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Как работи компютърното дъно

Гейм ревю: World of 
Warcraft: Cataclysm

Какво да правим със стария РС

10 години IQ  тест!

Още големи
награди!

EVENT FOR TECHNOLOGY 
DISTRIBUTORS IN EMEA

8-11  FEBRUARY Fairmont - Monte Carlo

80 countries

150 vendors

400 distributors

100 e-tailers

4,500 one-on-one meetings

$45 billion in combined sales

“DISTREE XXL delivers a unique environment to connect, learn, build business relationships 
and promote [products and solutions] all in one effi cient location.” Dana Manciagli, Microsoft 

“Meeting six major vendors in half a day meant both time and cost savings. 
DISTREE XXL also offered valuable updates on the conditions in the IT market.” 

Christian Bittebierre, Ingram Micro

“A fantastic event – superbly organised - bringing vendors and distributors together. 
DISTREE XXL allowed us to enhance our immediate business while also contemplating 
the long-term developments in the EMEA distribution channel.” Reuven Soraya, AMD

“DISTREE XXL is a very high level event that keeps you aware  of market trends, 
allows you to maintain contact with existing vendor partners and also make contact 

with new brands too.” René-Luc Caillaud, ETC France

“DISTREE XXL is a great opportunity to meet potential business partners from around EMEA 
and network with other vendors. It also provides valuable information on market trends 
from research companies and analysts.” Stephen Lee, Gigabyte

“DISTREE XXL is a great event for networking. It is big enough to have the right people attending 
and small enough to actually be able to meet them.” Kevin Vaughan, DCC SerCom Distribution

“As a new vendor, it was an amazing way to fi nd distributors who sold our  type of products. 
To meet with two-dozen of them in three days was perfect. This event saved us two years 
of work and a great deal of travel expense.” Efi  Gal-ed, Discgear

“20 meetings in two days, incremental business, convenient location 
and rocking organisation. DISTREE XXL 2010 was once again 
‘the’ event for decision makers in the EMEA IT channel.” 

Laurent Journoud, Asbis

For registration and sponsorship opportunities, 
visit: www.distree.com/xxl
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представя

GIGABYTE беше първата компания, която демонстрира готов-
ност да предложи модерни motherboard платформи за очак-
ваните в началото на януари процесори на Intel от следващо 

поколение, базирани на новата 32nm архитектура с кодово наимено-
вание Sandy Bridge.

Още преди няколко месеца именитият тайвански производител на 
компютърни компоненти показа и един от “флагманските” си про-
дукти, базирани на системната логика Intel P67 и процесор-
ния цокъл LGA 1155 – дън ната платка P67A-UD7.

GIGABYTE P67A-UD7 се отличава от общата маса таки-
ва изделия с редица уникални качества и технологии, носей-
ки всъщност всички най-модерни разработки на фирмата. Те 
усилват характеристиките на продукта както по отношение на 
дизайна, така и в сферата на решенията, предназначени да извлекат 
максимума от възможностите на бъдещите 32-нанометрови проце-
сори на Intel.

Веднага се забелязва например новият черен мат на печатната 
платка, който контрастира с досегашната традицион на за марката 
синьо-бяла разцветка. Зад него обаче се крият и някои доста по-ва-
жни нововъведения, сред които са фирменият GIGABYTE Ultra Durable 
3 дизайн с двойна порция мед на печатната платка (2x Copper PCB), 
осигуряващи безпрецедентна надеждност и издържливост на реше-
нието. То е способно да удовлетвори изискванията на процесорите 
и компонентите от висок клас, необходими за работа със съвремен-
ните приложения и игри.

Отбелязване заслужават също усъвършенстваната пасивна сис-
тема за максимално ефективно охлаждане на чипсета и 24-фазови-
ят дизайн на процесорното захранване. То осигурява както доста-
тъчно мощност дори за най-могъщите CPU чипове, така и резерви-
раност в случай на срив в някой от двата 12-фазови захранващи бло-
ка, а също и удължен жизнен цикъл на самото дъно благодарение на 
редуващия се режим на работа. Той намалява износването на захран-
ващите компоненти.

 Налице е практически всичко, което може да потрябва на един 
съвременен компютърен ентусиаст или геймър: шест SATA 6.0Gbps 
и шест SATA 3.0Gbps конектора, два порта за гигабитова мрежа, мо-
дерно 7.1-канално аудио, общо десет SuperSpeed USB 3.0 порта, Power, 
Reset и Clear CMOS превключватели, диагностичен LED-индикатор, 
както и някои работещи “зад кадър”, но безкрайно полезни техноло-
гии, като Dynamic Energy Saver (DES) и DualBIOS, обезпечаващи ефек-
тивно енергопотребление и максимална защита срещу евентуални 
системни сривове.

Звучи вълнуващо, а хубавото е, че няма да чакаме дълго, за да видим 
всички тези модерни възможности на пазара. Те ще са на разположение 
още с появата на първите настолни Intel Sandy Bridge процесори. 

