът Mozilla Firefox 10, който демонстрира най-бързата 
обработка на HTML 5 графика в тестовете и, разбира се, притежава огромна библиотека от 
добавки, които могат да направят сърфирането по-лесно и по-забавно. 

Интегрираният с Facebook браузър RockMelt 0.9, изграден на базата на средата Chromi-
um на Google,ни поднесе голямата изненада в настоящия сравнителен тест, защото очак-,ни поднесе голямата изненада в настоящия сравнителен тест, защото очак-
вахме Facebook интеграцията и „социалната” странична лента да забавят работата му. Но 
сгрешихме: RockMelt беше един от най-бързите браузъри в теста, а и няма как да не получи 
овации заради възможностите, които дава за споделяне на лин-
кове и чат с приятели във Facebook, без да налага отваряне на 
отделна сесия със социалната мрежа. 

Класирането на Internet Explorer 9 чак на четвърта позиция се 
дължи главно на сравнително ограничената му функционалност – 
например няма теми за персонализиране и възможности за син-
хронизиране освен ако не използвате Windows Live Mesh услугата. 
Браузърът на Microsoft обаче заслужава похвала заради най-голе-
мия брой опции за защита и бързото обслужване на HTML 5 код. 

Opera 11.61 изпъква на фона на конкуренцията с впечатлява- 11.61 изпъква на фона на конкуренцията с впечатлява- изпъква на фона на конкуренцията с впечатлява-
щата си бързина при зареждането на уебстраниците и чудесната 
си мобилна версия, но изостава заради недостатъчно добрата си 
поддръжка за HTML 5. 

Последният от „най-добрите” – браузърът Safari 5.1.2 – не 
блестеше в нито един от бенчмарк тестовете, но затова пък ком-
пенсира този факт с отличното си качество и солидното ниво на 
защита. 

В следващите редове можете да прочетете повече подробности за представянето на спо-
менатите шест браузъра в тестовете и съответно – за качествата, които можете да очаквате 
от тях, в случай че ги изберете за ежедневното си взаимодействие със Световната мрежа.

Разбира се, добре е да приемате коментарите и оценките ни по-скоро като насока, от-
колкото като „присъда”, тъй като поведението на всеки браузър (а и на което и да е друго 
софтуерно приложение) силно зависи от специфични фактори, като конкретната хардуер-
на конфигурация, качеството на Интернет връзката и промените, които самите вие правите 
като потребител (с добавянето на add-on-и, количеството кеш памет, което заделяте, и т.н.).

А ако сте сред вече многото потребители, които предпочитат да сърфират в Интернет и през 
смартфони и таблети, можете да хвърлите едно око и на карето в края на този обзор, където оп-
исахме накратко впечатленията си и от пет популярни мобилни браузъра за Android платфор-Android платфор- платфор-платфор-
мата: Chrome for Android Beta, Dolphin Browser HD, Firefox for Android, Opera Mini и Opera Mobile. 
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Бързо сравнение на най-добрите браузъри

Браузър Рейтинг Скорост* Сигурност Синхронизация/ 
Мобилна синхронизация Теми RSS четец

1 Google  
Chrome 17 

Sandboxing, URL оповестяване, default 
pop-up блокиране, поверително сърфи-
ране, автоматична актуализация

Да / Да Да Не

2 Mozilla Firefox 10 Проверка на плъгините, default pop-up 
блокиране, поверително сърфиране Да / Да Да Да

3 Facebook  
RockMelt 0.9

Поверително сърфиране, трети стра-
ни нямат достъп до дан ните от сърфи-
рането

Да / само за iOS Да Да**

4 Microsoft Internet 
Explorer 9 

Сканира сваленото за надеждност, фил-
тър на сайтове и съдържание, блокира-
не на следящите кукита, script защита

Само за Windows Live Mesh 
/ Не Не Да

5 Opera Software  
Opera 11.61

URL оповестяване, скенер за надежд-
ност на сайтовете, поверително сър-
фиране за всеки таб

Да / Да Да Да

6 Apple  
Safari 5.1.2

Sandboxing за Lion, поверително сър-
фиране, default pop-up блокиране Да / Да Не Да

Забележки: * Оценките за скорост та са по петобална скала, агрегираща резултатите от тесто-
вете WebVizBench HTML 5 Benchmark, VB JavaScript Benchmark и тест за зареждане на страници от 
локален сървър за време. Оценка 5 означава, че браузърът е бил най-бърз във всичките три теста.
** Приложенията в Edges на RockMelt функционират като RSS четец.

превъзходен

много добър

много добър

много добър

добър

добър

Прилична

Поносима

Добра

Много добра

Много добра

Много добра

Google Chrome 17
Оценка: 
най-добър като цяло

Плюсове: 
• позволява затварянето на 

бавни или „забили” страници без 
рестартиране на самия браузър 

• Sandbox защита, която по-Sandbox защита, която по- защита, която по-
мага за предотвратяването на 

малуер инфекции 
Минуси: 

• няма интегриран RSS четец
• еднообразен дизайн
17-ото издание на Chrome спечели 

лидерската позиция в настоящия групов 
тест благодарение на лесната си употреба, големия брой разширения и добавки, както и на 
отличното си бързодействие. Трудно може да се каже, че браузърът беше перфектен във вся-
ко отношение, но е сигурно, че Google Chrome осигурява много добър баланс от характери-Google Chrome осигурява много добър баланс от характери- Chrome осигурява много добър баланс от характери-Chrome осигурява много добър баланс от характери- осигурява много добър баланс от характери-
стики, който би трябвало да удовлетвори повечето потребителски нужди и предпочитания.

Минималистичният дизайн на Chrome не е велика радост за окото, но тънката инстру-
ментална лента на приложението оставя повече място за визуализирането на уебстрани-
ци. А това, което липсва на Chrome като блясък, идва под формата на производителност. 
В конкретните изпитания браузърът на Google изпъкна далеч пред останалите най-вече в 
JavaScript теста, а това е важно, защото този скрипт се използва от много популярни сайто-
ве, като Facebook, Reddit, Twitter и YouTube, с цел подобряване на времето им за реакция. 
Имен но те и се визуализират най-бързо в Chrome. Браузърът се представя доста добре и в 
останалите тестове за бързодействие, като зарежда уебстраница, пълна с изображения, за 

Сред аdd-on 

добавките за 

Chrome 17 има 

и популярни 

мобилни игри
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по-малко от 4 секунди. Това се дължи на една нова характеристика, дебютирала имен но в 
Chrome 17 в началото на февруари, благодарение на която браузърът започва да зарежда 
URL-а в адресната лента още преди да потвърдите с Enter. 

Освен с бързина, Chrome радва и с някои цен ни приспособления, които липсват в дру-
гите браузъри. Като за начало Chrome обслужва табовете като отделни процеси, така че, 
ако някой от тях „забие”, не повлича със себе си целия браузър (както понякога се случва с 
Firefox, да речем). Друга полезна опция идва, когато попаднете на чуждоезичен сайт – то- да речем). Друга полезна опция идва, когато попаднете на чуждоезичен сайт – то-
гава Chrome 17 разпознава езика и ви предлага превод, който става в рамките на секунди. 
Разбира се, преводите се правят от Google Translate и не са кой знае колко прецизни (осо-
бено при превод на български), но все пак могат да помогнат да разберете за какво става 
въпрос на конкретната страница дори ако тя е примерно на японски. Заедно с всичко това 
Chrome е и един от най-сигурните браузъри, защото работи в sandbox режим (за подробно-sandbox режим (за подробно- режим (за подробно-
сти вж. рубриката Help в настоящия брой), така че използваните от браузъра плъгини имат 
достъп до дан ни само от браузъра, но не и от други места в системата ви, а това помага за 
възпирането на малуер, който използва за разпространението си plug-in експлойти. 

Потребителите на смартфони или таблети под управлението на Android 4.0 (Ice Cream 
Sandwich) пък вероятно ще харесат възможност та да синхронизират браузърните 
букмаркове и историята с аналогичните в своите мобилни устройства. Възможностите за 
персонализация на Chrome също са доста добри и се правят както с различните достъпни 
„теми”, така и с уебприложения или добавки. Намирането на подходящи добавки също е 
опростено до максимум с вградения в Chrome онлайн 
магазин за тях, като в асортимента присъстват дори някои 
особено популярни мобилни игри, включително пълните 
версии на Angry Birds и Bastion. И за разлика от Firefox, 
Chrome не изисква рестарт след всяко инсталиране на 
ново разширение или приложение. 

Ако трябва да отбележим някакви минуси, то най-съ-
щественият може би е липсата на RSS четец, което 
ще ви наложи друг подход, ако предпочитате този 
начин на осведомяване. 

Mozilla Firefox 10
Оценка: 
най-гъвкав и разнообразен

Плюсове:
• великолепна HTML 5 производителност
• хиляди налични добавки и разширения
Минуси: 
• бавно зареждане на страници
• много add-on-и, които могат да забавят работата на 

браузъра
От около десет години насам браузърът на Mozilla е 

един от най-предпочитаните. Дали ускореният цикъл на 
разработка, който настъпи след „драматичната” версия 
4.0 през март 2011 г., е плюс или минус, е спорен въпрос, 
тъй като в последвалите шест версии от тогава промените 
са най-вече козметични. Хубавото е че, претрупаната 
инструментална лента изчезна, заменена от ред табове в 
горната част на прозореца, а bookmark лентата е скрита 
по подразбиране. Разбира се, default настройките могат 
да бъдат променяни, но опростеният интерфейс все 
пак е голям плюс, особено на малки екрани, за които 
пространството е цен но. 

Най-голямото предимство на Firefox спрямо конкуренци- спрямо конкуренци-
ята е огромната библиотека от add-on програми, които мо-

разширенията на 

FireFox 10 Са златна 

мина за почитателите 

на перСонализацията
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гат да бъдат използвани за персонализацията или за разширяване на функционалност та 
на браузъра. Възможната уловка тук е, че колкото повече добавки инсталирате, толкова по-
бавно стартира и работи Firefox, още повече че някои от тях увеличават значително „апе-Firefox, още повече че някои от тях увеличават значително „апе-, още повече че някои от тях увеличават значително „апе-
тита” на браузъра за оперативна памет и засилват вероятност та за забавяне на цялата си-
стема, дори при относително мощни РС конфигурации. 

От друга страна, Firefox показва най-добри резултати при HTML 5 тестовете и трето по-Firefox показва най-добри резултати при HTML 5 тестовете и трето по- показва най-добри резултати при HTML 5 тестовете и трето по-
стижение при JavaScript изпитанията, изпреварвайки с лекота Opera, Internet Explorer 9 и 
Safari. В същото време на тестовата машина Firefox крета на предпоследно място в теста за 
бързо отваряне на уебстраниците с цели 9,67 секунди (средно) за отваряне на сайт с мно-
го изображения (докато при най-бързите Chrome и Opera средното постижение за същата 
задача е около 3,8 сек.).

Плюс за този браузър е сравнително добрата функционалност. Голямо удобство е на-
пример възможност та да запазвате често използвани уебуслуги под формата на постоян-
ни табове – нещо като букмаркове под формата на лесно откриваеми бутони. Ако пък сте 
от потребителите, които често работят с много отворени табове наведнъж, Firefox ви дава 
възможност да ги организирате в отделни управляеми групи. А ако използвате Firefox и у 
дома, и на работа, Firefox Sync функцията ви дава възможност да синхронизирате лесно и 
бързо историята на сърфирането, букмарковете и настройките между различните компю-
три и даже с Firefox Mobile версията на браузъра за Android. По отношение на сигурност та 
Firefox предлага полезен pop-up филтър и режим за поверително сърфиране, а вградените 

защити срещу малуер ще ви предупредят, ако 
сте на път да влезете в потенциално опасен 
или несигурен сайт, докато автоматичният 
актуализатор се грижи винаги да имате най-
пресните security пачове за инсталираните 
плъгини. При това Firefox се интегрира лесно 
с всеки софтуерен защитен продукт на ком-
пютрите ви, така че последният например да 
сканира автоматично за вируси файловете, 
които сваляте от Интернет през въпросния 
браузър.

RockMelt 0.9
Оценка: 
най-добра социална интеграция

Плюсове: 
• улеснява много комуникацията с конта-улеснява много комуникацията с конта-

ктите във Facebook
• автоматична синхронизация между ком-автоматична синхронизация между ком-

пютрите 
• доста чевръсто зареждане на страниците 

и JavaScript
Минуси: 

• използването на пълната функционал-използването на пълната функционал-
ност изисква регистрация във Facebook 

• ограничен брой разширения и добавки
Браузърът RockMelt е изграден на ба-

зата на Google Chromium средата, за-
това не е изненадващо, че доста прилича 

на Chrome. За разлика от последния обаче, 
RockMelt е създаден да обслужва най-вече 
пристрастените към социалните медии или 
по-точно членовете на мрежата Facebook, 
регистрацията за която е задължителна, ако 
искате да ползвате пълната функционалност 

Социално 

интегрираният браузър 

roCkmelt 0.9 Следи 

изкъСо вашите приятели 

във FaCebook
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на въпросния браузър. В същото време регистрацията във Facebookпозволява на RockMelt 
да синхронизира автоматично настройките и букмарковете между различни компютри, а и 
с мобилни устройства – посредством iOS приложението на RockMelt (засега няма такова 
за Android).

Това, което феновете вероятно ще харесат в RockMelt, по всяка вероятност ще подлуди 
други – една тънка вертикална лента, разположена в дясната част на браузърния прозорец 
и показваща иконките на вашите приятели във Facebook, техния статус и готовност та им 
за чат. С клик на някоя от тези иконки имате възможност да чатите с избрания събеседник, 
без да превключвате между табове и прозорци. В лявата част на браузърния прозорец пък 
можете да избирате „приложения” за различни сайтове, които ви информират при появата 
на ново съдържание в тях. Трябва да се отбележи все пак, че ако всичкият този „визуален 
шум” ви дойде твърде разсейващо, имате възможност и да го спрете – с клик на камбанка-
та в горния десен ъгъл на браузъра. 

Потенциалните недостатъци на RockMelt са другаде. Браузърът например добавя всеки 
линк, върху който кликате в лявата лента, и във вашата Facebook timeline секция, освен ако 
не изключите тази опция от менюто с настройките за браузъра. Освен това много добавки, 
които иначе работят в Chrome, не функционират в Rock Melt, макар според разработчиците 
на браузъра това да е времен но положение, което ще се промени в бъдеще.

Иначе като бързодействие Rock Melt изпреварва своя по-голям брат Chrome при обработ-
ката на HTML 5 съдържание – заема трето място след Firefox и IE 9. Браузърът се справя 
добре и с JavaScript бенчмарка – застава на второ място след Chrome, като е доста бърз 
и при зареждането на статични страници с много картинки. Отбелязва среден резултат от 
4,15 сек. – съвсем малко по-дълго от първенците Chrome и Opera. 

Internet Explorer 9
Оценка: 
най-добра защита

Плюсове: 
• бърза обработка на 

HTML 5 съдържание
• много добри защитни 

приспособления
Минуси:
• няма теми за персонализа-няма теми за персонализа-

ция и възможности за автоматична 
синхронизация 

• тромаво управление на табо-
вете

През последните години Internet 
Explorer страдаше от известен за-
стой по отношение на характери-
стики и простота на употреба в 
сравнение с останалите браузъ-
ри. Но в своята девета версия 
програмата на Microsoft идва с 
функционалност и възможности, 
които са съвсем в крак с това, ко-
ето може да предложи конкурен-
цията. 

Особено цен ни са някои чудес-
ни нови инструменти за защита 
на поверителната информация, 
като например способност та да 
блокира опитите на сайтове да каталогизират навиците ви на сърфиране. IE 9 ви дава 
възможност да блокирате сайтове по собствено усмотрение или като разчитате на съ-

internet explorer 9 

има Силни СредСтва за 

защита
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бран от Microsoft списък с уличени в събиране на информация за потребителите, след 
като последните напуснат страниците им. Освен това в тази версия на браузъра разра-
ботчиците са интегрирали и приложението Application Reputation, което сканира сваля-
ните файлове и предупреждава, ако някой от тях е потенциално опасен. И накрая IE 9 
предлага и вградена междусайтова scripting защита, която сканира сайтовете за опре-
делени типове злонамерен код и спира изпълнението на тези скриптове, преди те да по-
вредят компютъра ви.

IE 9 демонстрира добра производителност в HTML 5 benchmark теста. Финишира на вто-
ро място и обещава добро визуализиране на все по-големия брой сайтове, разчитащи на 
този приятелски настроен към графиката стандарт. При останалите изпитания за произво-
дителност обаче този браузър не се представя така добре, като завършва последен при 
JavaScript теста и има нужда от най-много време за зареждане на статична страница с из-
ображения – 11,21 сек. средно.

От друга страна, външният вид и интерфейсът на Internet Explorer 9 са значително 
подобрени в сравнение с предишните версии, като бутоните за настройките и букмар-
ковете са по-лесни за намиране, а има и възможност за преместване на табове меж-
ду различни прозорци на браузъра. Минус е липсата на добър вграден механизъм за 
синхронизация, макар че все пак съществува обичайната възможност за импорт и екс-
порт на favorites. Няма обаче теми за персонализация на изгледа, както и вграден ин-
струмент за проверка на правописа (даже на английски), което не прави браузъра най-
удобния за работа, макар че все пак има опции за добавяне на полезна функционалност 
чрез разширения. 

Opera 11.61
Плюсове: 
• много бързо зареждане на страниците
• уникално сърфиране с помощ та на уиджетите
Минуси:
• не много приятелски настроен към HTML 5 съдържание
• по-малко опции за защита от другите браузъри
За Интернет потребителите, за които приоритет е най-вече скорост-

та, браузърът Opera трябва да е сред най-предпочитаните. Потреби-
телският интерфейс във версия 11.61 на продукта от Opera Software 
изглежда като доизлъскан вариант на този в Internet Explorer 9: табо-
вете са в най-горната част на браузърния прозорец, докато функцио-
налните бутони са изнесени в отделно меню. Дизайнът не е лош, но 
изисква известно време за свикване, а и не е така лесен за персона-
лизиране като, да речем, на Firefox.

По отношение на бързодействието обаче Opera се конкурира 
единствено от Chrome в теста за зареждане на тежки статични стра- в теста за зареждане на тежки статични стра-
ници с много картинки – задача, която му отнема само 3,79 сек. В 
JavaScript изпитанията този браузър също показва прилична скорост 
на работа, но издъхва в HTML 5 тестовете, където завършва на пред-
последно място, изпреварвайки единствено Safari. Това определено 

е стран но, като се има предвид, че Opera Software е имен но разра-
ботчикът, който първи предложи HTML 5 като Интернет техноло-
гия за бъдещето. 

Opera предлага на потребителите и разширения под форма-
та на „уиджети” – леки допълнителни приложения, които може-
те да си свалите от уебмагазина на Opera, да инсталирате на 

компютъра си ида използватекато отделни програми. Тоест мо-
жете да използвате уиджетите и без обезателно да стартирате и са-

мия браузър, но за да работят те, все пак трябва да сте инсталира-
ли Opera на компютъра си. Това е уникален начин за разширяване на 

браузърната функционалност, който може да бъде доста полезен и забавен, като се има 
предвид богатият набор от уиджети – от прости игри до RSSчетци. 

Speed dial функцията 

на opera 11.61 работи 

като инСтрумент за 

визуални букмаркове
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Друг интересен инструмент е Opera Turbo, който използва сървърите на компанията, за 
да компресира уебстраниците до размер от само няколко байта и улеснява сърфиране-
то за потребителите с по-бавна Интернет връзка. Всъщност Opera Turboможе да се окаже 
добра идея и за мобилните потребители с месечни лимити за трафик, макар че функцията 
се изключва автоматично, когато регистрира бърза връзка. 

Opera поддържа режим за поверително сърфиране и предупреждава, ако сте на път 
да посетите потенциално опасен сайт, като също така дава възможност за контрол над 
приеманите кукита. Това обаче е горе-долу всичко по отношение на сигурност та, а и на-
стройките за нея не стават много лесно, така че за защитата определено има какво да 
се желае.