Основни характеристики на 
GIGABYTE P67A-UD7:
• Водещ 24-фазов дизайн на захранването за максимална стабилност 

и резервираност на напрежението за процесора;

• Патентован GIGABYTE Ultra Durable 3 дизайн с двойна порция мед 

на печатната платка (2x Copper PCB), осигуряващи безпрецедентна 

надеждност и издържливост на решението, способно да удовлетво-

ри изискванията на процесорите и компонентите от висок клас, не-

обходими за работа със съвремен ните приложения и игри;

• Десет SuperSpeed USB 3.0 порта (общо 18 с USB 2.0 конектори-

те) и шест SATA 6Gbps конектора за безукорен високоскоростен 

трансфер на дан ни;

• Поддръжка за CrossFireX и Nvidia 3-Way SLI графични конфигурации 

за върхови геймърски изживявания;

• Ново матово черно покритие на печатната платка (Matte Black 

color PCB), осигуряващо нов стилен външен вид на дъното, което 

вече изглежда добре и в специфични модинг конфигурации;

• Двоен Gigabit LAN адаптер със Smart Dual LAN технология, осигуря-

ващ безпроблемна и високоскоростна мрежова свързаност;

• Уникален за GIGABYTE 3x USB Power дизайн с On/Off Charge USB пор-

тове, които гарантират значително по-бързо зареждане на 

iPhone, iPad и iPod устройства, дори и при изключен 

компютър;

• Патентована DualBIOS технология, 

осигуряваща най-високото възможно 

равнище на защита от 

системни сривове.

Дъното P67A-UD7 – 
платформа за максимална CPU производителност 
с новите Intel Sandy Bridge процесори
Моделът GIGABYTE P67A-UD7 е позициониран като едно от 
най-високопроизводителните и стабилни решения, базирани на 
системната логика Intel P67 и процесорния цокъл LGA 1155.
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Честитa нова 2011-а!  
Дойде поредната нова година: 19-а в исто-
рията на PC World България, 10-а юбилейна 
за любимия на мнозина IQ тест и, надяваме 

се, една от най-щастливите и успешни за вас, чита-
телите. С настъпването є обикновено идват и но-
вите надежди за бъдещето, което в този брой от-
ново ще се опитаме да обрисуваме по начина, с кой-
то сте свикнали – като хвърлим поглед върху оно-
ва, което ни готви светът на любимите на всички 
компютърни технологии. 

 Точно затова в първия брой на списанието за 
новата година отново разглеждаме тенденциите, 
прогнозите и очакванията за нещата, които пред-
стои да се случат в света на компютрите, мрежи-
те и Интернет. Именно към погледа в бъдещето е 
ориентирана и по-голямата част от статиите и рубриките на настоящия брой 1/2011. 
В секция “Хардуер” например ще можете да научите повече за очакваното развитие на 
процесорните платформи през следващите 12 (или повече) месеца на базата на инфор-
мацията, с която разполагаме от основните CPU доставчици до момента. Предстоящи-
те обновления в сектора на безжичните мрежи и услуги са описани в рубриките “Интер-
нет” и “Мобилни комуникации”, а в Lifestyle секцията си опитваме да погледнем дори 
още по-далеч в бъдещето – към онези технологии, които обещават да променят пред-
ставите ни за “живота, Вселената и всичко останало”.

Не сме пренебрегнали също обичайните групови тестове и практически ориентира-
ни четива. С настъпването на 2011 година стартираме и нова серия статии, посвете-
на на опознаването на компютърния хардуер. Тя е предназначена главно за начинаещи РС 
потребители, както и за всички, които искат да знаят повече за това, което се случ-
ва в кутията и зад интерфейса на програмите. Материалите в стил "Как работи..." ще 
описват основните принципи на работа на РС компонентите, предоставяйки същевре-
менно любопитна информация и полезни съвети. 

И естествено, продължаваме да разнообразяваме съдържанието с обичайните игри 
и най-вече IQ теста, за който тази година има още повече атрактивни награди за ре-
довните читатели. 

Надяваме се, че ще прекарате интересни, полезни и приятни минути с първия брой 
на PC World за година 2011-а. Както винаги, очакваме ви и на сайта ни www.pcworld.bg, 
където сте добре дошли по всяко време на денонощието. 

И отново – от сърце ви желаем честита, щастлива и успешна нова 2011 година!

Antec ................ II-ра корица
Arbikas .............................. 44
ASRock ................................ 3
Chieftec ............................ 27
Ciela .................................. 32

ComelSoft ..........................13
Computer BG .................... 20
DISTREE XXL ....IV-ра корица
Fujitsu Technology Solutions 9
Gigabyte .......... III-ра корица

Max Telecom .................... 39
Roldex ................................21
SuperHosting.BG .............. 33
Targus ............................... 55
Zest Press ...........................19

В следващия брой очаквайте:

• Тестове на лаптопи и UPS устройства за 
резервиране на захранването

• Как работи видеокартата
• Специална секция за сигурност и 

информационна защита у дома и в 
малката фирма:

- Сравнение между най-добрите платени и 
безплатни антивирусни програми за 2011 г.

- Кои са най-опасните места в Мрежата
- Интернет сигурност за напреднали
- Сигурност за родители 
… и още – в бр. 2/2011 на PC World

Индекс на рекламите в броя:
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Състоя се официалният дебют на процесорите 
Intel Sandy Bridge

ки – 5 настолни (P67, H67, Q65, Q67, B65) 
и 5 мобилни чипсета. 

Новите процесори съдържат от две 
до четири x86 ядра, графично ядро (Intel 
HD 2000/3000), двуканален контролер 
за DDR3 памет и интерфейс PCI Express 
2.0 (x16) на една подложка. Освен това 
се поддържат: инструкциите Advanced 
Vector Extensions (AVX – за увеличаване на 
производителност та при изчисляване на 
операции с плаваща запетая), технология-
та Turbo Boost 2.0 (за динамично повиша-
ване на честотата на активно използва-
ните процесорни ядра), до 8 MB L3 кеш па-
мет, Hyper-Threading (при определени мо-
дели), Clear Video Technology HD (хардуер-
но видеоускорение на H.264 и MPEG-2 ви-
део за плейърите на софтуерните компа-
нии CyberLink, Corel и ArcSoft), InTru 3-D (за 
стереоскопично 3D изображение на телеви-
зора през HDMI), Quick Sync Video (за харду-
ерно видеоускорение), WiDi 2.0 (за безжич-
но предаване на видеосигнал с резолюция 
до 1080p директно от лаптопа към HDTV 

Следвайки официално обещаната си 
програма, по време на изложението 

за потребителска eлектроника Intel пред-
стави официално новите си процесори, 
базирани на архитектурата Sandy Bridge. 
Под светлината на прожекторите заста-
наха както второто поколение Core CPU-
та, от които 14 настолни (i7-2600K, i7-
2600, i7-2600S, i5-2500K, i5-2500, i5-2500S, 
i5-2500T, i5-2400, i5-2400S, i5-2390T, i5-2300, 
i3-2120, i3-2100, i3-2100T) и 15 мобилни, 
така и съответните им системни логи-

ЕС утвърди стандарт 
за универсално зарядно 
устройство за телефони

През юни миналата година десет те 
най-големи производители на мо-

билни телефони и микрочипове за тях 
се договориха за създаването на единен 
стандарт за зарядни устройства.

Сега този стандарт е официално ут-
върден от Европейската комисия.

В основата на стандарта стои ин-
терфейсът Micro-USB, като през следва-
щата година всички устройства, пред-
лагани в Европа, трябва да разполагат 
с такъв порт.

Компаниите Apple, Emblaze Mobile, 
HuaweiTechnologies, LG, Motorola, Nokia, 
NEC, Samsung, Sony Ericsson, Texas 
Instruments, Qualcomm и Research in 
Motion вече поддържат инициативата.

Появяването на универсалното за-
рядно устройство ще спести на потре-
бителите необходимост та да го сме-
нят всеки път при покупката на нов те-
лефон. Освен това стандартът ще има 
и благоприятен екологичен ефект, тъй 
като ще намали количеството непо-
требни мобилни аксесоари за изхвърляне.

Факт е, че много от предлаганите в 
момента мобилни устройства вече раз-
полагат с Micro-USB порт, използван не 
само за зареждане на батерията, но и 
за връзка с компютър.

приемник) и др.
Според буквената маркировка CPU-та-

та с наставка „K” са с отключен множи-
тел за любителите на овърклока, докато 
останалите също могат да работят на по-
високи честоти, но не по-големи от опре-
деления праг. 

В заключение ето и таблица с техни-
ческите характеристики и цените (на 
едро) на новите Intel процесори. Още ин-
формация за това, което ни готви кор-
порацията през новата година, можете 
да намерите и в рубриката “Хардуер” на 
настоящия брой.

Новини
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Платформата Android 2.4 Honeycomb вероятно ще излезе през февруари

се крие не OS Android 3.0, оптимизирана за таблетни ком-
пютри, а Android 2.4. Имен но тази версия Google ще по-
каже на MWC 2011. Android 3.0 ще има друго название, на-
пример Ice Cream или Jellybean. Тази версия на операцион-
ната система също ще бъде представена през 2011 г., но 
не се знае кога. 

Следващата версия на мобилната операцион на система 
Android ще бъде представена през февруари на изложени-

ето Mobile World Congress 2011, съобщава ресурсът Android 
And Me. Той се позовава на източник, „свързан с разработка-
та на софтуер за тази платформа“.