Apple Safari 5.1.2
Плюсове:
• солидна мрежа за сигурност
• изключително лесна синхронизация (за iOS устройства)
Минуси:
• затруднява се с HTML 5 и JavaScript страници

Адекватен и доста интуитивен браузър е и Safari, макар че има и по-добри варианти от 
него особено ако работите под Windows. Този браузър не се представя много добре в нито 
един от тестовете за производителност и макар че нивото на защита е от върхов клас, тя не 
се оказва достатъчна за класирането на програмата по-напред в настоящия обзор. 

От друга страна, приспособленията за сигурност наистина заслужават похвала, а и 
тук Apple отново доказва, че е твърд застъпник на идеята за блокиране на pop-up про- отново доказва, че е твърд застъпник на идеята за блокиране на pop-up про-pop-up про--up про-up про- про-
зорците по подразбиране, тъй като това значително улеснява сърфирането. Подобно 
на повечето днешни браузъри, Safari също дава възможност за поверително сърфира-
не, като това става само с един бутон и в отделен прозорец с опцията за блокиране на 
всички cookie файлове. 

Тъй като по принцип браузърът на Apple е предварително инсталиран на всички Macове 
и iOSпродукти, синхронизацията между тях става доста лесно – например през услугата 
iCloud. А във версията на все още новата операцион на система Lion браузърът е зареден 
дори с повече инструменти за защита и за четене в Интернет. Наскоро Apple интегрира в 
браузъра си и sandboxing функционалност, така че уебсайтовете с вредоносен софтуер ня- функционалност, така че уебсайтовете с вредоносен софтуер ня-
мат шанс да получат достъп до компютрите ви. 

Сериозен минус обаче е демонстрираната в тестовете недобра работа на Safari с HTML 5 
съдържание и с JavaScript базирани сайтове. В теста за бързо зареждане на статични стра-
ници с много изображения браузърът показва по-скоро среден резултат от 4,61 секунди – 
на четвърто място след Chrome, Opera и RockMelt.

SaFari 5.1.2 предлага 

доСта интуитивен 

интерфейС и добра 

защита
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Най-добрите браузъри за вашия Android смартфон (или таблет)
В наши дни взаимодействието с Мрежата все по-често се осъществява чрез портативна 

мобилна техника като смартфоните или таблетите. При избора на подходящ за тях браузър 
обаче трябва да се имат предвид и някои допълнителни критерии, различни от споменатите 
в този обзор: по-бавната безжична връзка, по-малкият екран на устройството и специфични-
те задачи, които ще изпълнявате на телефона си. Затова ще завършим настоящата статия с 
бърз преглед на някои от най-популярните мобилни браузъри за Android платформата (тъй 

като за iOS изборът на практика се свежда единствено до Safari).

Dolphin Browser HD
Ако сте почитател на RSS осведомяването, мобилният Dolphin Browser 

HD може да стане ваш пръв приятел. Програмата дава възможност да си 
създадете нещо като обща RSS читанка (т.нар. Webzine) от RSS емисиите 
на популярни сайтове. В нея уебстраниците са представени в опростени 
версии без излишни „орнаменти”. Наистина Dolphin не може да трансфор-
мира всеки един сайт във вид, удобен за Webzine модула, но все пак си 
остава изключително полезен инструмент за хората, които обичат най-ве-
че да четат в Мрежата. Dolphin, разбира се, поддържа браузене с табове 
и жестови команди, като позволява дори да му задавате специфични ин-
струкции чрез „рисуването” на определени форми. Например презарежда-
нето на страницата може да стане, като оформите кръг на сензорния ек-
ран, а ако напишете символа „F”, му давате знак да зареди Facebook.

Firefox for Android
Също като своя настолен събрат, Firefox for Android привлича най-вече с 

богатия си набор от добавки, които за мобилната версия включват и при-
ложенията URL Fixer (за бърза корекция на чести грешки в изписването на 
URL адресите) и Reading List (за съхраняване на уебстраници за четене 

офлайн). Firefox for Android е отличен избор за потребителите, които си падат по надстрой-). Firefox for Android е отличен избор за потребителите, които си падат по надстрой-Firefox for Android е отличен избор за потребителите, които си падат по надстрой- for Android е отличен избор за потребителите, които си падат по надстрой-for Android е отличен избор за потребителите, които си падат по надстрой- Android е отличен избор за потребителите, които си падат по надстрой-Android е отличен избор за потребителите, които си падат по надстрой- е отличен избор за потребителите, които си падат по надстрой-е отличен избор за потребителите, които си падат по надстрой-
ването и персонализацията на браузъра. За съжаление на моменти тази мобилна програ-
ма е и малко бавна при първоначалното стартиране, а и консумира доста RAM памет, кое-RAM памет, кое- памет, кое-памет, кое-
то може да бъде проблем, ако използвате недотам нов Android смартфон. От друга страна, 
Firefox for Android се синхронизира лесно с настолния браузър на Mozilla. 

Opera Mobile и Opera Mini
Opera ни предлага цели два мобилни браузъра: пълноразмерния (12 MB) Opera Mobile и оле-

котения (767 KB) Opera Mini. Характерното за Opera Mini е, че първо изпраща уебстраниците към 
фирмените сървъри, които ги компресират и след това ги връщат обратно към мобилното устрой-
ство вече с големина от само няколко байта. Това, разбира се, значително олекотява процеса и 
прави този вариант на програмата доста по-бърз от Opera Mobile. Вторият обаче е доста по-до- Opera Mobile. Вторият обаче е доста по-до-Opera Mobile. Вторият обаче е доста по-до- Mobile. Вторият обаче е доста по-до-Mobile. Вторият обаче е доста по-до-. Вторият обаче е доста по-до-Вторият обаче е доста по-до-
бър в изобразяването на уебстраниците почти във вида, в който бихте ги виждали и на настолен 
компютър. Мобилните браузъри на Opera не поддържат add-on разширения, но затова пък позво- не поддържат add-on разширения, но затова пък позво-не поддържат add-on разширения, но затова пък позво- add-on разширения, но затова пък позво-add-on разширения, но затова пък позво--on разширения, но затова пък позво-on разширения, но затова пък позво- разширения, но затова пък позво- но затова пък позво-
ляват лесно синхронизиране на мобилните букмаркове с настолната версия на браузъра. 

Chrome for Android Beta
Ако притежавате Android, който работи с версия 4.0 (Ice Cream Sandwich) на операцион-

ната система, Chrome for Android може да се окаже доста подходящ избор. Тизбраузър под-Chrome for Android може да се окаже доста подходящ избор. Тизбраузър под- for Android може да се окаже доста подходящ избор. Тизбраузър под-for Android може да се окаже доста подходящ избор. Тизбраузър под- Android може да се окаже доста подходящ избор. Тизбраузър под-Android може да се окаже доста подходящ избор. Тизбраузър под-
държа работа с табове, но няма поддръжка за Flash плъгините. Вместо това разполагате 
с някои доста модерни HTML 5 функционалности плюс възможност за синхронизация на 
букмарковете и настройките с настолния си браузър. Засега Chrome for Android не предла- for Android не предла-for Android не предла- Android не предла-Android не предла-
га разширения, но предвид етапа на разработка, в бъдеще възможностите му в това, а и в 
други отношения ще бъдат разширени.

dolphin browSer hd 

организира доСта добре 
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Как да използваме 
модерните 
Sandboxing техники за 
информацион на защита
Един от не просто модерните, а 
високоефективни начини за избягване на малуер 
инфекции е способност та на компютъра да 
стартира важните приложения в изолирана 
от останалата част на системата среда. 
В следващите редове ще ви покажем как да 
„научите” РС-то си на тази техника, наречена 
„Sandboxing”.
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Ако сте един от мнозинството компютърни потребители, прекарващи голяма част от 
времето си в Интернет, то най-вероятно вирусите и злонамереният софтуер (т.нар. 
малуер) също са част от ежедневието ви. В такъв случай вероятно сте наясно, че на-

личието на някаква антивирусна програма е задължително, и почти със сигурност я имате 
инсталирана – макар и безплатна. Дали тя е достатъчна обаче? 

Това е въпрос с нееднозначен отговор, но във времена, когато разпространителите на 
опасни програми стават все по-изобретателни, едно допълнително ниво на защита едва 
ли би било излишно. Такива могат да бъдат модерните защитни средства от типа „Sand-Sand-
box” (букв. „пясъчник”). Един подходящ набор от осигурени по този начин Windows програ-” (букв. „пясъчник”). Един подходящ набор от осигурени по този начин Windows програ-Windows програ- програ-програ-
ми може да даде значително ниво на сигурност и да предпази системата ви от заплахи, кои-
то иначе антивирусните програми могат да пропуснат – особено ако обичате да пазарувате 
онлайн, обслужвате финансите си през Мрежата или посещавате потенциално опасни сай-
тове (като особено рискови са например с религиозна тематика според компанията Syman-Syman-
tec). 

Но що за чудо са тези „пясъчници”? Най-общо казано, Sandboxing програмите осигуря-
ват вид софтуерна виртуализация, която принуждава указани приложения и/или процеси 
да работят в изолирана виртуална среда, образно оприличена на детски пясъчник, откъде-
то произлиза и наименованието. Програмите, които се стартират във въпросния sandbox, 
обикновено имат ограничен достъп до системните файлове и останалата информация в 
компютъра и не могат да правят перманентни промени в тях. Това означава, че каквото и 
да се случи в „пясъчника” (например малуер зараза), си остава там – имен но това е и ос-
новната идея на този тип защита.

В наши дни Sandboxing техниката е достъпна за потребителите под много форми, об-Sandboxing техниката е достъпна за потребителите под много форми, об- техниката е достъпна за потребителите под много форми, об-
хващащи както специализирани програми, така и други програми като антивируси, а на-
последък дори и популярните браузъри, като Chrome, Internet Explorer и др. В следващите 
редове ще споменем поне три начина да се сдобиете с такава защита, но преди това нека 
обърнем внимание на нейните основни приложения (защото, както обикновено, нивото на 
защита и функциите варират в зависимост от конкретния софтуер). Те са три: 

• Автоматично или ръчно стартиране на непознати програми в защитена sandbox среда, 
в случай че съдържат вируси, шпионски програми или друг малуер;

• Стартиране на уеббраузъра в sandbox режим с цел предотвратяване на вреди, идващи 
със сърфирането в Мрежата, която е и основният източник на злонамерени приложения;

• Стартиране на уеббраузъра в sandbox режим с цел спиране на вече свален в система-sandbox режим с цел спиране на вече свален в система- режим с цел спиране на вече свален в система-режим с цел спиране на вече свален в система-
та малуер или шпионски софтуер, предназначен за кражба на поверителна информация.

Повечето съвремен ни sandboxing инструменти, за някои от които ще стане дума по-долу, 
могат да стартират програмите в защитената среда по същия начин, както останалите Win-Win-
dows приложения. Или, казано по друг начин, програмите, работещи в „пясъчника”, ще ви 
изглеждат и ще се държат по същия начин, както го правят всички останали в системата. 
Но има и инструменти, които зареждат отделна работна среда с различен изглед и могат 

да изискват рестарт на компютъра при излизането от 
sandbox режима. 

Време е да видим и откъде можем да се сдобием с 
въпросните пясъчници.

Sandboxing защитата в Comodo Internet 
Security

Както сме отбелязвали и друг път, Comodo Internet 
Security (CIS) е достъпен защитен пакет, наличен как-(CIS) е достъпен защитен пакет, наличен как-CIS) е достъпен защитен пакет, наличен как-) е достъпен защитен пакет, наличен как-
то в безплатен, така и в платен вариант. Той е подхо-
дящ не само за персонална, но и за бизнес употреба. 
Sandboxing защитата е включена както в платената, 
така и в безплатната версия на продукта, поддър-
жайки автоматичен и ръчен режими на работа. В ав-
томатичен режим CIS пакетът открива изпълняемите 
файлове на програмите, определя ненадеждните от 
тях и автоматично ги изпълнява в сигурната вирту-
ална среда. Ръчният режим ви дава възможност да 
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сложите по свое усмотрение в „пясъчника” всяка желана програма. За целта просто тряб-
ва да изберете въпросното приложение, като използвате главния прозорец на CIS – необ-CIS – необ- – необ-необ-
ходимата за целта опция се намира в раздела Defense+. Всъщност има и още един начин – 
просто кликате с десен бутон върху съответния изпълняем файл и избирате опцията „Run in 
COMODO Sandbox”. Подчертаваме, че опцията няма да е налична, ако цъкнете върху икон-”. Подчертаваме, че опцията няма да е налична, ако цъкнете върху икон-
ката на шорткъта на програмата, затова трябва да намерите споменатия изпълняем (.exe). 
Това не е толкова трудно, тъй като пътят е указан в диалоговия прозорец, излизащ при де-
сен клик върху въпросните шорткъти. 

Според нашия опит и практиката на колеги и познати, Sandboxing защитата в Comodo 
Internet Security е най-добра в своя автоматичен режим и за евентуално първо стартиране 
на някой подозрителен даунлоуд в ръчен. Ако обаче ви трябва сигурна виртуална среда за 
защита при уеббраузинг, ще е по-добре да опитате инструменти като Avast или Sandboxie. 
Следват по няколко думи и за тях. 

Sandboxing с Avast Antivirus
След като в Avast 5 за пръв път се появи функцията Sandbox за изолирано стартиране на 

подозрителни програми, през февруари миналата година (от версия 6 на security софтуера) 
тя не само беше подобрена, но стана достъпна и в неговия безплатен вариант. В безплат-беше подобрена, но стана достъпна и в неговия безплатен вариант. В безплат-подобрена, но стана достъпна и в неговия безплатен вариант. В безплат-стана достъпна и в неговия безплатен вариант. В безплат- достъпна и в неговия безплатен вариант. В безплат-. В безплат-
ния Avast Free Antivirus (наличен вече във версия 7) обаче Sandboxing защитата се пред-Sandboxing защитата се пред- защитата се пред-
лага само в автоматичен вариант, докато в платените издания Avast Pro Antivirus и Avast 
Internet Security техниката е достъпна както с автоматичен, така и с ръчен режим на работа.

Също като при Comodo IS, автоматичната Sandboxing защита на Avast самостоятелно 
стартира подозрителните програми във виртуалната защитена среда. По подразбиране 
функцията е настроена така, че да ви предупреждава преди стартирането на такова прило-
жение. В настройките на Avast можете да укажете и други програми, за които искате да се 
задействат автоматично в sandbox среда. 

В платените издания на Avast ръчната Sandboxing защита до голяма степен е аналогич-Sandboxing защита до голяма степен е аналогич- защита до голяма степен е аналогич-
на с тази при CIS. Тя дава възможност за избор на програми за слагане в „пясъчника” през 
главния програмен прозорец на Avast (нужната опция за целта се намира в менюто Additional 
Protection, Sandbox), както и навсякъде в Windows с десен клик, който ви дава достъп до две 
опции – Run in Sandbox или Always Run in Sandbox. За разлика от CIS обаче Avast дава дос-CIS обаче Avast дава дос- обаче Avast дава дос-обаче Avast дава дос-Avast дава дос- дава дос-
тъп до Sandboxing опциите дори ако кликнете с десен бутон на шорткъта на програмата, така 
че не е нужно да търсите изпълняемия файл. Освен споменатите по-горе възможности за ед-
нократно или перманентно стартиране на избраните програми в защитена среда, Avast осигу-
рява и повече опции за настройка на самата Sandboxing защита – като например възможност-
та за ограничаване на приложенията, които могат да получават достъп до Интернет.

Практиката ни показва, че Avast Free Antivirus е отличен за автоматична sandboxing защи- Free Antivirus е отличен за автоматична sandboxing защи-Free Antivirus е отличен за автоматична sandboxing защи- Antivirus е отличен за автоматична sandboxing защи-Antivirus е отличен за автоматична sandboxing защи- защи-
та. Ако обаче имате нужда от по-сериозна защита при браузене в Мрежата или от ръчните 
опции, ще трябва да минете към платените издания на софтуера или да ползвате друг ин-
струмент – например Sandboxie. 
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Sandboxing със… Sandboxie
Както показва не особено оригиналното, но доста красноречиво название, Sandboxie е специали-Sandboxie е специали- е специали-е специали-

зиран софтуер, създаден изключително с цел да осигурява изолирана виртуална среда за стартира-
не на програми. Инструментът е от типа shareware и по принцип е безплатен за лична употреба, но 
ако не платите за него в рамките на 30 дни от инсталирането му, програмата ще започне да ви до-
сажда с покани да го направите. Ако можете да преживеете тази малко дразнеща подробност, ще 
получите програма, която ви позволява да стартирате всяко приложение в sandbox среда. 

Нещо повече, Sandboxie дава възможност за устройването на множество различни пя-
съчници със свои собствени настройки, всеки от които работи в отделна виртуална среда.  
При стартиране Sandboxie по подразбиране създава един пясъчник, така че, за да си добавите още, 
ще трябва да преминете през менюто Sandbox Control, да кликнете на Sandbox и след това да избере-
те опцията Create New Sandbox.

За разлика от sandboxing приспособленията на повечето антивирусни програми, Sandboxie не 
праща автоматично в пясъчника непознатите програми. Затова пък предлага няколко начина да от-

варяте програми в защитените виртуални среди. Ето ги накратко:
• Отваряне с уеббраузър: Това става с клик на шорткъта “Sandboxed Web Browser” на работ-

ния плот, който се генерира автоматично с инсталирането на програмата, или през ме-
нюто за отваряне на браузъра по подразбиране в sandbox среда;

• Отваряне на програма чрез Sandboxie: За целта се следва последователност та Start меню, All 
Programs, Sandboxie, Run any program Sandboxed. След това избирате конкретния пясъчник (в слу-
чай че сте събрали няколко), в който да се осъществява защитата, и избирате конкретната програма; 

• Отваряне на програма в Windows: Навсякъде в Windows с десен клик върху дадена програма и 
избор на опцията Run Sandboxed.

• Отваряне от Start менюто: Тук се ползва последователност та Start, All Programs, Sandboxie, 
Sandboxie Start Menu и избор на конкретен пясъчник за работа. След това трябва да избере-
те програма от списъка на , съдържащ десктоп шорткътите на програмите, налични в Start менюто.

Регистрираната версия на Sandboxie дава и някои допълнителни опции, като например определя- Sandboxie дава и някои допълнителни опции, като например определя-Sandboxie дава и някои допълнителни опции, като например определя- дава и някои допълнителни опции, като например определя-дава и някои допълнителни опции, като например определя-
не на програмите, които да бъдат защитавани автоматично дори при стартиране по нормален начин. 

Иначе по подразбиране всеки пясъчник съхранява и дан ните, свързани в програмите, които са 
сложени в него. Ако например става въпрос за уеббраузър, в пясъчника се съхранява също истори-
ята на посещенията и времен ните Интернет файлове. Разбира се, имате възможност и да изтрива-
те съхраняваните в пясъчника дан ни по всяко време. Това става през Sandboxie Control, десен клик 
на желания пясъчник и избор на опцията Delete Contents.

Когато даунлоудвате файлове от регистриран в пясъчник браузър или записвате файлове от дру-
га програма, Sandboxie ви предупреждава да ги „откриете” (recover), така че да можете да ги ползва-recover), така че да можете да ги ползва-), така че да можете да ги ползва-
те по нормалния начин и извън виртуалната sandbox среда. Ако изберете да не го правите за момен-sandbox среда. Ако изберете да не го правите за момен- среда. Ако изберете да не го правите за момен-
та, можете да ги прегледате и откриете и по-късно, когато решите, по аналогичен начин – Sandboxie 
Control, десен клик на нужния пясъчник и избор на опцията Quick Recovery.

И за да обобщим накратко, Sandboxie е отличен избор, ако възнамерявате да превърнете „пясъч-
ната” защита в ежедневна практика, пък и при инцидентни сърфирания в Мрежата, които се нуждаят 
от по-сигурна среда. Програмата дава обширен набор от опции и инструменти за ръчни настройки, 
но за автоматичен sandboxing по-подходящи са антивирусните пакети, които включват такава функ-sandboxing по-подходящи са антивирусните пакети, които включват такава функ- по-подходящи са антивирусните пакети, които включват такава функ-по-подходящи са антивирусните пакети, които включват такава функ-
ционалност – Comodo Internet Security или Avast. 