Главната новост е, че под кодовото название Honeycomb 

Излиза Privileg TV5 mini – 
още един “мултифон” за 
масовия потребител 

Ос в е н  в ъ з м ож -
ностите за ра-

бота с две SIM карти, 
новият Privileg TV5 
mini поддържа значи-
телна мултимедий-
на функционалност, в 
това число и аналого-
ва телевизия 

Марката PRIVILEG 
вече е  утвърдено 
име на родния пазар 
на DUAL SIM теле-
фоните, с много от 
които през минала-
та година ви запоз-

нахме подробно на страниците на списанието. По всичко личи, 
че новини от нея няма да липсват и през 2011 година. Първа-
та идва още в самото є начало с новото попълнение в PRIVILEG 
портфолиото в лицето на модела TV5 mini. Освен обичайните 
вече възможности за работа с две SIM карти, устройството 
се отличава и със застъпена мултимедийна функционалност, 
включваща аналогова телевизия, УКВ радио, аудио- и видеопле-
йър, акселерометър и др. – това е поредният отговор на въ-
проса защо телефоните от този тип се наложиха на пазара с 
прозвището си „мултифони”.

Накратко казано, PRIVILEG TV5 mini е малък и компактен мулти-
фон, предназначен за масовия потребител. Той е подходящ за все-
ки, който ползва два или повече мобилни телефона във всекиднев-
ната си работа. Според дистрибутора на марката – COMPUTER 
2000, апаратът е тестван и работи безпроблемно и с трите мо-
билни оператора в България. Едно от преимуществата на модела е 
българското меню и възможност та да се въвеждат контакти и да 
се пишат съобщения на кирилица. Верните фенове на телевизион-
ни или радиопредавания също би трябвало да останат удовлет-
ворени, тъй като TV5 mini поддържа всички телевизион ни ефирни 
програми с цвят и звук. Камерите са две – предна и задна, и пред-
лагат разнообразие от настройки и ефекти при снимане, а също 
така и мини светкавица. Акселерометърът, Bluetooth модулът, 
поддръжката на JAVA и съвместимост та с NOKIA батерии и за-
рядни са част от удобствата на мултифона, които също заслу-
жават внимание. И накрая цената, на която може да имате всич-
ките тези два телефона, телевизор, радио, фотоапарат и какви 
ли не други екстри, е около 140 лв.

AMD откри ерата на 
Fusion APU чиповете

В навечерието на Световното изложение за потребителска 
електроника CES 2011 AMD обяви официално своя нов клас ус-

корени процесори, който по изявлението на компанията “комби-
нира повече изчислителни възможности от всеки чип в история-
та на компютрите”. 

Новата фамилия AMD Fusion ускорени процесори (Accelerated 
Processing Units – APUs) включва върху една кристална подложка 
многоядрен CPU (x86) чип, DirectX 11 
съвместим графичен адаптер (който 
според AMD е на нивото на дискрет-
ните видеокарти) и модул за паралел-
на обработка, специален блок за ви-
деоускорение с висока разделителна 
способност и високоскоростна шина 
за бърз обмен на дан ните между раз-
личните видове ядра. 

Новата фамилия AMD Fusion APU 
идва под формата на общо три ли-
нии чипове, обозначени като E-серия, C-серия и A-серия. Нискоенер-
гийната платформа на 2011 г. (наричана досега с кодовото име 
“Brazos”) е достъпна от днес в два APU варианта: E-серия и C-се-
рия. Тези APU разполагат с новото x86 CPU ядро “Bobcat”. “Bobcat” 
е първото ново x86 ядро на AMD от 2003 г., проектирано изця-
ло наново за постигане на “превъзходна мобилна производител-
ност” по думите на компанията. “Мейнстрийм” платформата 
за 2011 г. първоначално е предназначена за високопроизводител-
ните и масовите ноутбуци и за масово използваните десктопи. 
Тя ще разполага с 32nm A-Серия “Llano” APU чипове, включващи до 
четири x86 ядра и DirectX 11 съвместими GPU с мощност, сравни-
ма с дискретна графика (вж. таблицата по-долу). Ще започне да 
се доставя през първата половина на 2011-а и ще се появи в нови 
продукти в средата на годината.

Според AMD вече се предлагат нови поколения настолни РС, мо-
билни РС и HD нетбуци на базата на AMD Fusion APU, при това на дос-
тъпни ценови нива. Таблети и вградени системи, базирани на AMD 
Fusion APU, се очакват по-късно, през първото тримесечие на 2011 г. 