Shareware приложението Sandboxie ви дава възможноСт да 

уСтройвате множеСтво различни Sandboxing Среди

ПОКАЖИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА “ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ”

PC
W

O
R

LD
.B

G

www.pcworld.bg  Юни 2012 37

Help

http://pcworld.bg/category:130
www.pcworld.bg


Привет! Обажда се 
вашият хладилник…
Драгомир Дончев

Недалечното бъдеще. По пътя за вкъщи след края на работния ден минавате по-
край кварталния супермаркет. В същия момент получавате SMS, който ви известява, 
че млякото у дома е на привършване. Поглеждате кой е изпращачът и с изненада 

откривате, че не е жена ви (както може би очаквате), а вашият... хладилник!
Звучи невероятно, но след няколко години подобни случки ще бъдат ежедневие, тъй като 

почти всеки домакински уред ще разполага с определен набор от подобни комуникацион-
ни функции. Така вместо да се налага някой от членовете на домакинството (обикновено 
съпругата) да следи и планира наличието на определени хранителни стоки и продукти за 
бита от първа необходимост, тези задължения ще поемат вашият хладилник, готварската 
ви печка или специално кухненско РС.
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Всъщност практическата реализация на подобна идея 
не е чак толкова сложна, колкото може би звучи и изглежда. 
Ако доразвием концепцията, с която започнахме, млякото 
във вашия „умен” хладилник би могло да е поставено 
върху специална теглилка или просто да е в опаковка, 
разполагаща с интелигентен етикет (RF таг например). 
Така, когато количеството му намалее, хладилникът ще 
установи веднага това, ще засече вашето местонахождение 
посредством GPS приемника на смартфона ви и когато 
забележи, че минавате в близост до съответния магазин, 
ще ви изпрати текстово съобщения с напомняне да 
„презаредите”. 

Нервната система на дома от бъдещето
Разбира се, в центъра на всичко това ще бъде Мрежата. 

Всеки един от изброените по-горе домакински уреди ще 
разполага с постоян на връзка с Интернет, а специален 
компютър ще управлява свързано техните функции. 
Това учените футуристи наричат „Интернет на вещите” – 
концепция за едно възможно бъдеще, в което Световната 
мрежа, такава, каквато я познаваме от десетилетия, ще се 
превърне в нещо повече от свързани помежду си компютри 
и централизирани сървъри. Тя ще представлява огромна 
система от връзки, в която машини общуват с машини. 

Подобни „системи” съществуват, разбира се, и днес. 
Свързаните помежду си „умни” (Smart) телевизори, 
телефони, таблети и автомобилни GPS навигацион ни 
компютри обаче са само началото. Футуристите рисуват 
една далеч по-мащабна картина на утрешния ден, в който 
стотици милиони, дори милиарди различни устройства – 
от автомати за паркиране през филмови постери, 
автомобилни двигатели до домашни климатици, използват 
комбинации от сензори, компютърни и онлайн връзки, за 
да превърнат неодушевените предмети (а дори и някои 
одушевени, като тялото ни например) в интелигентни 
системи, реагиращи адекватно в различни ситуации. 
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Това е смела, дръзка визия за бъдещето, в което уеб не е просто начин за сърфиране, до-
като се бръснете сутрин, а новини текат по огледалото в банята ви или върху LCD дисплея 
на GPS системата във вашия автомобил на път за работа. Това е бъдеще, в което изобщо 
няма да се нуждаете от браузър или друго средство за медиация със Световната мрежа. 
Уеб, такава каквато я познаваме, ще бъде изцяло заменена от информацион ни потоци и уп-
равление на дан ни, а не от онлайн интеракция. 

Една „умна” кола в това бъдеще например няма просто да може да предава поточно мул-
тимедия от Net�ix или Pandora посредством клетъчна, мобилна връзка. Тя ще разполага с 
десетки различни сензори, които ще регистрират в реално време близост та на останалите 
автомобили в района, където се намира, дан ни за консумацията на гориво или дори за със-
тоянието на двигателя. Тази информация след това би могла да се използва за динамично 
управление на светофарите, за регулация на трафика или да се връща към шофьорите, по-
магайки им да планират максимално ефективен и бърз маршрут до крайната дестинация, 
като пестят време и гориво. 

Един „умен” климатик пък би могъл да планира нивото на отопление или охлаждане в по-
мещението, където е монтиран, като следи непрекъснато броя на лицата, които се намират 
вътре, или отчитайки коя част на денонощието е точно. 

Проектът „Х”
По дан ни на едно скорошно изследване през следващите няколко години традицион ните 

гласови комуникации ще изчезнат почти напълно, заменени изцяло от видеовръзка. Дори и 
днес тази тенденция вече се забелязва достатъчно добре благодарение на факта, че една 
значителна част от съвремен ния Интернет трафик е свързан имен но с поточно предаване 
на видео. 

Редица услуги като споменатите Pandora и Net�ix набират все по-широка популярност и 
позволяват директно предаване на медиен сигнал към всеки „умен” телевизор или дори в 
развлекателната система на някои автомобили посредством връзка със смартфон. 

Това обаче е само върхът на айсберга, наречен „индустриален Интернет” или, иначе ка-
зано, „връзки от типа машина към машина”, – модел, 
който корпорации като IBМ определят като „умна пла-
нета”, използващ уеб за събиране на дан ни. Те не само 
ще спомогнат за повишаване ефикасност та на различни 
бизнес практики, но и ще доведат до предлагане на по-
требителски услуги от нова генерация. 

Още през 2011 г. The New York Times съобщи за строго 
секретен проект на Google, известен като „Google X”, – 
специално изследователско звено на компанията, рабо-
тещо в сферата на „Интернет на вещите” и начините за 
практическото приложение на тази концепция.

Google вече обявиха намеренията си за създаване 
на уникално LED осветително тяло с уебвръзка, което 
ще може да бъде управлявано дистанцион но от всеки 
Android смартфон. Успоредно с това компанията показа 
и футуристичната си идея за „умен” автомобил, който се 
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управлява сам посредством комплекс от сензори, видеокамери и дан ните от Google Street 
View. Но истината е, че зад „Проект Х” се крият много по-големи амбиции от самоуправля-
ваща се кола или крушка, която можете да включвате и изгасвате от разстояние.

Материалът на Times говори за идеи с почти фантастични мащаби, по които работят уче-
ни от Microsoft, Nokia, Университетът в Станфърд и Масачузетският технологичен универ-
ситет. Тяхната крайна цел е създаването на домашни роботизирани системи от следваща 
генерация, способни да управляват всеки един аспект от домакинството: от правенето на 
сутрешно кафе през климатичния контрол до водоснабдяването. 

Най-интересното в случая е, че въпреки „Проект Х” може да се окаже, че Google дори 
малко са закъснели да се включат в надпреварата за извличане на максимални бъдещи пе-
чалби от модела „Интернет на вещите”.

Редица индустриални гиганти като General Electric например от години проявяват жив 
интерес към тази тема и вече има доста работещи концепции в област та. Да речем, идея-
та за „умна” болнична стая, в която комплексна система, включваща видеокамери, сензо-
ри и софтуер за лицево разпознаване, наблюдава пациента и реагира светкавично на вся-
ка промяна в състоянието му. 

Споменатата инициатива за „Умна планета” на IBM 
също е доста интересна. Неотдавна тя обедини 151 
американски домакинства в мащабен експеримент, чи-
ято крайна цел е по-ефективното изразходване на вода 
и включваше сложен комплекс от специални сензо-
ри, обединени от cloud computing масив. По дан ни на 
компанията прецизното планиране, осигурено от тази 
система, е довело до 6.6-процентен спад в типичната 
консумация на вода от включените в експеримента до-
мове. 

Подобен опит, проведен от едно от най-големите 
щатски електроразпределителни дружества, пък пока-
за, че използването на такава система за планиране на 
разхода може да доведе до над 10% икономии на кон-
сумираната енергия. 

Живата връзка
Разбира се, в дългосрочен план всички тези идеи за „общуване” неизмен но водят до пре-

махването на тромавите софтуерни интерфейси, използвани днес, и до превръщането на 
човешкото тяло в жива машина. Тя ще обменя информация с компютърните програми по 
максимално естествен и много по-ефективен начин. 

Като при всяка нова и революцион на идея, на имплантирането на RF тагове и микрочипо-
ве се гледа с известен скептицизъм и с опасения. Място за тях без съмнение има, но както 
гласи клишето, предразсъдъците често спъват прогреса, но никога не успяват да го спрат. 

Успехът на пазарни продукти като GlucoChip на PositiveID, следящ в реално време със-
тоянието на кръвната захар на болните от диабет, е несъмнено доказателство за това. Бла-
годарение на него пациентите с това заболяване разполагат с много по-ефикасен, бърз и 
безболезнен начин за мониторинг, отколкото редовните кръвни тестове. 
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Без съмнение имен но медицината ще е една от първите сфе-
ри за масово приложение на подобен род импланти. В край-
на сметка механичните елементи, заменящи или подпомагащи 
функциите на човешкото тяло, се прилагат от години в тази об-
ласт, а това ще направи психологическия преход и процеса на 
възприемането на идеята по-лесни и безболезнени. 

По друг начин стоят нещата, що се отнася до персоналното RF 
тагиране и имплантацията на информацион ни чипове, но мно-
жеството улеснения и възможности, които те ще предложат, с 
времето ще надделеят над инстинктивната съпротива, породена 
от идеята за „механични присадки в тялото”.

Блестящият нов свят
Една от новите нужди, които ще породи евентуалното сбъд-

ване на мечтата за „Интернет на вещите”, е свързана с усъвър-
шенстването на методите за пренос на информация. Обединяването и предаването на 
дан ни от милиарди сензори, видеокамери, инфочипове и свързани устройства ще изисква 
уебвръзки от следващо поколение с пропускателен капацитет и възможности, далеч над-
хвърлящи всичко, с което разполагаме днес. 

Най-малкото подобна комплексна суперсистема би изисквала многократно по-големи 
възможности за IP адресиране, отколкото масовият в момента IPv4 стандарт може да пред-
ложи. За щастие това е по-лесният за решаване проблем, тъй като преходът към новият 
IPv6 вече започна. 

Далеч по-важен и ключов е въпросът кой ще осигурява всички тези „връзки на бъдещето”, 
тъй като е свързан с гигантски инвестиции в съответната инфраструктура, способна да по-
еме инфотрафик с подобен интензитет и размери. 

Мобилни гиганти като AT&T и Verizon, разбира се, разчитат, че устройствата и сензорите 
от следваща генерация ще използват най-вече и основно безжични връзки, т.е. ще залагат 
на управляваната от тях клетъчна мрежа. 

Друг е въпросът доколко е готова вече изградената мобилна инфраструктура за подобен 
трафик (който, разбира се, няма да се „стовари” отгоре ѝ за една нощ).

Факт е, че преходът към „Интернет на вещите” ще става плавно. В някои отношения той 
дори вече е започнал, тъй като голяма част от технологиите, за които говорихме до момен-
та, вече съществуват и се прилагат масово (в една или друга степен). RF тагирането, кому-
никацията „машина с машина”, евтините сензори, „облачните” услуги – всичко това вече е 
неделима част от ежедневието ни и основата за „Интернет на вещите” е поставена. 

Навлизането на нови технологии като NFC и LTE само ще катализира този преход и от-
там нататък нещата опират най-вече до един основен фактор: доходност. Колкото по-скоро 
и по-убедително големите корпорации успеят да покажат на потребителите си ползите от 
подобна концепция, толкова по-близо до реалност та ще бъде тя.

Дали и кога това ще се случи? Само бъдещето ще покаже. Ако не вярвате, питайте хла-
дилника си – той знае. 

 
ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ИНТЕРНЕТ”
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Виртуални сървъри –  
управление на памет та

Когато стане дума за виртуализация, веднага правим асоциация с облачните услуги. Последните са 
спечелили медийното внимание и неслучайно завладяват и нашето. Това, за което потребителите 
обикновено не си дават сметка е, че облачната услуга представлява, както е популярно да се на-

рича, “слой за управление”. В достъпните за обикновения потребител услуги облакът управлява същите 
виртуализацион ни софтуери, които работят със или без управлението на облачния слой. 

В този материал ще разгледаме управлението на памет та в облака, както и в популярните виртуализа-
тори за Linux – Xen и Open VZ. Когато трябва да се виртуализира операцион ната система Windows, хи-
первайзорът на Vmware печели предпочитанието на потребителя. В сферата на хостинг услугите обаче, 
тази ОС е по-малко популярна, затова няма да се спираме на Vmware. 

Памет в облака
Облачната услуга и виртуализацион ният софтуер не е задължително да представляват един и същ про-

дукт или да са от един и същ производител. В търсене на оптимални решения за пазара хостинг доставчи-
ците изпробват различни комбинации. Използването на отделен хипервайзор е предпочитаното решение в 
момента. Това от своя страна налага някои ограничения на облачната услуга. Например – управлението на 
параметрите, определящи “мощност та” на един VPS, един от които е памет та, е възможно единствено в рам-
ките на един физически сървър. На практика ограниченето е в рамките на незаетата памет на най-свобод-
ния сървър от облака. Лесно може да се установи дали една услуга предлага поделяне на ресурса на пове-
че от една машини по максималните стойности на памет та и процесорното време, обявени от доставчика. 

Управлението на памет та на клиентските виртуални сървъри се определя изцяло от възможностите 
на хипервайзорите. В това отношение технологиите за виртуализация с отворен код Xen и Open VZ са 
доста различни. Не е лошо потенциалните клиенти на VPS хостинг да проверят дали за приложението, 
което смятат да хостват, не е обявен препоръчителния начин за виртуализация. 

Паравиртуализацион ната платформа Xen предлага почти всички удобства на наетия сървър. Клиен-
тът работи със собствено копие на Linux кърнъла и може да зарежда предпочитани кърнъл модули. Това 
води до предвидимо взаимодействие с физическите ресурси и в крайна сметка до по-висока надежд-
ност и предсказуемост.

OpenVZ от своя страна използва операцион на система с модифициран кърнъл за виртуализацион-
ните функции. Хипервайзорът изисква по-малко ресурси за себе си и може да предложи по-висока про-
изводителност.

Подход към памет та на OpenVZ 
Първо, когато в OpenVZ е обявена 256 MB гарантирана памет, това означава около 232 MB. Прило-

женията могат да запазват целия размер с malloc() например, но когато се опитат да го използват, най-
вероятно ще блокират. Това се оказва и най-сериозния недостатък на OpenVZ. Компилаторите и някои 
приложения, като Java например, които запазват различно количество памет от това, което обикновено 
използват или изобщо не могат да стартират върху по-ниските VPS планове или се държат нестабил-
но. За пакет състоящ се от уеб сървър, MySQL и PHP отношението на използвана към запазена RAM е 
около 1:1.5. Ако искате да стартирате Java приложение обаче трябва да се съобразите с отношение 1:5. 

В допълнение OpenVZ не предоставя информация за свободната памет на клиентския VPS. Параме-
трите в /proc/meminfo, както и Linux командата “free” дават памет та на хостващата машина, а не на вир-
туалния сървър. 

Като предимство на OpenVZ модела на използване на памет та може да се изтъкне, че дисковият кеш 
и буферната памет не се отчитат в квотата на потребителя. Така на хостинг машини с OpenVZ, които не 
са натоварени, един VPS може да покаже по-висока производителност отколкoто своя аналог върху Xen.

Управление на памет та от Xen 
Управлението на памет та в Xen е лесно за обяснение. 256 MB са точно 256 MB, както при наетите сър-

въри. Този сегмент от памет та е изцяло запазен за конкретния VPS. При необходимост от повече памет, 
хипервайзорът започва да използва Swap мястото. Всеки Xen виртуален сървър се предлага с конфигу-
риран Swap дял, чийто размер е равен или по-голям от размера на предоставената RAM памет. Така, ко-
гато наемате VPS с 384 MB памет, какъвто е най-ниският план на Host.bg, приложенията могат да рабо-
тят с до 768 MB. Това е особено полезно за посрещане на пикови натоварвания.

Наличието на Swap-а определя начина по който се обслужва пиковото потребление на памет та от VPS-
а. Когато VPS върху Xen има нужда от повече памет първо се използват кеша и буферите. След това за-
почва да се използва Swap делът. Колкото повече място от него се заема, толкова по бавна става работата 
на приложението. Това в крайна сметка прави поведението на VPS върху Xen по-предсказуемо. 

OpenVZ разполага с две технологии за обслужване на пиковите натоварвания. Пиковата памет 
(Burstable RAM) в последните години се конкурира с внедрения в OpenVZ кърнъла VSwap (Virtual Swap). 
Burstable RAM на практика не променя модела на управление на памет та и неговите недостатъци, но все 
още се предпочита от някои доставчици защото е “проверена” технология. Разликата между стандартния 
и виртуалния Swap е, че вторият не използва реално дисково пространство. Вместо това се изпълнява 
емулация, за която се ползва памет та на хост машината. OpenVZ изкуствено забавя работата на клиент-
ския VPS, за да наподоби обичайната работа със Swap. Работата на VSwap все още не е надеждно тест-
вана с някои от популярните Linux дистрибуции.

В заключение... 
Повечето от специалистите смятат, че Xen се справя по-добре с управлението на памет та и по-пред- 

сказуемо с пиковите натоварвания от OpenVZ. Host.bg предлага еластичен VPS хостинг, използващ хипер-
вайзора на Xen. Нашият отдел от системни аднимистратори са на ваше разположение 24/7/365 при необ-
ходимост от съдействие или съвет при избора на софтуер и приложения за виртуалните сървъри. Повече 
за нашите VPS сървъри, които започват с цени от 24,50 лв./м може да откриете тук:

Сокол Соколов,
управител на Host.bg

Host.bg предлага хостинг 
услуги на българския пазар 
от 2004 г. Фирмата е една 
от първите в страната, 
която въведе 24/7/365 под-
дръжка и издигна качест-
вото на хостинг услуги-
те на професионално ниво. 
Портфолиото на Host.bg 
последователно обхваща 
пълния спектър от хос-
тинг продукти, като вир-
туални и наети сървъри, 
колокация, стрийм (видео) 
хостинг и др.). От 2010 г. 
Host.bg стана първият ри-
селър на официалния ре-
гистър на домейн имена в 
област та .BG и подобла-
стите Register.bg. 
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Как да отгледаме 
(психически) здрав 
геймър
Образователно четиво за настоящи 
и бъдещи родители на технологично 
грамотни хлапета
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Ако сте родител или възнамерявате да станете в някакъв бъдещ момент, вероятно 
сте обърнали внимание на някое от множеството предупреждения, свързани с ком-
пютърните игри, според които „игрите предизвикват агресия“, „лишават хората от са-

мообладание“, „водят до пристрастяване“, „психически разстройства“, физически недъзи и 
какво ли още не. Всъщност и да не сте обръщали внимание на това досега, със сигурност 
все някога ще прочетете поредното изследване, което уж доказва, че компютърните игри са 
причина за всевъзможни неназоваеми страхотии за подрастващото поколение. 

За хора, които не са си имали много вземане-дване с компютърните игри, подобни нега-
тивни послания могат да формират доста изкривена представа за това, що е то компютърна 
игра и как тя може да въздейства на невръстния наследник. В опасенията си, предизвика-
ни от целия този „лош“ шум, някои по-крайно настроени родители дори може да възпрепят-
стват проникването на новите технологии у дома, забранявайки категорично компютри, кон-
золи и пр. Но дали това не е твърде сурова мярка, която лишава хлапетата от нещо цен но, 
можещо всъщност да помогне за развитието им?  

В следващите редове ще се опитаме да погледнем на царящото сред много родители не-
доверие към компютърните игри от малко по-различен ъгъл – като видим дали все пак не 
могат да бъдат полезно, забавно и напълно безопасно развлечение. С други думи, ние ще 
поанализираме, а вие ще помислите и ще решите какво точно отношение заслужават ком-
пютърните игри. А заедно с това ще научите и как да се справяте с някои често срещани 
трудности, които могат да възникнат при възпитаването на един психически и физически 
здрав геймър. Но да не губим повече време…

Първото и най-важно нещо
Като родител трябва да имате предвид преди всичко, че компютърните игри могат да бъ-

дат разглеждани по същия прост начин, както всяка друга детска играчка или забавление. 
Това е съветът на редица специалисти, които смятат, че компютърните занимания не бива 
да бъдат нарочвани като нещо страшно, а като нещо, което подлежи на контрол от страна 
на родителя. Или, както казва Дейвид Денис – мениджър на група разработчици на игри за 
конзолата Xbox 360: “Ако оставим настрана сензацион ния аспект, присъщ на всички цифро-
ви развлечения и заниманията в Интернет, ще видим, че родителите и тук са първата и най-
добра линия на защита, когато става въпрос за безопасност та на децата в техните забавле-
ния – без значение дали става въпрос за игри, или сърфиране в Интернет”.

Пак според специалистите поддържането на тази „защитна линия“ също не е трудно и не 
се различава съществено от родителския ангажимент по отношение на всяко друго занима-
ние на хлапетата. Достатъчно е да вземате активно участие в игрите на децата си, да под-
държате с тях открит диалог и, не на последно място, да прилагате „родителския контрол“, 
който в случая с компютърните занимания има някои специфики, но те по-скоро улесня-
ват, отколкото усложняват задачата. С малко време и търсене в Мрежата с всяка популяр-
на търсачка можете да намерите купища ръководства за управление на функциите за ро-
дителски контрол за практически всеки софтуер или гейминг устройства, като конзолите 
Xbox 360, Nintendo Wii, PlayStation 3. Ако се чудите откъде да започнете и на какво първо да 
обърнете внимание, можете да намерите някои полезни общи насоки в нашето кратко ръ-
ководство „Интернет сигурност за родители “. 

Следват още такива съвети, ориентирани конкретно към геймърските занимания. 

Изпробвайте сами игрите на децата си
За да бъдете добър родител на подрастващия „геймър“, е сил-

но желателно и вие да вземате участие в игрите. По този начин не 
само ще демонстрирате съпричастност и ще спечелите уважение-
то на хлапето (особено ако покажете добри геймърски способно-
сти), но и ще имате възможност та да погледнете на играта от него-
вата гледна точка. Затова е нужно да владеете добре джойстика, 
гейм контролера или клавиатурата и мишката. Или ако не ги вла-
деете, то поне да знаете за какво става въпрос в игрите, които ха-
ресва детето. Дори да нямате време за такива „повърхностни зани-
мания“ (а те не са такива за децата!), отделете няколко минути, за 
да наблюдавате хлапето, докато играе – езика на тялото му, емо-
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циите, жестовете и т.н.
Както споменахме и по-горе, силно препоръчително е да упраж-

нявате контрол и да участвате в избора на компютърни игри за де-
цата. Тук специалистите съветват да се подбират такива заглавия, 
които евентуално дават възможност да се научи нещо полезно. За-
щото игрите всъщност имат огромен образователен потенциал, 
а както ще ви каже всеки педагог, наученото с игра се запечатва 
трайно в съзнанието. Затова, дори да оставим настрана специал-
ните образователни заглавия, експертите препоръчват да предла-
гате на децата си компютърни игри от типа „фентъзи“, „куестове“ 
или спортни. 

Виртуалните спортни игри са много подходящи за подрастващи-
те, защото могат да ги подготвят за участие в реални състезания, 
смятат още разработчиците в бранша. Т.е. с една спортна игра не само се научават прави-
лата на дадена дисциплина, но тя подбужда детето да прояви интерес и към действително-
то ѝ практикуване в реалния живот. В същия смисъл „куестовете“ могат да помогнат за раз-
виване на логическото мислене, а фентъзи игри от рода на „Хари Потър“ да предизвикат 
интерес към книгите и филмите. 

Важни са и ограниченията
Както при всяко детско занимание, така и при компютърните игри е добре да се поставят 

граници, които, разбира се, трябва да се разбират и осъзнават от подрастващите. Ограни-
ченията следва да дават ясни отговори на въпроси като: Колко време може да се прекарва 
пред монитора или телевизора? Какви игри могат да се играят и какви – не? Кои са часове-
те от денонощието, в които може да става това? И т.н.

Според детските психолози не е добра идея просто да купите гейм конзола на детето си 
и да се „отървете от него“, забравайки напълно за какво става въпрос. По мнението на спе-
циалистите важно е компютърните игри да заемат определено ясно установено място в жи-
вота на хлапетата, а от физическа гледна точка това място е добре да бъде някъде в зри-
телното ви поле. 

От съществено значение е да се внимава дали на детето се предоставят подходящи за 
възраст та му гейм заглавия. Разбира се, не е много добра идея да се дава достъп до игри, 
обозначени за по-напреднала възраст. Как да разберете коя игра е подходяща за определе-
на възраст и какво точно се крие зад обозначенията на ESRB рейтингите ? Подробностите 
за това идват в следващата част. 

Отвъд рейтингите на обложките
По принцип рейтингите на организацията ESRB (Enterntainment Soft-ESRB (Enterntainment Soft- (Enterntainment Soft-Enterntainment Soft-

ware Rating Board), която се грижи за определяне на това, кое съдър-), която се грижи за определяне на това, кое съдър-, която се грижи за определяне на това, кое съдър-която се грижи за определяне на това, кое съдър-
жание за кого е подходящо, са достатъчно ясни, но не винаги помагат 
за точното разбиране същност та на играта. Да вземем за пример две 
съвремен ни игри като Halo 3 и X-Men Origins: Wolverine. И двата проду-
кта са с рейтинг М (Mature), т.е. за лица над 17 години, а и описанията на 
обложките им са почти еднакви. Единствената разлика е в забележките 
„Mild language“ (т.е. има елементи на груб език) в Halo 3, и „Language“ 
(груб език) – в Wolverine.

След инсталирането и пускането на двете игри обаче се забелязва 
значителна разлика в представянето и „атмосферата“. Шутърът от пър-
во лице Halo 3 е с научнофантастичен сюжет и оставя впечатления като 
от Лукасовата филмова сага Star Wars (която се гледа и от доста не-Star Wars (която се гледа и от доста не- (която се гледа и от доста не-
връстни хлапаци), така че може спокойно да служи за забавлени и на 
10-годишно дете.

X-Men обаче ни предлага нещо съвсем друго: брутален главен герой, 
унищожаващ цели легиони врагове, обезглавявания, детайлни сцени 
на убийствата, кръв и, не на последно място, доста „пиперливи“ изра-
зи, да не кажем и откровени попържни. С две думи –тази игра не ще да 
е за 10-годишни.

дори подраСтващият 

геймър да не е 

велик футболиСт, 

виртуалните 

занимания пред 

екрана могат да 

предизвикат у него 

интереС и към Спорта 

в реални уСловия, 

Смятат СпециалиСтите
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Всичко това е проста, но достатъчно красноречива илюстрация на факта, че рейтингова-
та система за игрите е също толкова далеч от съвършенството, колкото тази за филмите и 
телевизион ните предавания. С други думи, става въпрос само за система от общи препо-
ръки, която просто не може да отрази всички нюанси, и имен но по тази причина самите спе-
циалисти от ESRB препоръчват на родителите да поглеждат и отвъд рейтингите – ако не с 
личен опит като геймъри, то поне като попрочетат малко повече за самата игра в Интернет 
и разгледат снимки, видеоклипове от геймплея и т.н. 

Няколко думи за многопотребителските онлайн игри
Като се има предвид непрекъснато растящата популярност на „облачните“ гейм услуги, 

като Xbox Live и PlayStation Network (да не споменаваме за безбройните РС мрежи от рода 
на Battle.net, която дава достъп до вездесъщата World of Warcraft и особено горещата Dia- вездесъщата World of Warcraft и особено горещата Dia- и особено горещата Dia-и особено горещата Dia-Dia-
blo III), онлайн игрите и особено така нарчените „масови милтиплейър онлайн ролеви игри“ 
(MMORPG) определено трябва да бъдат обект на специално внимание. 

Според експертите от ESRB тук рисковете са не толкова в самата игра, колкото в нега-ESRB тук рисковете са не толкова в самата игра, колкото в нега- тук рисковете са не толкова в самата игра, колкото в нега-
тивната атмосфера, която може да бъде създадена от самите играчи. Това е следствие от 
факта, че анонимност та онлайн не е особен стимул за придържане към добри обноски, съ-
чувствие и развитие на социални навици. Затова специалистите съветват: никога не позво-
лявайте на деца на възраст под 12 години да се забавляват с многопотребителски онлайн 
игри – поне дотогава, докато не се убедите със сигурност, че съответната игра е добре за-
щитена, че чатовете се модерират и опасното съдържание се филтрира (както е например 
в Club Penguin, която е отличен пример за безопасна масова онлайн игра). За подраства-
щите, които са над 12 години, достъпът до MMORPG сесиите по принцип може да бъде раз-MMORPG сесиите по принцип може да бъде раз- сесиите по принцип може да бъде раз-
решен, но за препоръчване под контрола на родителя и при условие че младежът се при-
държа към общоприетите правила за добро поведение. 

Злоупотребата с многопотребителските онлайн игри може 
да се окаже нежелателна по същите причини, както и със со-
циалните мрежи (в известен смисъл MMORPG игрите са точ-MMORPG игрите са точ- игрите са точ-
но такива) – чести гости в тях са расизъм, сексуални теми, аг-
ресия и т.н. А начинът, по който потребителите се държат във 
виртуалния свят, далеч не винаги съотвества на реалния по-
веденчески модел на „нормален“ човек. Точно по тази причина 
е особено важно да държите „онлайн геймърите“ изкъсо и да 
следите внимателно как се държат с връстниците си, съветват 
специалистите. 

Уверете се, че игрите нямат негативен ефект 
върху психиката на детето, …

С риск да не оправдаем очакванията ви, тук няма да се впус-
каме в разсъждения за това, как точно въздействат компютър-
ните игри на мозъците ни. За това вече повече от десет години 
се превят всевъзможни изследвания, а резултатите от всички 
тях, включително най-новите , са доста противоречиви. Няма 
да задълбаваме и в изследване на сложното взаимодействие 

между човека и компютъра в светлината на т.нар. пристрастяващ ефект. Последният оба-
че е доста забележим и без намесата на учени, а този, който е в най-добра позиция да го 
констатира, е родителят. За вас е достатъчно да знаете едно: ако видите, че компютърните 
игри се отразяват зле на вашето дете, трябва своевремен но да прекъснете заниманието с 
тях, да направите крачка назад и да видите какво се е объркало. 

Според специалистите първите признаци на зависимост от игрите се явяват като чести 
прояви на раздразнителност и склон ност за влизане в спорове „за глупости“, особено по 
време, когато хлапето не е вторачено в екрана на компютъра или в телевизора с конзола-
та. Забележимата промяна на поведението след дългото време, проведено в компютърни 
игри, е първият тревожен знак, твърдят психолозите. 

Разбира се, не бива да се забравя, че колкото по-дълго време прекарва детето пред ком-
пютъра, толкова по-малко часове му остават за уроците, домашните, реалното „офлайн“ 
общуване със семейството, излизането с приятели и т.н. Това отново ни връща на темата 

главната опаСноСт на 

онлайн игрите идва 

не от Самите тях, а от 

оСтаналите учаСтници, 

които зад маСката на 

анонимноСт та могат 

да Създадат негативна 

атмоСфера за оСтаналите 

играчи
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за ограниченията. Те стават още по-
важни в светлината на факта, че ви-
деоигрите рядко водят до проблеми, 
когато се упражняват под контрол, ръ-
ководен от здрав разум. Проблемите 
възникват тогава, когато родителите 
престават да обръщат внимание на 
децата си и ги оставят да стоят пред 
екрана, колкото си искат. При това по-
ложение всичко останало лесно оста-
ва на втори план, а продължителната 
изолация и липсата на „живо“ общу-
ване могат да доведят до депресии и 
даже до прословутата зависимост от 
компютърните игри. 

… и не забравяйте, че 
компютърните игри имат и 
положителни аспекти

В същото време компютърните 
игри не бива да се избягват сякаш са чума, съветват още авторите на някои от най-попу-
лярните статии по темата. Това далеч не е най-опасното нещо за децата, а сравнението им 
с наркотиците е доста некоректно. 

Всъщност е добре да се помни, че компютърните игри могат да оказват и положителен 
ефект, подчертава Курош Дини (Kourosh Dini), автор на книгата „Видеоигри и зависимост: 
ръководство за родители“. Според него е важно изборът на игрите да е възможно най-ин-
формиран чрез рейтингите, обзорите в Интернет и вашето собствено усещане за тяхна-
та уместност. Ако подборът е успешен, игрите могат да развиват и полезни качества, като 
съчувствие, умение за работа в екип, способност за взимане на решения, дългосрочно 
мислене и др. 

С това са съгласни и специалистите от рейтинговата организация ESRB, според които 
компютърните игри не само имат отлични развлекателни свойства, но могат и да подобрят 
някои важни умения и гъвкавост та на ума така, че той да не се спира пред сложни задачи.

Впрочем позитивните ефекти от компютърните игри също са доказани в някои изслед-
вания . 

Опит за обобщение
Както вероятно сте забелязали, голяма част от настоящата статия е базирана на изказва-

нията на хора, които работят непосредствено в индустрията за компютърни игри. При съби-
рането на текста обаче ползвахме и материали от редица независими публикации, както и 
наученото от личния опит на редакторите на PC World – те са, ако не заклети, то поне дъл-PC World – те са, ако не заклети, то поне дъл- – те са, ако не заклети, то поне дъл-са, ако не заклети, то поне дъл-, ако не заклети, то поне дъл- ако не заклети, то поне дъл-ако не заклети, то поне дъл-
гогодишни „кежуъл“ геймъри (а някои и все още необиграни родители на бъдещи геймъри). 
С обобщаването на всичко това се оформя и основната идея на настоящата статия, а имен-
но – че главната отговорност за здравето на всеки геймър е на родителя. 

Разбира се, дадените препоръки са по-скоро насочващи, тъй като е ясно, че всеки роди-
тел познава най-добре детето си. Т.е. в повечето случаи не се изисква нищо повече от това, 
да слушате собствения си вътрешен глас – бил той на здравия разум или на интуицията. 
Важното е да не оставяте наследника си сам да се сблъска с алтернативната реалност на 
компютърните игри: идете заедно с него/нея до магазина, изберете заглавие, което ви до-
пада (каквото и да влагате в това понятие), поиграйте на него заедно с хлапето. И, разбира 
се, внимавайте колко време отива в игри пред компютъра и как въздействат те на младата 
психика особено ако става въпрос за онлайн разновидности. 

Ако не друго, поне се надяваме, че с написаното дотук сме отговорили поне на някои от 
възможните въпросите, свързани с отглеждането на психически здрав геймър. 
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Високоефективни 
браузърни 
оптимизатори
Почти за всички ни е в сила фактът, че браузърът, бил той IE, 

Firefox, Opera, Chrome или Safari, е най-често използваното 

приложение. Затова си заслужава човек да знае как да го накара да 

работи възможно най-бързо, най-сигурно и най-ефективно. В 

следващите редове ви предлагаме двадесетина 

доказани и универсални начина за подобряване на 

браузърите в тези няколко важни аспекта.
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Без значение дали сте у дома или на работа, с голяма доза сигурност можем да отбе-
лежим, че браузърът е едно от най-дълго и най-често използваните приложения. Дали 
можете да спестите част от времето, което прекарвате с него? Разбира се, това е си-

гурно – както с всеки друг софтуер, който все още не познавате изцяло. А ако мислите, че 
познавате браузъра си, следващите редове може би ще ви разубедят в това. Поне ние си 
мислехме, че вече сме научили повечето неща за ускоряването и защитаването на браузъ-
рите, при положение че сме писали поне няколко пъти на тази тема, но се оказва, че има и 
още. Споделяме го с вас по-долу, където ви предлагаме поредната актуализирана порция 
от познания за браузърните „оптимизатори” – трикове, полезни разширения и решения на 
често срещани проблеми. При това тук отделяме внимание най-вече на универсалните съ-
вети, които (ако не е указано друго) по принцип важат за всички най-популярни инструмен-
ти за сърфиране: Chrome, Firefox, Internet Explorer и Safari.

Основни съвети и важни разширения
Актуализирайте автоматично браузъра си. Най-лесният начин да поддържате инстру-

мента си за сърфиране здрав, сигурен и винаги „наострен” е, като го настроите да се акту-
ализира автоматично, така че винаги да сте с най-новата му възможна версия. За щастие 
почти всички основни браузъри по подразбиране са настроение така, че да се ъпдейтват 
автоматично. Safari например получава ъпдейтите чрез услугата Apple Software Update, 
Internet Explorer – чрез вградения в операцион ната система сервиз Windows Update, а 
Firefox и Chrome проверяват дали имат по-нови версии при всяко стартиране. Ако все пак 
имате съмнения, че тази настройка е изключена, ето как можете да я включите отново:

за Internet Explorer: в Windows отидете в Control Panel, Windows Update, Change settings 
и от падащото меню изберете Install updates automatically. Тази настройка важи не само за 
браузъра, но и за останалите важни приложения на Windows;

за Safari: намерете в компютъра си инструмента Safari (обикновено е в директорията C:/
Program Files (x86)/Apple Software Up   date, където трябва да търсите SoftwareUpdate). След 

като отворите инструмента, кликнете на ме-
нюто Edit, изберете Preferences и настройте 
честотата на актуализациите или на дневно, 

или на седмично (Daily или Weekly). 
Apple Software Update не сваля ак- Software Update не сваля ак-Software Update не сваля ак- Update не сваля ак-Update не сваля ак-
туализации без вашето одобре-
ние, така че няма нужда да се при-
теснявате, че програмата може да 
прояви излишна интелигентност;
за Firefox: от инструменталното 

меню на браузъра избирате „Настрой-
ки” и след това таба „Обновяване” – уверете 
се, че има отметки срещу опциите „Автома-
тично обновяване” или „Проверка за обно-
вявания”;

за Chrome: при този браузър на практи-Chrome: при този браузър на практи-: при този браузър на практи-при този браузър на практи-
ка няма начин да се изключат автоматични-
те обновления без по-сериозни заигравки с 
командния ред или ровене в регистъра на 
Windows, което не се препоръчва. Дори при 
това положение обаче, ако Chrome попадне 
на ъпдейт по време на сърфирането, той ще 
покаже малка стрелка точно до иконката с 

гаечния ключ в горния десен ъгъл на про-
зореца. Просто кликнете на иконката 

с ключа и изберете опцията Update 
Google Chrome, за да инсталирате 
обновлението.

Изключете проследяващите ку-
кита. Както е известно, кукитата 

Високоефективни 
браузърни 
оптимизатори

блокирайте кукитата 

на трети Страни, 

които Следят 

поведението ви в 

мрежата

ако браузърът 

ви „забива”, lazaruS 

може да помогне СъС 

запазването на важните 

дан ни
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(или бисквитките, ако предпочитате) са много полезни, ако не искате да пишете пароли и 
потребителски имена на всяка половин минута. Не толкова приятни обаче са онези от бис-
квитките, които ви следват от сайт на сайт и докладват на рекламодателите какво точно 
търсите в Мрежата. От друга страна, тези проследяващи кукита на „трети страни” могат да 
бъдат изключени, без това да се отрази на полезните. Ето как: 

• за Internet Explorer: пак през Control Panel, намирате Internet Options, кликате на 
таба Privacy или избирате място на предлагания слайд бутон, или кликате на 
опцията Advanced,където слагате отметки срещу Override automatic cookie handling и 
Blockпод ‘Third-party cookies;

• за Safari: отваряте менюто Edit по указания по-горе начин, след това намирате 
Preferences, Privacy и настройвате ‘Block cookies’ на опцията From third parties and 
advertisers;

• за Firefox: от инструменталното меню на браузъра изберете „Настройки” и след това 
„Лични дан ни”. Сложете отметка срещу „казване на сайтовете, че не искам да бъда следен”, 
а след това от секцията за историята по-долу махнете отметката срещу „Разрешаване на 
бисквитките от трети страни”;

• за Chrome:отидете в Options, Under the Hood, Content Settings и сложете отметка 
срещу Block third-party cookies from being set.