Новини
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Софтуер

на PC World писахме за онлайн операцион-
ните системи (тогава наричани онлайн де-
сктопи). Две години обаче са дълъг период 
за IT индустрията. Нека видим докъде са 
стигнали нещата. 

iCloud

Уеб сайт: http://icloud.com/

Регистрацията на сайта на iCloud от-
нема не повече от половин минута – след 
като измислите подходящи име и парола, 
можете веднага да пристъпите към рабо-
та с онлайн системата. Зареждането на 
десктопа отнема 1-2 минути. Виртуална-
та система вече е комплектована с всич-
ки най-използвани приложения – пощенски 
клиент, средство за разглеждане на изобра-
жения, плейър за филми (това могат да са 
както клипове на YouTube, така и филми, 
съхранявани на сайта), графичен редактор, 
бележник, калкулатор, инструмент за уп-
равление на личните финанси. Що се отна-
ся до офисните приложения, собствените 
разработки на iCloud, включени в състава 
на операцион ната система, не са особено 
функционални. За хората, които искат по-
сериозни текстов редактор, електрон ни 

С всяка изминала година обикновените на-
столни програми все повече се измест-
ват от уеб услуги. Днес без проблем мо-

гат да се намерят онлайн графичен редак-
тор, конвертор, IM клиент, средства за раз-
познаване на текст и много други подобни 
заместители на традицион ните приложе-
ния. Да се работи обаче с голямо количество 
услуги не винаги е удобно. Отлична тяхна 
алтернатива са виртуалните операцион ни 
системи, или WebOS (Web Operating System). 
Тези ресурси представляват готова работ-
на среда с най-нужните приложения. След 
като се регистрира на съответния сайт, 
потребителят получава достъп до напъл-
но работеща система, в която могат да 
се съхраняват файлове и те да се обменят 
с други потребители, да се работи с доку-
менти, да се гледат филми, да се слуша музи-
ка и т. н. По този начин всички инструмен-
ти се намират на едно място и всичко, кое-
то се изисква от потребителя, е да помни 
дан ните за своя акаунт.

Виртуалните операцион ни системи се 
оказват полезни и удобни в много ситуации. 
Тези услуги се използват за онлайн съхранява-
не на файлове, до които трябва да има дос-
тъп от различни места. Тъй като цялата ра-
бота с уеб OS се изпълнява в браузъра, всич-
ки дан ни са достъпни, независимо на каква 
платформа работи компютърът. WebOS 
могат да служат за съхраняване на всякак-
ва информация, която не искате да държи-
те в работния или домашния си компютър. 
По този начин съхраняването на файловете 
е много по-надеждно, отколкото във флаш-
ка, която можете да загубите на улицата. 

Преди около две години на страниците 

таблици и презентации, се предлагат он-
лайн инструментите Zoho, вградени в ин-
терфейса на системата. 

iCloud предоставя безплатно до 3 GB 
за съхраняване на потребителски файлове. 
Срещу $40 на година този лимит може да 
се увеличи до 100 GB. Трябва да се има пред-
вид, че на практика обемът на предоставя-
ното хранилище е два пъти по-голям, тъй 
като iCloud дава още толкова място и за 
резервно копиране на дан ните. 

Качването на файлове във виртуална-
та операцион на система става по няколко 
начина. Най-простият е, като се кликне по 
иконката, разположена в горната част на 
десктопа на iCloud, и се изберат нужните 
файлове от твърдия диск на компютъра. 

Този начин е добър, ако трябва набързо 
да качите някой и друг файл от флашка на-
пример. Ако обаче използвате виртуалната 
операцион на система постоян но от ком-
пютър или мобилно устройство, по-добре 
се насочете към специалното приложение, 
работещо по защитения мрежов прото-
кол WebDAV. То дава възможност в реална-
та операцион на система да се добави вир-
туален диск, на който се съхраняват всич-
ки дан ни на iCloud. След като стартирате 
програмата WebDAV connector в своя ком-
пютър, трябва да посочите дан ните на 
акаунта си, след това да изберете буква за 
новия диск в системата. Сега можете да се 
възползвате от който и да е файлов мени-
джър за бързо копиране на дан ни на iCloud 
диска и обратно. Ако искате да пренася-
те файлове по протокола WebDAV на ком-
пютри под управлението на Mac OS X или 
Linux, трябва да имате предвид, че в тези 

Операцион на система 
в браузъра
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операцион ни системи вече има негова вгра-
дена поддръжка. Що се отнася до мобилни-
те устройства, WebDAV може да се използ-
ва на iPhone и на телефоните с Android и 
Windows Mobile, но всички приложения, оси-
гуряващи тази функционалност, са платени. 

Благодарение на вградените офисни при-
ложения Zoho, iCloud отваря файлове Word, 
Excel и PowerPoint, в това число и от по-
следните версии на MS Office. За разглеж-
дане на PDF е необходимо на компютъра 
да е инсталиран Adobe Reader. В този слу-
чай документът се отваря в четеца на 
iCloud. По отношение на работата с архи-
ви в системата присъства приложението 
Unzip Archive, с чиято помощ могат да се 
разархивират файлове. Тази програма оба-
че поддържа само ZIP архиви. При работа с 
iCloud могат да се използват и многоброй-
ни уиджети, които да бъдат разположени 
както на специалния страничен панел, така 
и на всяко място по десктопа. Уиджетите 
предлагат най-разнообразни функции – от 
прогноза за времето до четене на поща, 
новини и съобщения от Twitter. iCloud има 
и свой браузър. На пръв поглед неговото 
наличие изглежда неоправдано – потреби-
телят така и така работи с WebOS в бра-
узъра, за какво му е още един? Вграденият 
във виртуалната система обаче осигуря-
ва защита на личните дан ни при сърфира-
не. Пък и няма да остават следи от рабо-
тата ви в Интернет на вашия компютър. 

Голямо внимание в iCloud е отделено на 
социалната съставка. Системата поддър-
жа работа с много от услугите за обмен 
на бързи съобщения – ICQ, Google Talk, MSN, 
Yahoo, AIM. Освен това от iCloud ще имате 
достъп до своите акаунти във Facebook и 
Twitter. В системата присъства многофунк-
ционално приложение за работа с всички 
мрежи, а имената на хората, с които общу-
вате, най-често можете да изнесете на па-
нела на специален уиджет. И още една особе-
ност на iCloud, свързана със социалните услу-
ги – има възможност за общуване с други по-
требители на системата. Виртуалната OS 
може да се използва както за обмен на дан ни 
с други потребители, така и за общуване с 
тях. В системата е реализиран потенциал 
за отваряне на достъпа до определени фай-
лове за други хора, както и за обединяване 
на потребителите в група. Ако някой се съ-
гласи неговият профил да е общодостъпен, 
другите участници в iCloud ще могат да го 
разглеждат, да оставят записи в книгата за 
гости, да свалят файлове и т. н.

За съжаление iCloud работи стабилно 
само в Internet Explorer. В другите популяр-
ни браузъри виртуалната операцион на сис-
тема или отказва да се зареди, или допус-
ка грешки. 

Glide OS

Уеб сайт: http://www.glidedigital.com/

Glide OS предлага три работни среди по 
избор, между които може да се превключва с 
бутони, разположени в горната част на про-
зореца. В средата Desktop, която се използва 
по подразбиране, интерфейсът на виртуал-
ната система представлява десктоп с раз-
положени на него иконки на приложения. Сре-
дата Glide HD е създадена за работа с файло-
ве. Те могат да бъдат качвани във виртуал-
ното хранилище, сваляни на твърдия диск, 
споделяни с други потребители, разглеждани 
и изтривани. Тези възможности са достъп-
ни впрочем и в другите режими.

Третата среда – Portal, е предназначена 
за работа с уеб съдържание. В този режим 
се показват линкове към избрани сайтове, 
последни новини от предпочетени източ-
ници, линкове, снимки и видео по различни 
теми. Независимо каква среда се използва, 
в работния прозорец на операцион ната 
система се показва прозорец за търсене, с 
чиято помощ може да се подбира всякаква 
информация, съхранявана в Glide OS – фай-
лове, линкове, списъци за възпроизвеждане, 
контакти и т. н. В долната част на прозо-
реца се разполагат бутони за бързо стар-
тиране на често ползвани приложения. За 
по-удобна работа с дан ни в Glide OS е пред-
видено специалното приложение Glide One. 
Чрез него се качват файлове във виртуал-
ната система, импортват се контакти 
и календари от Microsoft Outlook, Outlook 
Express и адресната книга на Windows, от-
метки от Internet Explorer, Safari и Firefox. 

Потребителите на Glide One, работе-
щи в Mac OS X, могат да импортват дан-
ни от Mac Address Book, събития от ка-
лендара iCal, отметки от Safari, Camino 
и Firefox, а ползващите Linux и Solaris мо-
гат да внасят информация от Thunderbird, 
Sunbird iCalendar и Firefox. Независимо от 
операцион ната система, с помощ та на 
Glide One може да се настрои също така 
синхронизация на дан ни, като се посочат 
локалните и отдалечените папки, които 
трябва да се следят за промени. По този на-
чин Glide OS се използва за резервно съхраня-
ване на информация в автоматичен режим. 

Безплатният вариант на услугата Glide 
OS предоставя до 30 GB място за дан ни. 

Срещу $50 на година то може да бъде уве-
личено до 250 GB. В рамките на един ака-
унт е възможно да бъдат създадени до пет 
потребителски профила (за платения вари-
ант те са 25). За всеки профил може да се 
ограничи обемът на достъпното дисково 
пространство, както и да се определи дали 
потребителят ще общува и обменя файло-
ве с другите потребители. Отделно може 
да се създаде профил с ограничени права, 
предназначен за ползване от деца. 

Наборът от приложения, предлаган от 
Glide OS, е достатъчно широк. Това са ка-
лендар, калкулатор, мултимедиен плейър, 
графичен редактор, RSS четец и др. Сред 
предлаганите програми има и приложение 
за създаване на уеб сайтове, средство за ри-
суване и бележки за лепене по екрана. За ра-
бота с офисни документи се предлага тек-
стовият редактор Write и средството за 
създаване на презентации Present. Пощен-
ският клиент поддържа бързо създаване на 
акаунти за популярните пощенски услуги, 
такива като Gmail, Yahoo и Windows Live. 