Възкресявайте дан ните от онлайн формите с Lazarus. (Важи за: Safari, Chrome, Firefox.) 
Ако често ви се случва браузърът да забива точно преди да изпратите дълго 
съставяно електрон но писмо, сигурно имате много бели коси. Можете да си 
спестите част от тях с разширението Lazarus, което ще запомня автоматично 
всичко написано преди увисването на браузъра. 

Стойте на сигурно място с Web of Trust. Имате съмнения за сигурност та на някой линк? 
Разширението Web of Trust може да ви помогне да ги разсеете – просто инсталирайте 
тази малка програмка през браузъра по ваш избор. Ще започнете да виждате малък 
кръг до всеки линк на уебстраниците, които посещавате, а в случая е важен цветът 
му. Той съответства на цвета на светофарните сигнали и всъщност изобразява рей-
тинга за безопасност на конкретния линк, съставен от 
доверието на милиони Интернет потребители по различ-
ни критерии – от степен на доверие към компанията до 
защита на личната информация и сигурност та за децата. 

 Синхронизирайте букмарковете си. През 2012-а вече не е 
необходимо да правите ръчно отделни колекции от любими 
сайтове на всяко РС, което използвате. В Мрежата е пълно 
с инструменти и услуги за синхронизиране на букмаркове-
те, като опциите са различни в зависимост от предпочитания 
браузър. При Chrome например е достатъчно да се логне-Chrome например е достатъчно да се логне- например е достатъчно да се логне-
те със своя общ Google акаунт в менюто Options, Personal 
Stuff, откъдето можете да синхронизирате на всеки 
компютър не само запомнените уебсайтове, но също 
историята, инсталираните добавки и др. По подо-
брен начин, но чрез услугата , става и синхронизацията 
в Safari, при това не само за Mac и PC, но и за мобилните 
iOSбазирани устройства. 

Ако все пак не сте сред привържениците на клауд 
услугите за синхронизация на Apple, Google или 
Microsoft, можете да използвате и едно независи-
мо, но универсално за популярните браузъри до-
пълнително приложение, наречено Xmarks . Тази 
междуплатформена добавка е напълно безплатна 
за стандартните браузъри, но ако искате чрез нея 
да синхронизирате също iOS, Android и BlackBerry 
браузъри, ще трябва да ползвате Premium версията ѝ, която 
струва $12 годишно.

Стойте инкогнито и замитайте историята. Уеббраузъри-
те по принцип отбелязват всяка посещавана уебстраница, 

разширението web 

oF truSt предоСтавя 

удобни рейтинги 

на доверие за 

линковете
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което в повечето случаи е и много полезно. Всеки от популярните съвремен ни браузъри 
обаче има и режим на поверително сърфиране, при който уебпосещенията не се запомнят. 
В Internet Explorer 9 този режим е наречен InPrivate Browsing и се задейства с клавишната 
комбинация Ctrl-Shift-P – по същия начин като аналогичния режим в браузъра Firefox. Във 
Chrome името на тази опция е Incognito Mode (Ctrl-Shift-N), а в Safari също се нарича Private 
Browsing (и е достъпна през менюто Edit). 

Ако случайно сте забравили да включите режима за поверително сърфиране, когато е 
трябвало, може би няма да е зле да изтриете историята на сърфиране. В Internet Explorer 
и Firefox бързият достъп до опциите за изтриване става чрез клавишната комбинация Ctrl-
Shift-Delete, но в Chrome ще трябва да идете до Options, Under the Hood, Privacy, Clear 
browsing data. В Safari това става през менюто History, където ви трябва опцията Clear history. 

Бързо увеличаване и намаляване на уебстраниците. При толкова много екрани, от 
които сърфираме и четем в Интернет, просто няма как всички сайтове да се настройват ав-
томатично за очите ни. За щастие има универсален шорткът, с който уебстраниците могат 
да се увеличават и намаляват, така че шрифтът да е най-удобен за четене. Той е същият 
като при работата с офис документи – при натиснат клавиш Ctrl завъртате скрол-бутона на 
мишката нагоре или надолу. Почитателите на клавиатурните шорткъти могат да ползват и 
алтернативния начин – чрез клавишните комбинации Ctrl+ или Ctrl-. 

Заключете браузъра
Карантинирайте рисковете със Sandboxie. В днешно време всяка допълнителна линия 

на защита срещу Интернет заплахите е добре дошла, а една от най-ефективните е използ-
ването на т.нар. пясъчници (sandbox приложения), които изолират процеси и приложения 
в безопасна виртуална среда. Идеята е обслужваните в рамките на „пясъчника” приложе-
ния да нямат достъп до чувствителните системни файлове и да не могат да правят перма-
нентни промени в тях, така че да отворят пътя на евентуални малуер зарази. В днешните 
браузъри Sandboxing защитата е достъпна по различни начини (за подробности виж рубри-Sandboxing защитата е достъпна по различни начини (за подробности виж рубри- защитата е достъпна по различни начини (за подробности виж рубри-защитата е достъпна по различни начини (за подробности виж рубри-
ката „Help” в настоящия брой), но универсалният препоръчван инструмент е shareware про-Help” в настоящия брой), но универсалният препоръчван инструмент е shareware про-” в настоящия брой), но универсалният препоръчван инструмент е shareware про- в настоящия брой), но универсалният препоръчван инструмент е shareware про-в настоящия брой), но универсалният препоръчван инструмент е shareware про-shareware про- про-про-
грамката Sandboxie. Тя осигурява безопасни „пясъчници” за всяко приложение или група от 

когато 
поверителноСт та е 

приоритет, винаги е добра 
идеята да Се използват 
„инкогнито” режимите  

на браузърите

оСвен да помни, 
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приложения в системата ви – уеббраузър, e-
mail клиент, игри и пр. 

Осигурете си инструмент за управление 
на паролите. За т.нар. сигурни пароли (т.е. 
не тези, които са например името на котка-
та ви с 1 накрая) сме говорили много 
пъти, както и за това, колко е труд-
но да се помнят те. Писането им 
на хвърчащи листи, както знаем, 
не е адекватно решение, но още 
по-непрепоръчително е да ги за-
писвате на нешифровани текстови 
файлове в компютъра си или да ги помни-
те в самия браузър. За помненето на си-
гурните пароли ви трябва подходящ „адми-
нистратор”, например като приложението 
LastPass (чиято Basic версия е безплатна) 
или 1Password . Различните password мениджъри предлагат разнообразни приспособле-Различните password мениджъри предлагат разнообразни приспособле-password мениджъри предлагат разнообразни приспособле- мениджъри предлагат разнообразни приспособле-мениджъри предлагат разнообразни приспособле-
ния, но основната им функция е една – да помнят паролите вместо потребителя, който, раз-
бира се, все пак ще трябва да запомни една особено важна – за самия паролен админис-
татор. 

Кажете „Не” на уебскриптовете.(Важи за: Firefox, Chrome.) Базираните на уебскриптове 
среди, като JavaScript, Flash, Silverlight, ActiveX, могат да добавят към Интернет битието ви 
както радост (например с поточно видео), така и мъка (под формата на малуер или досад-
ни реклами). Ако сигурност та за вас е по-важна от лъскавите елементи, можете да се въз-
ползвате от добавки, като NoScript за Firefox или NotScripts за Chrome, които изключват 
всички „активни” елементи на уебстраниците още преди те да се заредят в браузъ-
ра ви. След това обаче ще имате възможност да включите отново скриптовете, кои-
то ви трябват (за видеострийминг, да речем), като оставите изключени ненужните 
(които докладват на рекламодателите какви ги вършите в Мрежата). Тези инструмен-
ти са много полезни за предотвратяване действието на т.нар. прихващащи кликове-
те („clickjacking”) скриптове. Те се задействат, когато кликате върху картинка напри-
мер, но така, без да подозирате, активирате скрипт, който отприщва спам във вашия 
Facebook или Twitter акаунт. 

Сложете под контрол социалните мрежи
Обединете всички социални мрежи на едно място (Firefox, Chrome). Хората с регистра-

ции в много социални мрежи вероятно ще намерят за доста полезни т.нар. социални аг-
регатори от рода на Yoono – уебуслуга, която ви дава възможност лесно и през една 
централна конзола да следите и пращате постинги в мрежи като Facebook, Flickr, 
LinkedIn, Twitter и др. Сложени под един таб, дразнителите разсейват по-малко, а сай-
тът на Yoono е използваем през всеки модерен браузър, като за Firefox и Chrome са 
налични и специални разширения, предлагащи еднобутонен достъп до цялата му 
функционалност. 

Блокирайте споделянето(Firefox, Chrome). Ако пък сте сред противниците на „мотае-
нето” в социалните мрежи, по всяка вероятност ще харесате добавки като Antisocial (за 
Chrome) и ShareMeNot (Firefox). Тези две разширения си приличат по това, че блокират 
действието на бутоните за споделяне, като „Like” за Facebook или G „+1” за Google, каквито 
вече има в почти всички днешни сайтове. 

Бързи решения на често срещани браузърни проблеми
Настройте по-добре своя PDF плъгин. Ако сте сред редовните Интернет потребители, 

със сигурност знаете, че понякога PDF-ите в Мрежата могат доста да затруднят браузъ-PDF-ите в Мрежата могат доста да затруднят браузъ--ите в Мрежата могат доста да затруднят браузъ-
ра ви. Причината за това са не само трудните ъпдейти на четеца Acrobat Reader, но и из- Reader, но и из-Reader, но и из-
искването за по-сериозни системни ресурси. Това може да „задави” някои по-старички или 
по-маломощни РС машини за повече от половин минута, когато кликнете върху някой линк 
към PDF файл. Едно възможно решение на този проблем е да се използва Foxit Reader 

noSCript изключва 
активните 

елементи на 
уебСтраниците
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вместо Adobe Acrobat Reader. Тази безплатна програмка е по-лека и не затруднява толко- Adobe Acrobat Reader. Тази безплатна програмка е по-лека и не затруднява толко-Adobe Acrobat Reader. Тази безплатна програмка е по-лека и не затруднява толко- Acrobat Reader. Тази безплатна програмка е по-лека и не затруднява толко-Acrobat Reader. Тази безплатна програмка е по-лека и не затруднява толко- Reader. Тази безплатна програмка е по-лека и не затруднява толко-Reader. Тази безплатна програмка е по-лека и не затруднява толко-
ва РС-тата, но трябва да внимавате при инсталацията, за да не вкарате някой тулбар, кой-
то тя се опитва да ви натрапи. След като инсталирате Foxit, стартирайте го и идете в Tools, 
Preferences, File Associations, където трябва да махнете отметката срещу опци-
ята Display PDF in Browser. Така следващия път при кликане на линк към PDF брау-PDF брау- брау-
зърът ви няма да се опитва да го отвори, а ще го свали на компютъра и ще го от-
вори през Foxit, докато останалите функции на браузъра са достъпни. 

Дръжте на РС-то няколко инсталирани браузъра. Някои онлайн скриптове и стандарти, 
като Flash например, са доста придирчиви особено когато през тях се осъществява достъп 
до ресурсоемки дан ни като поточно видео. Затова, ако браузърът ви не изобразява корект-
но дадено съдържание в определени сайтове и услуги, а то ви трябва, можете да опитате 
да го отворите с друг браузър – това доста често върши работа.

Опознайте safe mode режимите. По принцип повечето браузърни разширения са срав-safe mode режимите. По принцип повечето браузърни разширения са срав- mode режимите. По принцип повечето браузърни разширения са срав-mode режимите. По принцип повечето браузърни разширения са срав- режимите. По принцип повечето браузърни разширения са срав-режимите. По принцип повечето браузърни разширения са срав-
нително „леки”, но ако прекалихте с тях, може да възникнат проблеми със съвместимост-
та помежду им, които да повлияят на работата на браузъра. За щастие повечето браузъри 
разполагат с инструменти за диагностика и трикове, които могат да спестят неприятности 
от този род. 

Преди всичко е добре да разберете как можете да сложите браузъра си на безопасен ре-
жим, в който не може да зарежда външни разширения. Ето как става това за три от най-по-
пулярните браузъри. Отворете командния ред в Windows (Start, All Programs, Accessories, 
Run); след което напишете (без кавичките): за Chrome “chrome.exe –incognito” (без кавич-
ките), a за IE “iexplore –extoff”. Във Firefox просто отворете менюто „Помощ” и изберете 
„Рестартиране с изключени добавки”. След като минете в safe mode, вижте дали браузърът 
ви ще продължава да забива. Ако работи стабилно, включвайте една по една добавките, за 
да видите коя от тях създава проблемите. 

yoono уСпешно 
държи под око 
дейноСт та ви в 

Социалните мрежи

ПОКАЖИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА “ПРАКТИКА”

PC
W

O
R

LD
.B

G

www.pcworld.bg  Юни 2012 55

Практика

http://pcworld.bg/category:107:a
www.pcworld.bg


Тук е мястото на 
вашата реклама
Подходящ ли е Интернет за провеждане на 
маркетингова стратегия и наистина ли е хем 
евтино, хем ефективно?

Деница Дженева
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Когато стане въпрос за реклама в Интернет, почти в един глас запяват два хора. Едини-
ят – на оптимистите, които вярват, че в Интернет почти всичко е безплатно и затова не 
е необходимо да се инвестират почти никакви пари за успешна кампания. И другият – 

на скептиците, които винаги си задават въпроса „Колко ми струва безплатният обяд?“ и не 
вярват, че минималната инвестиция може да им донесе големи резултати. Тогава трябва ли 
да се инвестира в Интернет маркетинг, колко и какво? 

Специалистите са единодушни, че в Интернет маркетинг трябва да се инвестира. Пари-
те обаче са най-маловажният елемент в тази инвестиция. И преди да ме оборите, че всеки 
бизнес функционира, за да прави пари, бързам да уточня – преди да се дадат каквито и да 
са пари или да се стартира дори най-евтината кампания, трябва да се инвестира първо в 
мислене. Експертите в област та смятат, че спокойно можете да реализирате една успешна 
и евтина онлайн кампания и дори да пренесете голяма част от маркетинг усилията си в уе-
бпространството, ако преди това си напишете домашното.

Първо за парите
Тъй като финансовите параметри са от съществено значение за фирми с всякакви раз-

мери, нека да уточним какви средства са необходими за една кампания в Интернет и каква 
възвръщаемост на инвестицията можем да очакваме. „Безспорно Интернет средата е с най-
ниска себестойност на комуникацията с единица потребител. Google взима между 10 ст. и 
1 лв. за клик за контекстна реклама. Facebook е малко по-скъп“, казва Иван Павлов, парт-
ньор в маркетинговата агенция Red Lemon Marketing. Агенцията предлага комплексно мар-
кетингово обслужване и консултации на компании, които нямат собствен маркетинг отдел, 
или на стартиращи фирми.

Възможно е дори да се реализира напълно безплатна онлайн кампания, но за да е успеш-
на, трябва компанията да има много опит и да познава изключително добре клиентите си. 
Това пък е трудно постижимо и по тази причина специалистите препоръчват да не се раз-
чита само на собствените усилия. Обратното мислене също е погрешно – големият бюджет 
в никакъв случай не гарантира ефективност. Не са рядкост случаите, в които рекламата не 
достига до своите адресати, защото Интернет не е подходящият за тях канал. Тогава кол-
кото и пари да се изсипят в дадена кампания, резултатът няма да бъде удовлетворителен. 

Каква е възвръщаемост та на инвестицията в Интернет рекламата?
Според Димитър Николов, маркетинг 

консултант и автор на блога Kreativen.
com, правилно таргетираната онлайн 
кампания може да даде доста по-добри 
резултати от традицион ните. Нивото на 
възвръщаемост (commercial rate) от Ин-
тернет реклама може да достигне до 10%, 
като Глобалната мрежа дава най-добри 
резултати по този показател за малките и 
средните компании. 

Какво е най-важно да се направи в 
Интернет?

Тук ще уточня какво имах предвид в 
началото, когато казах, че трябва да си 
напишете домашното. Стъпките, кои-
то трябва да направите, преди да стар-
тирате кампания или да пренесете част 
от маркетинговите си усилия в Интернет, 
са ключови за успеха на следващите ви 
действия. 

Експертите съветват най-напред да оп-
ределите към какви клиенти е насочена 
вашата реклама и по кой канал най-лесно 

www.pcworld.bg  Юни 2012 57

За малката фирма

http://www.kreativen.com/
http://www.kreativen.com/
www.pcworld.bg


ще достигнете до тях. Само защото Интернет става все по-разпространена медия, не озна-
чава, че хората, които ползват вашите продукти или услуги, са онлайн и можете да им въз-
действате във виртуалното пространство. 

„Първо трябва да си зададем въпроса къде е нашата таргет група. Ако потенциалните ни 
клиенти са млади и образовани хора, а нашият продукт е достатъчно технологичен и/или 
социален, то Интернет може и да е единственият канал за реклама. В повечето случаи Ин-
тернет рекламата е един от каналите на маркетинговата стратегия, участващ пълноцен но в 
микса с тв, преса, външна реклама или други немедийни активности“, коментира Иван Па-
влов. 

Друга важна стъпка, която трябва да направите преди кампанията, е да си поставите 
ясни цели. Когато разберете какво искате да постигнете, има смисъл да разсъждавате дали 
Интернет средата е подходяща и кои точно Интернет канали са оптимални за реализация-
та на целите. 

Като цяло разработването на маркетингова кампания в Интернет преминава през същите 
фази, през които и офлайн кампанията. Накратко те са: определяне на аудитория, комуни-
кационен канал, послание, очакван ефект и измерване на резултатите, като при нужда се 
правят промени или допълнителни настройки.

Какви грешки се правят при провеждането на онлайн 
кампании?

Най-често срещаните грешки са свързани с не-
определянето на потенциалните клиенти и неде-
финирането на ясни цели на кампанията. Приме-
ри от практиката за подобни случаи има много. 
Съществуват и примери за компании, които „не 
са в Интернет“, но използват този канал за рекла-
ма. Ако решим да рекламираме в Интернет, тряб-
ва да проследяваме обратната връзка с клиента си 
в Мрежата и да не забравяме този комуникационен 
канал след края на кампанията. 

Разбирането къде да намерим клиента също 
често е погрешно. „Много компании разчитат на 
Twitter и на LinkedIn, за да стигнат до своите потреби-
тели. Те обаче далеч не са популярни у нас“, казва Ди-
митър Николов. 

Грешки могат да станат не само при определяне-
то на аудиторията и целите. Според Димитър Нико-
лов често компаниите използват Интернет като 
платформа за флаери. Вместо това трябва да 
виждат в него подиум за дискусия и да се въз-
ползват активно от възможностите за обратна 
връзка. Мнението на специалистите е, че в мо-
мента фирмите не намират начин да получат мне-
нието на клиентите си в Интернет, а имен но там е 
най-лесно да го разберат. 

Към т.нар. „обратна връзка“ обаче трябва да се подхожда внимателно. Важно е да 
се отсява информацията и компаниите да се научат да преценяват коя е полезна и достовер-
на. Също така трябва да свикнат да определят кое във форумите е писано от простодушни 
хейтъри и кое – от „корпоративни тролове“. Какво се крие зад понятието „корпоративен трол“? 
Това са хора, наети от други компании, най-често ваши конкуренти, които получават запла-
щане за това, да публикуват негативни и подронващи авторитета ви коментари. 

Подходът към двете категории трябва да бъде много внимателен. Очевидно не е добра 
идея да се влиза в конфронтация с тях, нито пък да бъдат изтривани всичките им постове. 
Специалистите съветват да се провокира дискусия и да се покаже ангажираност към про-
блемите. 

Друга сериозна грешка можете да допуснете, ако не отчетете важни събития и не ги съ-
образите с рекламата си. Като например в следния случай: статия на новинарски сайт за 
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потънал пътнически кораб край бреговете на Италия, а 
отдясно на същата страница – реклама на средиземно-
морски круизи. „Инвестирайте достатъчно време и усилия 
в дефинирането на Интернет кампанията си, опитайте се 
да предвидите всяка ситуация. Даже и да сте пропуснали 
фактора „потъването на кораби“, по-добре спрете кампа-
нията за ден-два, отколкото да харчите пари за негативни 
асоциации“, съветва Иван Павлов. 