Най-голямото неудобство при работа-
та с тази виртуална система е, че при из-
пълнението на което и да е действие се 
отварят допълнителен таб, а понякога и 
нови прозорци. По-логично би било всички 
уеб приложения да се стартират в рамки-
те на един таб на браузъра.

myGoya Online Desktop

Уеб сайт: http://www.mygoya.de/

myGoya Online Desktop е разработка на 
германската компания Magix, добре извест-
на със своите настолни приложения, в част-
ност с видеоредактора Magix Movie Edit Pro. 
При работа с тази онлайн система тряб-
ва да имате предвид, че тя се намира на 
стадий бета тестове и може да не рабо-
ти стабилно. Впрочем грешки възникват и 
при работата на другите WebOS. От друга 
страна, за разлика от eyeOS myGoya Online 
Desktop е разработка на компания, свикна-
ла да изкарва пари от своите продукти, и 
не е изключено след бета тестовете някои 
от нейните функции да станат платени. 

myGoya Online Desktop, общо взето, пра-
ви приятно впечатление. При първо влизане 
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траняван по AGPLv3 лиценз, и е с отворен 
код. За работата на тази виртуална сис-
тема на уеб сървъра е достатъчно да има 
само такива компоненти, като Apache, 
PHP5 и MySQL. Благодарение на тях всяка 
организация може да си създаде своя облач-
на среда, базирана на eyeOS. Това става, 
като се качат на сървъра всички необходи-
ми файлове, достъпни на сайта на проекта.

Online Operating System

Уеб сайт: http://www.oos.cc/

Разработчиците от австрийската ком-
пания iCUBE Network Solutions са решили да 
не се затормозяват с названието на своя-
та онлайн операцион на система и са я на-
рекли просто Online Operating System. Ако 
се съди по външния вид, системата макси-
мално копира WindowsXP – същите деск-
топ, Start меню, task manager, външен вид 
на прозорците и елементи за управление 
на приложенията. В Online Operating System 
даже има възможност за избор на различни 
теми, подобни на системата на Microsoft.

Online Operating System е комплектована 
с цяла редица полезни приложения. Те са раз-
делени по категории, затова търсенето на 
нужната програма не отнема много време. 
В системата присъстват вграден браузър, 
програма за гледане на видео от YouTube, 
калкулатор, приложение за разглеждане на 
снимки, мултимедиен плейър, файлов мени-
джър, PDF четец, средства за съвместна ра-
бота над документи и електрон на поща.

Независимо че Online Operating System 
разпознава файловете на популярните фор-
мати и във файловия мениджър се показват 
техни иконки, да се работи с тях в рамки-
те на системата е невъзможно – те могат 
само да бъдат свалени на диска. 

Файлове се качват както чрез файловия 
мениджър, така и по протокола WebDAV. 
Вторият вариант е по-удобен, тъй като 
позволява да се създаде виртуален диск, в 
който да се показва цялото съдържание на 
диска на OOS. Има още един удобен начин за 
копиране на файлове в онлайн системата – 
чрез FTP. За целта е достатъчно в който и 
да е FTP клиент да се посочат адресът на 
сървъра www.oos.cc, порт 21, име и парола. 
В рамките на един акаунт достъпното он-
лайн пространство е 1 GB. 

eyeOS е една от най-старите онлайн 
операцион ни системи. В момента същест-
вуват две нейни версии – eyeOS 1.x и eyeOS 
2.x. Първата се отличава с по-голяма ста-
билност и наличие на огромен брой поддър-
жани уеб приложения. Във втората версия 
приложенията все още не са много, но пък 
има доста социални функции. Макар че раз-
работчиците препоръчват за сериозна ра-
бота да се използва eyeOS 1.x, в близките 
месеци eyeOS 2.x вероятно ще замени на-
пълно първата версия, затова ще говорим 
имен но за втората редакция. 

При запознанство с eyeOS ще останете 
с впечатлението, че тази система е създа-
дена за работа, а не за развлечения. Неза-
висимо че в нея, както и в другите WebOS, 
има възможност за настройка на външния 
вид, всички интерфейси изглеждат семпло. 

На десктопа по подразбиране са разпо-
ложени уиджет за добавяне на бележки; об-
ласт „Събития“, в която се показва инфор-
мация за важни действия, направени в сис-
темата; шорткъти за стартиране на из-
брани приложения; област „Файлове“, с чи-
ято помощ могат да се качват и разглеж-
дат файлове в системата. Като в истин-
ска операцион на система всяко приложение 
се стартира в отделен прозорец. При това 
могат да се отворят няколко копия на едно 
и също приложение. Превключването меж-
ду отворените прозорци става чрез панел, 
приличащ на taskbar в Windows. 