Разлика между онлайн и офлайн реклама
Това, което работи в реалния свят, не винаги дава ре-

зултат и във виртуалното пространство. Ако на улицата 
получите флаер за намиращ се наблизо ресторант или в 
пощата си намерите брошура с промоции на голяма ве-
рига магазини, шансът поне да погледнете за какво ста-
ва въпрос е голям. Ако в електрон ната си поща получите 
писмо, рекламиращо непознати за вас продукт или ком-
пания, вероятност та да го изтриете, преди да го отвори-
те, е почти 100%. 

Много компании обаче не разбират разликата между 
офлайн и онлайн реклама и пропускат възможностите на 
Интернет канала, които не могат да получат с флаери и 
брошури. Става въпрос за начина да „облъчиш“ различни 
категории потребители с различни послания. Виртуална-
та среда е чудесно място, в което можеш да разделиш по-
тенциалните си клиенти както по пол, така и по възраст и 
по още куп други признаци, а след това да избереш най-
подходящото за всяка група послание. 

Защо още има pop-up реклами?
По темата има ли нещо по-досадно от изскачаща пред очите ти реклама, докато четеш 

нещо, две мнения няма. Интересно е обаче защо още съществуват pop-up реклами? Спе-
циалистите отговарят еднозначно – защото все още има наивни компании, които могат да 
бъдат убедени, че рязко увеличената посещаемост на техните сайтове (случайна и кратко-
трайна) може да доведе до реални продажби. Действително, при провеждането на подоб-
ни кампании мигновената промяна в цифрите – повече уникални посещения, е силно забе-
лежима. Това обаче не е достатъчно за постигане на резултат от кампанията. По-важно е 
не колко души са посетили сайта ви, а колко от тях са се задържали повече от 1-2 секунди. 
Защото това е средната продължителност на случайните посещения, генерирани от pop-up 
рекламите. 

Как да печелят МСП от онлайн реклама? 
За да си отговорим на този въпрос, трябва да определим кое е 

най-голямото преимущество на малките компании. Си-
лата на малкия бизнес е, че добре познава клиентите 
си и може да им предложи силно персонализиран под-

ход. Димитър Николов разказва за редица успешни 
кампании, проведени във Facebook например. Те са 
успешни, защото залагат на познаването на клиенти-
те, показването на информацията, която ще ги заин-
тригува, както и индивидуалното отношение към все-

ки от тях. 
Друг факт, който е добре да имат предвид 

МСП, преди да стартират кампания онлайн, 
е, че рекламите вече са залели Интернет. 

Тяхното послание трябва да е атрактивно, за 
да не бъде подминато от аудиторията. „Потребите-
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лите на Интернет вече не виждат рекламите. Виждат текста“, казва Димитър Николов. Зато-
ва е и по-удачно рекламата да бъде интегрирана в съдържанието, допълва той. 

За какви кампании е най-добре да се използва Интернет?
„Интернет е идеалната среда за поддържаща реклама. След като сте похарчили много 

пари за TV и външна реклама, осмелили сте се дори да експериментирате с налудничава 
Guerrilla идея, не оставяйте усилията ви да бъдат забравени след три дни. Интегрирайте 
кампанията в Интернет“, съветва Иван Павлов. 

Добре е да помните, че във виртуалното пространство нещата се случват много бързо. 
Ефектът е мигновен, но ако престанете да развивате този канал, аудиторията може бързо 
да се изпари. Онлайн потребителите (а и търсачките) не обичат статични неща. Затова спе-
циалистите съветват непрекъснато да поддържате активност. Дори едно „Добро утро!“ или 
„Как прекарахте дъжновния уикенд?“ на страницата ви във Facebook върши работа. 

Как да поддържате сайта и блога си? 
Част от онлайн стратегията на фирмата трябва да бъде поддържането на уебсайт. Нужно 

е той да е интегриран в цялостната маркетингова стратегия, а не да е самоцел. За да бъде 
ефективен, сайтът не трябва да дублира 
брошурата на компанията. Експертите съ-
ветват да не се увличате и в маловажни 
неща, като подробна фирмена история, а 
да се концентрирате върху главната за по-
требителите информация. 

От съществено значение е и кой ще из-
работи сайта. Дизайнерът трябва да е спе-
циалист в информацион ния дизайн, за да 
може да направи адекватна визия според 
съдържанието. Освен графичния дизайн 
при изработването на сайт е важен мар-
кетинговият подход при представяне на 
продуктите или услугите, които предлага-
те. От съществена важност е бързото на-
миране на информация в сайта. Специа-
листите обръщат внимание, че обичайно 
клиентите напускат даден сайт, ако до тре-
тото кликане не са открили търсената ин-
формация.

Заедно с това е добре да не забравяте, 
че вниманието на потребителите в Интер-
нет е много разконцентрирано. Необходи-
мо е периодично да се следи какво им е 
интересно и важната информация да се 
публикува на удобно място. Като цяло за-
ложете на практичния подход към уебдизайна, съветват специалистите. 

Блогът може да се използва като второ портфолио на компанията и като мощно средство 
за споделяне на експертиза, коментира Димитър Николов. Най-често блогът се поддържа 
от служители на компанията, които коментират теми от обхвата на действието ѝ. Например, 
ако фирмата е специализирана в производството на комуникацион ни устройства, блогът е 
подходящо място да се коментират теми като новите стандарти за безжична комуникация 
или изграждането на сложни мрежи. По този начин компанията печели доверието на клиен-
тите си, показвайки, че е специалист в своята област. 

Кой може да направи успешна кампания в Интернет?
По принцип е възможно да направите кампанията си и сами, но е необходимо да имате 

богат опит със своите клиентите. Дори и в този случай обаче е добре, когато разработвате 
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цялостна онлайн концепция или планирате отделна рекламна кампания, да се консултира-
те със специалист. 

„Има интерес от страна на МСП да изнесат маркетинговия си отдел извън компания-
та“, споделя Иван Павлов. „Клиенти на Red Lemon Marketing са средни компании, които 
имат един-двама души маркетингов отдел и ползват услугите ни като консултанти“. Консул-
тантите се стремят да опознаят всички аспекти от даден продукт или от услугата, да де-
финират адекватна маркетинг стратегия в средносрочен план и да я приложат чрез пра-
вилните инструменти. Иван Павлов коментира, че в Red Lemon Marketing с клиентите се 
обсъждат всички аспекти по създаването и поддържането на комуникация в Интернет – 
сайт, блог, фен страница, форум и т.н. Необходима е и стратегия за съдържанието, което 
ще се публикува, и алокирането на ресурс за поддържане на този канал. Категоричното 
мнение на специалистите е, че корпоративен блог с две публикации годишно е в ущърб на 
Интернет имиджа на компанията.

„Проблемът е, че компаниите трудно се доверяват на маркетинговите консултанти, ко-
ментира Димитър Николов. Доверието намалява и заради т.нар. специалисти, които бук-
вално не знаят какво правят, нямат креативни идеи и не умеят да адаптират идеи, а прос-
то ги копират“, допълва той. 

Интернет 
маркетингът и 
кризата

Приходите от Ин-
тернет реклама рас-
тат както в световен, 
така и в регионален 
мащаб. Тази тен-
денция ще продъл-
жи през следващите 
години, поне докато 
нивата на Интернет 
и тв рекламата не се 
изравнят, прогнози-
ра Иван Павлов. 

Около 14,9 млрд. 
щ.д. е обемът на па-
зара на Интернет 
маркетинга през пър-
вото полугодие на 
2011 г., сочат дан ни 
на Internet Advertising 
Bureau. Ръстът спря-
мо същия период на 
предходната година 

е 23 на сто. 
Дисплей рекламите държат 37 процента дял в общия пазар на онлайн маркетинга. В тази 

категория се включват формите на визуална реклама, съдържащи текстове, лога, снимки 
и др. В Интернет те най-често са във вид на банери – статични или анимирани, и видеоре-
клами.

Обемът на дисплей рекламите през H1’11 е бил 5,5 млрд. щ.д. Най-големи приходи сред 
тях идват от банерите – 3,4 млрд. долара и 23 на сто от пазара. Цифровото видео е доне-
сло 891 млн. долара и има 6% пазарен дял. 

Сред останалите форми на онлайн реклама лидер са рекламите в търсачките с 7,3 млрд. 
приходи и 49% на сто дял от общия пазар. Lead generation достига 805 млн. долара прихо-
ди и 5 на сто дял. Classifieds държат 8% от пазара и 1,237 млрд. долара. Това представля-
ва спад от 2 процента спрямо същия период на предната година. С най-ниски резултати се 
представя имейл рекламата, която е намаляла с 35 на сто на годишна база и е генерирала 
едва 1% от приходите от онлайн реклама. 
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Видеокартата  
GIGABYTE GV-R785OC-2GB  
демонстрира високата ефективност 
на WindForce охлаждането

Фабрично овърклокнатият Radeon HD 7850 базиран графичен 

адаптер на GIGABYTE показва отличен потенциал и за по-

нататъшно завишаване на работните честоти, без да увеличава 

драстично консумацията, шума и топлоотделянето, за което 

немалка заслуга има и фирмената охладителна система WindForce 2

Видеокартата  
GIGABYTE GV-R785OC-2GB  
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През март компанията GIGABYTE анонсира своя овърклокната 
версия графична карта, базирана на графичния процесор AMD 
Radeon HD 7850. Тя е изградена с новите 28 nm GPU чипове на 

AMD и е снабдена с GDDR5 памет. Както показва и наименованието, 
тази версия е със завишени работни честоти спрямо референтните, 
като тактовата честота на графичния процесор е увеличена от стан-
дартните 860 MHz на 975 MHz, докато работната честота на GDDR5 
памет та е останала непроменена. 

Още от пръв поглед GV-R785OC-2GB впечатлява. Дизайнът на фир-GV-R785OC-2GB впечатлява. Дизайнът на фир--R785OC-2GB впечатлява. Дизайнът на фир-R785OC-2GB впечатлява. Дизайнът на фир-785OC-2GB впечатлява. Дизайнът на фир-OC-2GB впечатлява. Дизайнът на фир--2GB впечатлява. Дизайнът на фир-GB впечатлява. Дизайнът на фир- впечатлява. Дизайнът на фир-
меното охлаждане WindForce x2 доминира над външния ѝ вид с чер-WindForce x2 доминира над външния ѝ вид с чер- x2 доминира над външния ѝ вид с чер-
ната си рамка, приютяваща два броя 100 мм вентилатора от черна 
прозрачна пластмаса. Независимо че изглежда крехка, рамката на ох-
лаждането е доста здрава в действителност (доколкото това може да 
се каже за пластмаса). Дължината на картата е 24 см, а височината – 
13,7 см. 

Цветът на печатната платка (PCB) е останал неизмен ният син (крал-PCB) е останал неизмен ният син (крал- е останал неизмен ният син (крал-
ско синьо), който веднага идентифицира GIGABYTE като марка на гра-GIGABYTE като марка на гра- като марка на гра-

http://www.bgmaps.com/
www.pcworld.bg


Резултати от тестовете на 
Видеокартата  
GIGABYTE GV-R785OC-2GB
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Тестова система
За тестова системи използвахме най-новата платформа на Intel, базирана на процесорната 
фамилия Ivy Bridge. 
Графични карти: AMD HD7870; GIGABYTE GV-R785OC-2GB; EVGA GeForce GTX570
Процесор: Intel Core i7-3770K @ 4,4 GHz
Дън на платка: GIGABYTE Z77X-UD3H
Системна памет: 2 x 4 GB Kingston HyperX DDR3-2133
Системен диск: 128 GB Intel 510 SSD
Захранващ блок: Cooler Master 1000 W Silent Pro Gold
Шаси: Cooler Master Lab
Операцион на система: Windows 7 Ultimate 64 bit
Драйвъри: AMD Catalyst 12.4; NVIDIA ForceWare 296.10 WHQL
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фичната карта. Охлаждането, както вече споменахме, е WindForce 2 и представлява ниско-WindForce 2 и представлява ниско- 2 и представлява ниско-
профилен алуминиев радиатор, базиран на технологията на топлин ните тръби (налични са 
два броя) и заемащ цялото PCB на графичната карта. Върху него е разположена пластма-PCB на графичната карта. Върху него е разположена пластма- на графичната карта. Върху него е разположена пластма-
сова рамка, на която са монтирани 2x100 mm вентилатора под определен ъгъл, така че да 
не си пречат и оптимално да се използва въздушният поток, създаван от тях. 

Задната монтажна планка с I/O портовете заема два слота и е идентична на референт-I/O портовете заема два слота и е идентична на референт-/O портовете заема два слота и е идентична на референт-O портовете заема два слота и е идентична на референт- портовете заема два слота и е идентична на референт-
ния модел. Изходните портове, които притежава, са DVI-I, HDMI и 2х mini Display Port. 

Захранването на видеокартата се осъществява посредством 6-пинова PCI-E захранваща 
букса, разположена отзад, в горния край на PCB. От GIGABYTE препоръчват използване-PCB. От GIGABYTE препоръчват използване-. От GIGABYTE препоръчват използване-GIGABYTE препоръчват използване- препоръчват използване-
то на 500 W захранване за PC система, оборудвана с тази графична карта. TDP на рефе-W захранване за PC система, оборудвана с тази графична карта. TDP на рефе- захранване за PC система, оборудвана с тази графична карта. TDP на рефе-PC система, оборудвана с тази графична карта. TDP на рефе- на рефе-
рентния модел на AMD е определен на 130 W, така че няма причини TDP на GV-R785OC-
2GB да бъде много по-високо.

GIGABYTE HD 7850OC поддържа и multi GPU технологията AMD CrossfireX. В случая тя 
позволява свързването само на две карти, тъй като има наличен само един Crossfire порт 
за връзка.

Интересна особеност при реализацията на картата е, че конструкторите са поставили ре-
гулатора на напрежение в предната ѝ част, непосредствено след I/O портовете. Използван 
е 4-фазов VRM регулатор, разработен в съответствие с технологията GIGABYTE Ultra Dura-VRM регулатор, разработен в съответствие с технологията GIGABYTE Ultra Dura- регулатор, разработен в съответствие с технологията GIGABYTE Ultra Dura-GIGABYTE Ultra Dura- Ultra Dura-Ultra Dura- Dura-Dura-
ble 2, която представлява комбинация от японски полимерни кондензатори, дросели с фе- 2, която представлява комбинация от японски полимерни кондензатори, дросели с фе-
ритен магнитопровод и MOSFET транзистори с Low RDS (on) (ниско съпротивление на пре-MOSFET транзистори с Low RDS (on) (ниско съпротивление на пре- транзистори с Low RDS (on) (ниско съпротивление на пре-Low RDS (on) (ниско съпротивление на пре- RDS (on) (ниско съпротивление на пре-RDS (on) (ниско съпротивление на пре- (on) (ниско съпротивление на пре-on) (ниско съпротивление на пре-) (ниско съпротивление на пре-
хода при включено състояние). 

Обемът на използваната памет при GV-R785OC-2GB, както показва обозначението, е 2 
GB GDDR5 памет. Използвани си 8x256 MB чипове на Hynix (H5GQ2H24MFA T2C). Работната 

http://www.presenta.bg
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честота на тези чипове е 1250 MHz (5000 MHz DDR), така че могат да се очакват добри 
резултати при овърклок на памет та. 

Овърклок и консумация
GIGABYTE GV-R785OC-2GB пристига фабрично овърклокната на 975 MHz за GPU 

и 1200 MHz (ефективни 4800 MHz) за GDDR3 памет та. Както всички видяхме, цялото 
семейство графични карти от серия 7000 на AMD пристигат с високи тактови често- пристигат с високи тактови често-
ти, но въпреки това притежават и още достатъчно добър овърклок потенциал. Кон-
кретният тестов екземпляр на тайванския производител успя да достигне стабилна 
честота на GPU от 1050 MHz, като това е и максимално възможната стойност, която 
може да се зададе в AMD Power Tune. Памет та първоначално успяхме да овърклок-AMD Power Tune. Памет та първоначално успяхме да овърклок- Power Tune. Памет та първоначално успяхме да овърклок-Power Tune. Памет та първоначално успяхме да овърклок- Tune. Памет та първоначално успяхме да овърклок-Tune. Памет та първоначално успяхме да овърклок-. Памет та първоначално успяхме да овърклок-
нем до 1350 MHz, но системата се държеше нестабилно и затова я върнахме с 50 
MHz назад на 1300 MHz (5200 MHz ефективни). Температурите, които бяха измере- назад на 1300 MHz (5200 MHz ефективни). Температурите, които бяха измере-MHz (5200 MHz ефективни). Температурите, които бяха измере- (5200 MHz ефективни). Температурите, които бяха измере-MHz ефективни). Температурите, които бяха измере- ефективни). Температурите, които бяха измере-
ни след над два часа гейминг, са повече от впечатляващи: даже и при овърклок тем-
пературата на GPU не надхвърли 55 градуса C. Консумацията на картата, както и 
предполагахме, беше близка до тази на референтната, само с няколко вата отгоре 
(по-точно 8 W) над референтното TDP. Даже и при овърклок консумацията не успя 
да премине границата от 150 W. И това, разбира се, е при абсолютно пълно натовар-W. И това, разбира се, е при абсолютно пълно натовар-. И това, разбира се, е при абсолютно пълно натовар-
ване с теста на Furrmark. В реални 3D приложения (игри) такива стойности не могат 
да се достигнат, така че при ежедневна работа и гейминг консумацията на електро-
енергия е доста по-ниска. 
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Заключение
Като цяло видеокартата GIGABYTE GV-R785OC-2GB се представя много добре. От 

резултатите от тестовете ясно се вижда, че нейният основен конкурент е графичната 
карта NVIDIA GeForce GTX570. Ускорителят на GIGABYTE наистина се справя отлично 
в това сравнение (или е по-бърза, или е много близко до GTX570), което е чудесен 
резултат за картата с по-ниската консумация на електроенергия и с по-ниското ниво 
на шума от сравняваните. Охлаждането WindForce се справя много добре при норма- се справя много добре при норма-
лен режим на работа, като при автоматично регулиране на оборотите на вентилатори-
те те практически не се чуват. Даже и при овърклок оборотите на вентилаторите, при 
реални 3D приложения, не се покачват с повече от 40-45%, което слухово се възприе-
ма като едно много леко жужене, когато се доближите на 20-30 см. 

Проблем обаче установихме при по-високи стойности (над 50% увеличаване на обо-
ротите), който се изразяваше в отчетливо жужащо дрънчене. При внимателно изуча-
ване на проблема се установи, че пластмасовата рамка, обхващаща вентилаторите 
в основата, влиза в резонанс заради по-силните им вибрации с увеличаване на обо-
ротите. Това наистина е неприятно и определено е конструктивен недостатък, който 
някак разваля общото впечатление от иначе чудесната видеокарта. Все пак за успо-
коение ще кажем, че тази ситуация е почти изключена: при нормален овърклок, на ав-
томатичен режим на управление на вентилаторите (зададен по подразбиране), няма 
как да се достигнат такива стойности и да се сблъскате със споменатия недостатък. 

Иначе потенциалът на самото охлаждане е страхотен, особено за ядрото AMD Pit-AMD Pit-
cairn, където то позволява да се изстиска максимумът от графичния процесор, без 
това да води след себе си някои неприятни вторични ефекти като висок шум и темпе-
ратури. Цената на картата (близо 500 лв.) е добра с оглед на представянето и е значи-
телно по-ниска, отколкото при GerForce GTX570 решенията. 

Обобщено накратко, GIGABYTE GV-R785OC-2GB e една изключително хладна и 
енергийно ефективна карта. По тази причина скорост та на въртене на вентилаторите 
е много ниска, което я прави също и много тиха. От GIGABYTE са се постарали да я 
направят конкурентна на иначе стандартно по-бързите графични решения по специ-
фикации и определено са изпълнили успешно тази задача. 



GIGABYTE AiViA M8600 – 
носителят на мишия 
„Оскар“ за дизайн

Дисекция: Денислав Славчев

Геймърската мишка на GIGABYTE AiViA M8600 беше анонсирана още преди една година, 
но около нея се вдигна доста шум напоследък, особено след като в началото на тази го-
дина получи и престижната награда за дизайн за 2012 г. на iF – „iF Product Design Award“ 

(б.р. – за незапознатите тези награди за IT индустрията са като „Оскар“ за филмовата). 
Това заедно с факта, че най-после успяхме да измъкнем един тестов екземпляр от компанията, 
ни дава основание да хвърлим по-подробен поглед към модела GIGABYTE AiViA M8600, който 
се отличава от по-ран ните геймърски мишки на компанията по агресивния си футуристичен 
дизайн с изобилие от остри преходи. Но какво e AiViA? Това не е някакво реално съществуващо 
име, а абревиатура на ключовите характеристики от използваните в мишката технологии – Ad-
vanced, Intuitive and Versatile Interface Archetype (AiViA). Серията AiViA е проектирана и създаде- е проектирана и създаде-
на с цел да подчертава подсъзнателната комбинация на дизайн и функционалност в преслед-
ване на идеалния образец, твърдят от компанията. Да видим дали е така…
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AiViA M8600 – поглед отблизо
Мишката AiViA M8600, която ни бе предоставена за тестове от GIGABYTE, е обозначе-AiViA M8600, която ни бе предоставена за тестове от GIGABYTE, е обозначе- M8600, която ни бе предоставена за тестове от GIGABYTE, е обозначе-M8600, която ни бе предоставена за тестове от GIGABYTE, е обозначе-8600, която ни бе предоставена за тестове от GIGABYTE, е обозначе-GIGABYTE, е обозначе- е обозначе-

на като v.2. Това ни наведе на мисълта, че става въпрос за втора ревизия на продукта, но 
всъщност разлика в хардуерната част няма – различна е само ритейл опаковката. При v.2 
липсва атрактивната цилиндрична опаковка, в която пристига мишката. Тя е заменена с 
луксозна картонена кутия с форма на паралелепипед. На лицевата страна, в долния де-
сен ъгъл е разположено гордо логото на получената награда за дизайн от iF. На задната 
страна посредством картинки се акцентира на нейните особености.

Съдържанието на картонената опаковка представлява две кутии. Едната е пластмасо-
ва и в нея се намира самата мишка, а другата е картонена и съдържа познатата ни ци-
линдрична текстилна чантичка с аксесоарите ѝ. Всъщност съдържанието на комплекта е 
останало непроменено и освен мишката в него ще откриете два свързващи кабела USB-
miniUSB, допълнителна LiOn батерия, CD диск със софтуер GIGABYTE GHOST Macro En- батерия, CD диск със софтуер GIGABYTE GHOST Macro En-CD диск със софтуер GIGABYTE GHOST Macro En- диск със софтуер GIGABYTE GHOST Macro En-GIGABYTE GHOST Macro En- GHOST Macro En-GHOST Macro En- Macro En-Macro En- En-En-
gine, кратко упътване за инсталация, резервни високоустойчиви тефлонови падове и док 
станция. 

Както вече споменах, мишката е с доста агресивна форма, кореспондираща си с кла-
виатурата AiViA К8100. На пръв поглед с тези си форми мишката поражда редица опасе-AiViA К8100. На пръв поглед с тези си форми мишката поражда редица опасе- К8100. На пръв поглед с тези си форми мишката поражда редица опасе-
ния, че ще бъде ужасно неудобна за работа заради острите си преходи и ръбове. Но това 
е само илюзорно. След като веднъж си поставите ръката на нея, опасенията ви ще се раз-
сеят почти веднага, тъй като бързо привиквате с формата. 

Дизайнерите от GIGABYTE са имали голяма свобода на действие и са изразили в нея 
всички свои виждания и предпочитания. Веднага се набива на очи симетричният дизайн 
на AiViA M8600 – от двете страни са разположени еднакви бутони. Това прави мишката 
напълно универсална – по този начин геймърите левичари няма да се чувстват пренебрег-
нати и дискриминирани. От горната страна на мишката, зад скрол колелото, което е до-
ста масивно, се намират двата бутона за задаване на разделителната способност (DPI), 
обозначени с „+“ и „-“. Между тях до скрол колелото е LED индикатoрът, съставен от група 
многоцветни LED диоди, чиято цел е да показват нивото на заряд на батерията, избраната 
разделителна способност, а с цвета си – и текущия профил, избран в контролния панел на 
софтуера GHOST. 

AiViA M8600 разполага с общо 9 бутона, като повечето от тях се конфигурират софту- M8600 разполага с общо 9 бутона, като повечето от тях се конфигурират софту-M8600 разполага с общо 9 бутона, като повечето от тях се конфигурират софту-8600 разполага с общо 9 бутона, като повечето от тях се конфигурират софту-
ерно (посредством GHOST). Мишката е предвидено да се свързва с компютъра чрез 
безжична връзка или чрез USB кабел. В предната челна страна се намира отсекът с mini 
USB буксата, който е скрит с декоративен капак. Като се обърне мишката „по корем“, могат 
да се видят доста ключове – за освобождаване на акумулаторната батерия, за освобож-
даване на USB кабела. Също така тук е разположен и ключ за включване и изключване и 
друг за установяване на безжична връзка с док станцията. Двете батерии на GIGABYTE 
AiViA M8600 са LiOn тип с капацитет от 1500 mA и производство на Sanyo, което е гарант 
за високо качество. Според спецификациите мишката трябва да издържа 100 часа рабо-
та, но когато работите с нея, на док станцията по същото време може да зареждате изто-
щената батерия. 

Също така откъм „корема“ на M8600 има две контактни пластини, които позволяват да 
се зарежда батерията и на самата мишка (когато не се ползва), ако се постави на док стан-
цията. Разбира се, не може едновремен но в режим на безжична връзка да зареждате и 
двете батерии. За целта може да се използва USB кабелният режим на работа, при кой-USB кабелният режим на работа, при кой- кабелният режим на работа, при кой-
то се зарежда мишката, а другата батерия се зарежда посредством док станцията. Както 
вече споменахме, AiViA M8600 може да се свърже с PC компютъра и посредством USB ка-AiViA M8600 може да се свърже с PC компютъра и посредством USB ка- M8600 може да се свърже с PC компютъра и посредством USB ка-PC компютъра и посредством USB ка- компютъра и посредством USB ка-USB ка- ка-
бел, и по безжичен път, като за целта приемникът е вграден в док станцията.

По подобие на другите „GHOST“ мишки на GIGABYTE и AiViA M8600 се третира от со-GHOST“ мишки на GIGABYTE и AiViA M8600 се третира от со- M8600 се третира от со-M8600 се третира от со-8600 се третира от со-
фтуера като такава. Това ще рече, че инсталацията на едноимен ния софтуер е много лес-
на и бърза, като в началото имате опция да изберете флаш или не-флаш базирана ин-
сталация. След като се инсталира софтуерът, се изисква рестартиране на системата, с 
което мишката е напълно готова за работа. Принципно и без инсталирането на софтуера 
GHOST мишката работи перфектно и в жичен, и в безжичен режим, но за да ползвате ек- мишката работи перфектно и в жичен, и в безжичен режим, но за да ползвате ек-
стрите (например програмируемите ѝ бутони), се налага да инсталирате софтуера на GI-GI-
GABYTE. Освен стандартните функции, които предлага софтуерът, той осигурява и масив 
от макро настройки (задаване на макроси), което е едно голямо негово достойнство.
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Резултати 
Когато видях GIGABYTE AiViA M8600 v.2 за пръв път на бюрото си, бях силно впечатлен от нея – 

две LiON батерии, два режима на работа (жичен и безжичен), резервни тефлонови падове. Определе-LiON батерии, два режима на работа (жичен и безжичен), резервни тефлонови падове. Определе- батерии, два режима на работа (жичен и безжичен), резервни тефлонови падове. Определе-
но в този аспект продуктът не търпи абсолютно никакви забележки. Но това може би е и единствени-
ят, неподлежащ на критики. На външен вид мишката AiViA M8600 изглежда много добре с агресивния 
си стил. И всичко е много добре до момента, в който не я включите. LED индикаторът с възможност та 
да изобразява голяма гама от цветове изглежа доста примамлив, но за голямо мое разочарование не 
е базиран на RGB диоди, а се използват отделни такива. В резултат на това, например за получаване 
на виолетов цвят, светят синият и червеният светодиоди, което, общо взето, създава някакво впечат-
ление за такъв цвят, но има и цветове, които корен но се различават в действителност от тези, които 
виждате, като възможност за избор в GHOST софтуера. Това бих го преглътнал, ако всичко останало 
по мишката беше наред, особено в ергономичен аспект. За жалост обаче и тук има един сериозен не-
достатък, касаещ теглото на устройството. Разбира се, причина за това е акумулаторната батерия, а 

не самият дизайн, спечелил споменатата престижна награда. Според 
официалната информация това е така, за да се гони продължителна 
автономна работа от 100 часа (в което аз лично много се съмнявам, 
защото с много условности реалната е не повече от 50 часа), но неза-
висимо от това, този факт оставя известно разочарование предвид не 
малката ѝ цена от около 160 лв. Иначе изработката като цяло е отлич-
на, но не липсват и евтини изпълнения за смъкване на себестойност-
та, които носят горчивия привкус на нещо уж луксозно, но увито в ев-
тина амбалажна хартия. Имам предвид липсата на гума отстрани на 
мишката, която е заместена с грапава текстурирана пластмаса. Ней-
ното присъствие е изключително не на място в случая.

Безспорно най-силната страна на AiViA M8600 е, че пристига със 
страхотен софтуер в лицето на GIGABYTE GHOST. Естествено, и той 
си има трески за дялане, но вече в последните си ревизии се забеляз-
ва, че е доста изгладен и се справя отлично със задачата по управле-
нието на функционалност та и екстрите на M8600.

Ако трябва да обобщим накратко впечатленията си, ще кажем, че от 
GIGABYTE изглежда са се стремили с един куршум да ударят няколко за- изглежда са се стремили с един куршум да ударят няколко за-
ека („универсална“ мишка, подхождаща еднакво добре и на леваци, и на 
десняци, като същевремен но е на „ниска“ цена), но винаги в такива ситу-
ации се случва резултатът да налага компромиси. Казано честно, очак-
вах повече от този „мишок“ на тази цена, въпреки че основният му кон-
курент в лицето на Logitech G700 не го превъзхожда с нищо, а е по-скъп. 
Аргументът ми за подобни очаквания е убеждението ми, че подобен про-
дукт би следвало да се сравнява с „еталоните“ в индустрията – например 
Razer Mamba, който наистина е доста по-скъп, но пък и изпълнението е 
на друго ниво. Накратко – от GIGABYTE има още върху какво да порабо-GIGABYTE има още върху какво да порабо- има още върху какво да порабо-
тят, за да стане тази мишка толкова добра, колкото обещават вложените 
в нея технологии и идеи, които безспорно са страхотни.

gigabyte aivia m8600 има напълно Симе-

тричен дизайн. от горната Страна Са разположени 

двата бутона, обозначени С „+“ и „-“, които дават 

възможноСт поСредСтвом 4 Степени да Се зададе 

разделителната СпоСобноСт (dpi). между тях има 

led индикатор, който показва нивото на заряд 

на батерията, а чрез цвета Си – текущия профил, 

зададен от Софтуера ghoSt. 

не прави добро впечатление използването на грапава, текСтурна плаСтмаСа 

за Страните на мишката вмеСто „клаСичеСкото“ решение С гума.

Скрол колелото изглежда доСта маСивно при aivia m8600, 

а формата му доСта наподобява автомобилна гума.

при v.2 на m8600 Се използва Същият лазерен Сензор С хардуерна раздели-

телна СпоСобноСт от 5600 dpi, но около него вече е поСтавен тефлонов ринг. 
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Плюсове:

^ отлично изглеждаща

^ универсална – и за дясна, и за лява ръка

^ отлична окомплектовка

^ жичен и безжичен начини на свързване

^ работна честота 2,4 GHz

^ резервна батерия

^ отличен софтуер – GIGABYTE GHOST

Спецификации
Интерфейс: USB
Сензор: двоен лазерен
Резолюция (DPi): 100~6500 dpi (хардуерна резолюция 
на сензора – 5600 dpi)
Вградена памет: 32 KB
Максимално ускорение: 50 g
Максимална скорост: 150 inch/s
Сертификати: CE/FCC/BSMI/NCC
Цвят: черен
Дължина на USB кабела: 1,8 м
Размери (Д x Ш x В) – 134,3 mm X 72,7 mm X 42,7 mm
Тегло: 148 г с батерия и 110 г без батерия 

Минуси:
% евтино изпълнение на някои елементи

% сравнително тежка

% недостатъчно ергономична както за дяс-
на, така и за лява ръка

% лоша реализация на LED индикатора

% твърд бутон на скрол колелото

при v.2 на m8600 Се използва Същият лазерен Сензор С хардуерна раздели-

телна СпоСобноСт от 5600 dpi, но около него вече е поСтавен тефлонов ринг. 

поСтавянето на батерията на м8600 прилича на Слагането на пълни-
тел на оръжие и това напълно Се впиСва в геймърСката наСоченоСт на 
мишката. в комплекта разполагате и С още една резервна lion батерия, 
като по точи начин няма да оСтанете без захранващ източник.

Софтуерът ghoSt на gigabyte е познат и от другите им геймър-
Ски мишки. той предлага отлична функционалноСт и оСвен СъС Стан-
дартните Си наСтройки разполага и С възможноСт за Създаване на 
различни геймърСки профили чрез макро Скриптове.

uSb кабелът е С найлонова оплетка и феритен филтър. куплунгът му е позлатен С цел нама-
ляване до минимум на контактното Съпротивление, което, ако трябва да Сме чеСтни, е по-
Скоро маркетингов трик, отколкото С реална полза. 

док Станцията Се Свързва С компютъра поСредСтвом uSb интерфейС. тя оСвен за зарежда-
не изпълнява и функцията на безжичен приемник на мишката (2,4 ghz). на нея може да 
зареждате резервната батерия или Самата мишка, но не и двете заедно.

Оценка

Изпълнение: 

Ергономичност: 

Функционалност: 

Цена: 

Рейтинг: 
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Кое число трябва да се постави на мястото 
на въпросител-

ната?

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

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

Kои букви трябва да се поставят на мястото 
на въпросителния знак?
Ж С  ?
Д П  ?
З Т  Ц
Е Р  ?

1 Кои са тези две думи, които са анаграми една 
на друга и отговарят на следните определения:
ПЛАТНЕН НАВЕС – ПОКУШЕНИЕ

Коя фигура е излишна?4

2

Драги читатели!
В изцяло дигиталното издание на PC World IQ тесто-

вете ни се придържат към познатия досегашен формат, с 
тази разлика че вместо да късате страницата, да попъл-
вате и изпращате, сега можете да я отпечатате – при това 
неограничен брой пъти, и така да играете за наградите за-
едно 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 ПУЛСАР. А за IQ лидерите и 
през тази година е осигурена ГОЛЯМА НАГРАДА, която 
ще бъде спечелена от един от първите петима участници 
с най-висок резултат от тестовете през 2012 г.

ГОЛЯМАТА НАГРАДА за 2012-а ще бъде актуален към 
края на годината таблет от ARCHOS (www.archos.bg ), обо-
рудван с капацитивен сензорен екран, мощен двуядрен 
процесор, камера, видеоизход, GPS приемник, 3G, Wi-Fi 
и Bluetooth връзки. Таблетът ще работи с ОС Android 4 и 
ще има богати мултимедийни възможности, като възпро-
извеждане на Full HD видео.

Желаем късмет на всички участници!
Времен ното класиране от досегашните си участия ще 

намерите на обичайното място на сайта ни. Междувремен-
но в бр. 6 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
USB интерфейс
размери: 240 x 298 x 24 mm
размери на вентилаторите: 77 x 77 x 20

• Игра за РС от ПУЛСАР – Guild Wars 2 
Влезте в постоянно менящия се свят Тирия, в който контролирате събитията, а действията ви оф-

ормят заобикалящата ви действителност! Guild Wars 2 предефинира бъдещето на онлайн ролевите 
игри с напрегнати, ориентирани към действие битки; лична история; иновативни, динамични събития, 
които оказват реален и продължителен ефект върху околната среда; PvP от световна класа и без ме-
сечни такси. Оригиналната поредица Guild Wars® е продадена в повече от 7 милиона копия в Север-
на Америка и Европа и продължава да се радва на активни и лоялни играчи. Guild Wars 2 се основава 
на богатата история и революционния геймплей, развити в оригиналните игри, но ви отвежда 250 го-
дини напред в бъдещето, в една радикално променена Тирия. 

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: USB Тегло: 0.04 kg  
Портативният дизайн (7.6 х 4.5 х 2.5 cm ) е ергономичен и удобен за лява и дясна 
ръка при пътуване.
Отпечатайте тази и следващата страници и попълнете верните отговори. Моля, попълвайте 
имената си във формата за участие. Анонимни отговори не могат да бъдат включвани в класациите!
Отговорите изпращайте до 12.07.2012 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.

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

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

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

А  Б  В 

Г  Д

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

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

Юни 2012  www.pcworld.bg72

СофтуерХардуерIQ тест

http://www.archos.bg/
http://pcworld.bg/category:124:a
www.pulsar.bg
http://www.archos.bg/
http://www.privileg.bg
www.privileg.bg
www.pulsar.bg
http://www.targus.bg/video/targus_compact_optical_mouse.html
http://www.targus.bg/video/targus_compact_optical_mouse.html
http://www.targus.bg/video/targus_compact_optical_mouse.html
http://www.targus.bg/video/targus_compact_optical_mouse.html
http://www.targus.bg/video/targus_compact_optical_mouse.html
http://www.targus.bg/video/targus_compact_optical_mouse.html
http://www.targus.bg/video/targus_4-port_smart_usb_hub_youtube.html
http://www.targus.bg/video/targus_4-port_smart_usb_hub_youtube.html
http://www.targus.bg/video/targus_compact_optical_mouse.html
www.pcworld.bg


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

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

 ........................................................................................ ........................................................................................
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Кое женско име трябва да се постави в 
скобите по аналогия на следния пример 
СЕЛА (ВЕСЕЛИНА) ВЕНИ

ИДА (…………….) РАНА

На последния ред поставете име на дърво така, 
че да допълните седемте трибуквени думи по 
вертикал.
К Н П С О В У
О И И Ъ Ч И Р
*  *  *  *  *  *  *
 

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.

Какво общо имат словосъчетанията?

ПРИСПАНИ ЯРЕТА
ДЪЛГА НАМОТКА
ПРЕСНИ РАНИ

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 

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

5

9

87

Награди от теста в бр. 4'2012 
печелят:

Иван Драганов Лазаров, Пловдив – 

мобилен телефон за две SIM карти PRIVI-

LEG TV5 mini

Стоян Георгиев Ивтиминов, Златица – 

игра за РС от ПУЛСАР – TERA

Георги Комитов, Пловдив – компактна 

оптична мишка 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. 4'2012: 
1 0,944444….; 2 9 /14 = 5х6х7х9 / 5х6х7х14 = 1890 / 2940;  
3 Б. Останалите са: А) йоанит, В) йезуит, Г) Йехова;  

4 АБСЕНТ; 5 ЗДРАВ;  
6 ОТКРИВАТЕЛ; 7 ЗАПЛЕТЕН, ОБЪРКАН;  

8 ИНТЕРИОРИ, ОРИЕНТИРИ; 9 Вж. фиг. 1; � Вж. фиг. 2

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

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

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

 ............................................................................................
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Всичко за приятните и безопасни 
занимания в Интернет

При положение, че юнският дигитален брой на PC World е така силно ориентиран към дейностите уп-
ражнявани онлайн, най-уместното, което бихме могли да направим със софтуерната подборка за месе-
ца, беше да ориентираме и нея така, че да подкрепя редакцион ното съдържание със съответния “доказа-
телствен” материал. Имен но затова в настоящата селекция ще откриете най-пресните версии на огромно 
количество браузъри за всякакви компютри и платформи – както описаните в списанието, така и някои 
по-малко известни но също доста успешни алтернативи. А тъй като сърфирането в Интернет винаги е 
придружено и от известни рискове, добавихме и солидна колекция с най-модерните издания на безплат-
ни продукти за защита.

Това, разбира се, формира само част от тазмесечната софтуерна селекция. След като в миналото из-
дание предоставихме Ubuntu 12.04, сега имаме още нещо интересно за любителите на платформи с от-
ворен код, а имен но най-новата Fedora 17. Уеб разработчиците вероятно ще оценят най-пресните версии 
на PHP, а всичко останали сигурно ще намерят по нещичко за себе си в полезните раздели като “Файло-
ве и твърди дискове”, “Системни инструменти” или “Други”, където също има много интересни програмки, 
включително една за управление на електрон ни книги и четци. След всичко това не ни остана място за 
демо версия на игра, но затова пък има няколко гейм трейлъра, които си заслужава да се видят. 

А както обикновено цялата софтуерна селекция е подбрана, проверена и каталогизирана от експерти-
те на SoftVisia.com специално за Вас, читателите на PC World. 

 Желаем ви приятни и интересни минути с шестата за годината софтуерно-мултимедийна колекция.
Антон Арсенов,
главен редактор на PC World

Свали цялата DVD селекция в ISO формат
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Съдържание на DVD – PC World 06‘2012

Файлове и твърди дискове
Defraggler 2.10.413
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Defraggler е безплатен дефрагментатор от автора на CCleaner и Recuva. Програмата предлага немалко настройки 
и функции за размера си. Тя може да дефрагментира както цял дял, така и отделни папки, отделни файлове 
и дори свободното пространство. Разполага с нормален и бърз режим на дефрагментация и възможност за 
дефрагментиране по разписание.

EaseUS Todo Backup Free 4.5
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

EaseUS Todo Backup Free е програма за създаване на резервни образи на файлове, папки, дялове и твърди 
дискове. Програмата е безплатна за домашна употреба и поддържа всички важни и основни функциии на програма 
от този вид: incremental бекъп, планиран бекъп, клониране на дялове/твърди дискове, монтиране на образи като 
устройства, разцепване на образите, компресия, заключване на образ с парола, спасителен диск и др.

HaoZip 2.8 Build 8782
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

HaoZip, наричан още "китайския WinRAR" заради приликите с него, е безплатен архиватор с доста прилични 
възможности. Програмата може да създава ZIP, 7Z и TAR архиви, да разархивира близо 40 формата, измежду които 
има образи на оптични носители. Продуктът разполага с всички нужни функции на един съвременен архиватор: 
интеграция в обвивката на Windows, различни профили на компресия, заключване на архиви, създаване на 
саморазархивиращи се архиви, заключване на архив с парола, конвертиране на архиви, поправяне на архиви, 
внасяне/изнасяне на настройки, добавяне на коментар към архива и др.

Total Commander 8.0
Windows All, Shareware, €32
свали

Total Commander е един от най-популярните и добри файлови мениджъри. Програмата разполага с два панела 
за работа с файлове, вградени модули за преглеждане, редактиране и архивиране на файлове, вграден FTP 
мениджър, модул за сравняване на файлове, модул за откриване на дублиращи се файлове и още десетки 
страхотни опции, които го превръщат в най-добрата програма от този род. 

Total Commander x64 8.0
Windows All, Shareware, €32
свали

Графика
GIMP 2.8.0
Windows XP/2003 Server/Vista/7
GPL (GNU General Public License)
свали

GIMP (GNU Image Manipulation Program) е предназначена за създаване и обработка на растерна графика, 
анимирани, статични изображения и др. Неслучайно определят GIMP като безплатен аналог на Photoshop, защото 
притежава всички необходими възможности за програма от този тип и ще предостави възможност на потребителите 
да обработят професионално своите изображения.

GIMP 2.8.0 for Linux
Linux
GPL (GNU General Public License)
свали
GIMP Portable 2.8.0
Windows XP/2003 Server/Vista/7
GPL (GNU General Public License)
свали

Интернет
Evolution 3.4.2 Stable
Linux, GPL (GNU General Public License)
свали

Evolution е програма за работа с електрон на поща, календар и адресна книга за Linux, работна среда Gnome. Про-
грамата се доближава максимално по възможности до Microsoft Outlook, като дори може да работи с Microsoft 
Exchange Server. Заедно с това Evolution притежава доста интелигентен модул за филтриране на спам съобще-
ния, възможност за разширено търсене в папки, интеграция с десктоп приложения като Pidgin и Planner, календар, а 
също така и възможност за работа с няколко профила. 

FeedDemon 4.1.0.0
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

FeedDemon е едно от най-добрите приложения за четене на RSS информация от сайтовете, като можете 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. 

Google Chrome 20.0.1096.1
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

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

Internet Explorer 9 for Windows 7
Windows 7, Freeware
свали

Новият Internet Explorer 9 обещава да направи сърфирането ни в Интернет по-лесно, по-удобно и най-вече 
по-сигурно. Освен с подобренията по външния вид на програмата, програмистите от корпорацията Microsoft, 
са се постарали и да ни зарадват и с нови функционалности, подобрена съвместимост с web стандартите и 
бързодействие.

Internet Explorer 9 for Windows 7 BG
Windows 7, Freeware
свали
Internet Explorer 9 for Windows  
Vista & Server 2008
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Freeware
свали
Internet Explorer 9 for Windows  
Vista & Server 2008 BG
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Freeware
свали
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Maxthon 3.3.9.800
Windows All, Freeware
свали

Браузърът Maxthon е базиран на ядрото на Internet Explorer, но се отличава с доста по-голяма бързина, лекота на 
работа и настройки. Разполагате с възможност за инсталиране на плъгини, използване на табове, възможност за 
дадавена на множество прокси сървъри, поставянето на допълнителни бутони и други допълнителни настройки. 

Maxthon Portable 3.3.9.800
Windows All, Freeware
свали

Mozilla Firefox 12.0
Windows All, Freeware
свали

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

Mozilla Firefox 12.0 BG
Windows All, Freeware
свали

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

Mozilla Firefox x64 12.0
Windows All, Freeware
свали

Mozilla Firefox 12.0 for Linux
Linux, Freeware
свали

Mozilla Firefox 12.0 for MacOS
MacOS, Freeware
свали

Mozilla Firefox Portable 12.0
Windows All, Freeware
свали

Opera 11.64 Build 1403
Windows All, Freeware
свали

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

Opera 11.64 Build 1403 BG
Windows All, Freeware
свали

Opera x64 11.64 Build 1403
Windows All, Freeware
свали

Opera 11.64 Build 1403 for Linux
Linux, Freeware
свали

Opera 11.64 Build 1403 for MacOS
MacOS, Freeware
свали

Opera@USB 11.64 Build 1403
Windows All, Freeware
свали

Orbit Downloader 4.1.0.8
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Orbit Downloader е супер бърз и лесен за използване Download мениджър. Базиран е на p2p технология 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. 

Safari 5.1.7
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Safari e програма за разглеждане на Интернет страници (уеб браузър), която доскоро се използваше само при 
компютрите Macintosh. Приложението поддържа всички известни уеб стандарти, разполага с възможност за работа 
без кеширане на страниците или използване на cookies, възможност за работа с отметки, вграден модул за четене 
на RSS новини, вграден модул за блокиране на изскачащи прозорци и модул за автоматично попълване на форми. 

Safari 5.1.7 for Mac OS X Leopard
MacOS, Freeware
свали

Safari 5.1.7 for Mac OS X Snow Leop-
ard
MacOS, Freeware
свали
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SeaMonkey 2.9.1
Windows All, Freeware
свали

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

SeaMonkey 2.9.1 for Linux
Linux, Freeware
свали

SeaMonkey 2.9.1 for MacOS
MacOS, Freeware
свали

SeaMonkey Portable 2.9.1
Windows All, Freeware
свали

Skype 5.9.0.115
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

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

Skype Portable 5.9.0.115
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

The Bat! Home 5.1.6.2
Windows All, Shareware, $35
свали

The Bat! е един чудесен мейл клиент с приятен интерфейс и лесен за работа. Има множество функции като – 
поддръжка на повече от един POP профил, MIME и UUencode стандарти, PGP поддръжка, сортиране на съобщенията, 
минимизиране в системен трeй и т.н. Програмата има доста висока степен на сигурност срещу вируси и атаки.

WebSite-Watcher 2012 (12.1)
Windows All, Shareware, €29.95
свали

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

Мултимедия
AVS Media Player 4.1.9.95
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

AVS Media Player e безплатен плеър, който има чудесни възможности за висококачествена картина и звук. Поддържа 
DVD (PAL, NTSC, VCD, SVCD) формати, широк спектър от MPEG4 (включително DivX, XviD и др.), MPEG1, MPEG2, 
AVI, Real Media video, Quick Time, WMV (WMV-HD), H.263, H.264 формати, мобилни формати (3GP, 3GP2, MP4) и още 
много. 

jetAudio Basic 8.0.17
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

jetAudio има огромни възможности за качествено възпроизвеждане на повечето популярни аудио и видеоформати. 
Програмата има версии jetAudio Basic (безплатна) и jetAudio Plus VX (платена). С jetAudio Plus VX можете да запис-
вате аудио CD, да редактирате тагове, да конвертирате аудиофайлове, да намирате информация за медиа в Ин-
тернет и още много. 

Линукс
Fedora 17
Linux
GPL (GNU General Public License)
свали

Проектът Fedora е отворен проект, разработван от Red Hat като неговата цел е да се създаде операцион на система 
изцяло от програми с отворен код, която по нищо да не отстъпва на всички останали Linux дистрибуции.

Parted Magic 30.05.12
Multiplatform, Open Source
свали

Parted Magic е дистрибуция на Linux за директно зареждане от диск, която включва голямо разнообразие от 
инструменти за работа с твърди дискове, дялове и файлови системи. С тази дистрибуция можете да извършвате 
почти всякакви манипулации с дяловете, да възстановявате изгубени/изтрити файлове, да изтривате файлове 
безвъзвратно, да нулирате пароли на Windows, да редактирате MBR записите, benchmark на файловата система и 
още и още. Поддържани са на практика всички известни файлови системи. Дистрибуцията включва и базов набор 
от общи програми като интернет браузър, програма за запис на дискове, файлов мениджър, аудио плеър и др.Parted Magic x64 30.05.12

Multiplatform, Open Source
свали

Оптични устройства
Alcohol 120% 2.0.2.3931
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, €29
свали

Alcohol 120% е една от най-популярните програми за създаване на image файлове и симулиране на виртуални 
устройства за вашия компютър. Вече няма нужда да държите десетки дискове подръка и да ги сменяте постоян но 
във Вашето CD или DVD, а можете просто да си създадете копие на дисковете, което да стартирате от твърдия си 
диск.

Alcohol 52% 2.0.2.3931
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

От компанията Alcohol-Soft пуснаха безплатна версия на една от най-популярните програми за създаване на image 
файлове и симулиране на виртуални устройства за вашия компютър. Вече няма нужда да държите десетки дискове 
подръка и да ги сменяте постоян но във Вашето CD или DVD, а можете просто да си създадете копие на дисковете, 
което да стартирате от твърдия си диск.

Burn4Free 6.0.0.0
Windows All, Freeware
свали

Burn4Free е безплатно приложение за записване на CD и DVD дискове, което поддържа над 3000 записващи 
устройства. С него можете да записвате най-различни типове аудио файлове (WAV, WMA, MP3, OGG, FLAC, 
WavPack, and CDA), да записвате и отваряте ISO файлове, Програмата поддържа всички типове записвачки, 
включително и двуслойни DVD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, и DVD-RAM (SCSI, IDE, EIDE, и 
USB 1.0 and 2.0).
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Други
calibre 0.8.54
Windows XP/2003 Server/Vista/7
GPL (GNU General Public License)
свали

calibre е приложение за четене, организиране и конвертиране на електрон ни книги (e-books). Приложението може 
да каталогизира електрон ни книги с тяхно описание и да ги сортира по заглавие, автор, дата, оценка, издател и 
размер. С него можете и да конвертирате от LIT, HTML, PDF, RTF и TXT в LRF формата на Sony. 

calibre 0.8.54 for MacOS
MacOS, GPL (GNU General Public License)
свали
calibre Portable 0.8.54
Windows XP/2003 Server/Vista/7
GPL (GNU General Public License)
свали
doPDF 7.3 Build 382
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

doPDF премахва нуждата от закупуване на скъпи програми за създаване на PDF файлове. Приложението се 
инсталира като виртуален принтер и с негова помощ ще можете да конвертирате всички текстови формати 
(файлове, създадени с Word, Notepad WordPad и други) в PDF файлове само с няколко натискания на мишката. 
Програмата се интегрира във всяко едно приложение и избирането ѝ като виртуален принтер конвертира файла и го 
отваря чрез стандартното ви приложение за разглеждане на PDF файлове.

SnagIt 11.0.1
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, €39.95
свали

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

SnagIt 11.0.1 for MacOS
MacOS, Shareware, €39.95
свали

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

Сигурност
avast! Free Antivirus 7.0.1426
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, €39.99
свали

аvast! е антивирусна програма, набираща все по-голяма популярност както в България, така и по света. 
Резидентната защита на програмата разполага с няколко отделни модула, които ви предпазват от зарази на 
различни нива – стандартен щит, Интернет щит, проверка на изходящата и входяща поща и др. Програмата е 
носител на множество отличия, сред които е престижната награда за най-добра ативирусна програма на SC 2006 в 
САЩ и Европа.avast! Internet Security 7.0.1426

Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, €39.99
свали
avast! Pro Antivirus 7.0.1426
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, €39.99
свали
AVG Anti-Virus 2012 12.0 Build 
2178a5019
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 61.21 лв.
свали

AVG Anti-Virus е добре познат инструмент за антивирусна и антишпионска защита. Програмата предлага 
задължителните за днешните стандарти модул за ръчно сканиране и резидентна защита, като добавя и модул за 
сканиране на връзки, преди те да бъдат посетени, защита в страниците за социални мрежи и анти-рууткит защита. 
Всичко това е обвито в приятен и удобен за работа интерфейс и равномерен глад за системни ресурси.

AVG Anti-Virus Free 2012 12.0 Build 
2178a5019
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 61.21 лв.
свали
AVG Internet Security 2012 12.0 Build 
2178a5019
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 91.91 лв.
свали
Comodo Antivirus 5.10.228257.2253
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Тази чудесна антивирусна програма може би е единствената от безплатните антивируси, която разполага с активен 
скенер за максимална защита на системата. Обновява редовно дефинициите си и има лесен и удобен интерфейс. 

Comodo Firewall 5.10.228257.2253
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали
Comodo Internet Security 
5.10.228257.2253
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Comodo Internet Security съчетава в себе си Comodo Firewall Pro и Comodo Antivirus. И така става една от най-
леките и най-полезните безплатни пакети за цялостна защита. Comodo Firewall Pro – независимо, 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, портовете и ви помага да се предпазите от 10 000 
(и повече) зловредни приложения.

East-Tec Eraser 2012 10.0.8.100
Windows All, Shareware, $49.95
свали

East-Tec Eraser 2011 предоставя уникални възможности за защита на дан ните на вашата система. Премахва 
напълно следите от престоя ви в Интернет: нежелани записи, чат, историята на браузването и др. Програмата 
заличава всякакви следи от подобна информация, като проверява всеки бит и същевремен но покрива изцяло 
сериозните критерии на Министерството на отбраната на САЩ.

ESET NOD32 Antivirus System 
5.2.9.12
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Shareware, 71.35 лв.
свали

NOD32 е антивирусна система от ново поколение, използваща монолитно ядро за откриване и защита срещу 
широк спектър появяващи се заплахи, включително вируси, spyware, adware и phishing атаките – в реално време, 
дори преди да са излязли вирусните дефиниции. NOD32 притежава най-добрите евристики в лицето на Threat-
Sense™. Това е технология от ново поколение, която проактивно (енергично, агресивно, интензивно) дешифрира 
и анализира изпълнимия код, за да идентифицира все по-сложното поведение на ново появяващите се вредители. 
Evaluation версията ви позволява да тествате програмата за 30 дни преди да я закупите.
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ESET Smart Security 5.2.9.12
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Shareware, 107.02 лв.
свали

Eset Smart Security е интегриран пакет, пряк наследник на NOD32, съдържащ в себе си антивирусна програма, 
защитна стена, антишпионски и антиспам модули. Уникалното в този пакет спрямо останалите е, че отделните 
компоненти могат да общуват помежду си като едно цяло, което осигурява по-висока и надеждна защита от заплахи.

Sandboxie 3.70
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Sandboxie е програма за виртуализация. Тя има за цел да изолира приложенията, които стартирате чрез нея, като 
пренасочва всичките файлове, ключове и други следи, които оставят, към контролирана и отделена зона и така да 
предотврати евентуални промени и дори повреди по системата Ви. Основните и най-често срещани изолирани чрез 
Sandboxie програми са интернет браузърите, но можете да стартирате всяка програма в изолирана среда. 

Системни инструменти
AIDA64 Extreme Edition 2.50 Build 
2000
Windows All, Shareware, $39.95
свали

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

ASTRA32 3.00
Windows All, Shareware, $29.95
свали

ASTRA32 е малка и много полезна програмка, която ще ви предостави доста подробна информация за вашата 
конфигурация. Ще видите информация за инсталирания хардуер, устройства, включително и недокументирана 
информация. Също така чрез нея ще можете да установите дали устройствата ви работят добре и какво можете да 
направите в случай на конфликти или други проблеми. Цялата тази информация може да бъде систематизирана и 
подредена в репорти, които в последствие да запаметите и/или отпечатате. ASTRA32 Portable 3.00

Windows All, Shareware, $29.95
свали
CCleaner 3.19.1721
Windows All, Freeware
свали

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

Inno Setup 5.5.0
Windows All, Freeware
свали

Програма за създаване на инсталатори за MS Windows. Въпреки, че е безплатна, програмата е богата на опции 
и може да се похвали със стабилност, на която платени алтернативи могат да завидят. Работата с програмата не 
е лесна заради интерфейса ѝ, който е всъщност поле, на което се пишат нужните команди. В този момент идват 
допълнителните програми, които служат като frontend за Inno Setup, работата с които вече е опростена и удобна. 

SystemRescueCd 2.7.1
Multiplatform, GPL (GNU General Public License)
свали

SystemRescueCd е Linux базиран самостартиращ се диск, снабден с множество програми, които ще са ви от ползва 
ако се налага да възстановявате система си или да възвръщате дан ни от нея. SystemRescueCd има и най-различен 
софтуер за извършване на административни действия като разделяне на хард диска ви, редактиране на файлове, 
анализиране на мрежи и други.

Wireshark 1.6.8
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Open Source
свали

Wireshark (предишно име Ethereal) е безплатна програма с отворен код, която се използва от мрежовите 
специалисти по света за анализ, откриване и отстраняване на проблеми с мрежовия хардуер и софтуер, създаване 
и анализ на мрежови протоколи и обучение. Програмата може да проучва хиляди протоколи едновремен но, да 
следи в реално време и офлайн, да анализира VoIP протоколи и още множество полезни функции.

Wireshark 1.6.8 for Linux
Linux, Open Source
свали
Wireshark 1.6.8 for MacOS
MacOS, Open Source
свали

Web разработване
PHP 5.3.13
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

PHP е език за програмиране с отворен код, широко използван главно за сървърни приложения и разработване на 
динамично уеб съдържание. PHP е скриптов език със синтаксис базиран на C и отчасти Perl. Използва се предимно 
в Web среда за създаване на широк кръг от услуги. Той е един от най-популярните езици за програмиране в 
Интернет и популярност та му расте непрекъснато.

PHP 5.3.13 for Linux
Linux, Freeware
свали
PHP 5.4.3
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали
PHP 5.4.3 for Linux
Linux, Freeware
свали

Прегледи на игри
Diablo III
свали
Doctor Who – The Eternity Clock
свали
Hitman – Absolution
свали
Spec Ops – The Line
свали
Spy Hunter
свали
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Научавайте повече и  

се забавлявайте с FAN World!

 Посетете

fan.pcworld.bg
Най-доброто от цифровите технологии 
за звук и картина

Игри с НАГРАДИ!!!
Актуалните новини за и от  

Европейското първенство по футбол

FAN Kick: бийте дузпа на скуката  
в интерактивната флаш-игра на FAN World

Наградите са осигурени от: 

http://fan.pcworld.bg/
fan.pcworld.bg