Една от забележителните особености 
на eyeOS е възможност та за самостоятел-
но инсталиране и премахване на програми. 
Тя приближава тази WebOS до обикновените 
операцион ни системи. Но както беше казано 
по-горе, приложенията, достъпни за eyeOS 2, 
все още не са много – бележник, текстов ре-
дактор, калкулатор, файлов мениджър, кален-
дар. Качването на файлове в eyeOS е реали-
зирано чрез вграден файлов мениджър. Вир-
туалната система осигурява разглеждане на 
графични файлове от популярните формати, 
както и на документите на MS Word 97-2003. 
Последните не само могат да бъдат разглеж-
дани, но и преобразувани във формат за вгра-
дения текстов редактор. Excel и ZIP се раз-
познават от операцион ната система, но не 
могат да се редактират.

eyeOS е много удобна за съвместна ра-
бота с документи, както и за обмен на съ-
пътстващи файлове. За целта е нужно да се 
добави в списъка с контакти друг потреби-
тел на eyeOS. След това във файловия мени-
джър се виждат всички файлове, до които 
достъпът е открит, както и се дава раз-
решение за редактиране на някои файлове. 
Ако файловете имат споделен достъп, те 
могат да се редактират в реално време. 

eyeOS е некомерсиален продукт, разпрос-

в акаунта системата предлага на потреби-
теля да импортне контакти от MS Outlook 
и други приложения, да създаде профил (за об-
щуване с други потребители), както и да на-
строи списък с приложения, които да бъдат 
изнесени на панел за бързо стартиране на 
десктопа. Този панел много прилича на Docks 
в Mac OS X. Прозорците на стартираните 
приложения изглеждат по същия начин, както 
и прозорците на обикновените програми. В 
myGoya Online Desktop е предвидена възмож-
ност за създаване на няколко десктопа, на все-
ки от които могат да се стартират програ-
ми и уиджети. Последните обаче са само ня-
колко – часовник, уеб търсене, калкулатор.

Приложенията също не са много – прост 
бележник, файлов мениджър, инструмент 
за търсене на снимки във Flickr, мултимеди-
ен плейър, контакти, работа с отметки. 
Офисните приложения са предоставени от 
Zoho, благодарение на което може да се ра-
боти пълноцен но с текст, таблици и пре-
зентации. Качването на файлове е реализи-
рано не много удобно – едновремен но доба-
вяне на няколко файла е невъзможно. А пък 
за съхранение на дан ните се предоставят 
само 512 МВ място. Както и в другите по-
добни услуги, и в myGoya Online Desktop са 
представени редица социални функции. С 
помощ та на Contacts се добавят потреби-
тели в списъка с контакти. Ако при това 
се въведе e-mail на потребител, регистри-
ран в системата, myGoya ще предложи да 
му се изпрати покана от ваше име. Ако тя 
бъде потвърдена, с този потребител мо-
гат да се обменят съобщения (нещо подоб-
но на вътрешна електрон на поща), да се 
разговаря в чат, да се споделят файлове. 

За обмен на файлове се използва отделно 
приложение Share Manager. С негова помощ 
се създават виртуални контейнери, доба-
вят се файлове в тях, управляват се пра-
вата за достъп на другите потребители. 

myGoya Online Desktop работи добре с 
всички популярни браузъри, но има един го-
лям недостатък – не поддържа кирилица 
във всичките си приложения, освен в офис-
ния пакет Zoho.

eyeOS

Уеб сайт: http://www.eyeos.org/
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Тунинг инструменти 
за „старо желязо” – 
нови функции без ъпгрейд

те компю-
търа, да мине-

те в режим Sleep 
или хибернация. Ос-

вен това може да се 
зададе закъснение, с 

което да се изпълнява 
една или друга команда. 

Ще отбележим, че 
програмата може да се 

стартира не само със 
средния бутон на мишката. В нейните на-
стройки се избира подходящият начин, в 
това число се задават и „горещи клавиши“. 

MKey – използване на всички 
бутони на клавиатурата

Размер: 1,3 МВ
Статус: безплатна

П
ълните възможности на компю-
търния хардуер се раз-
криват само при из-

ползване на удобен и полезен 
софтуер. Понякога с помощ-
та на сполучливо избрано при-
ложение може не само да се 
вдъхне нов живот на стария 
компютър, но и да се добави из-
вестна функционалност. Тук ще 
разгледаме няколко такива про-
грами за различните компонен-
ти на компютъра. 

MouseExtender – използване на 
средния бутон на мишката за 
бързо стартиране

Размер: 281 КВ
Статус: безплатна

Скролът на мишката може да се използ-
ва не само за прелистване на уеб страници, 
но и като пълноценен бутон. MouseExtender 
позволява с него да се извикват най-често 
ползваните приложения, за преход към уеб 
линкове, както и за изпълнение на някои сис-
темни команди. След инсталиране на про-
грамата, при натискане на средния бутон 
на мишката се появява малък прозорец, в 
който могат да се поставят шорткъти на 
приложения и други файлове, папки, линко-
ве. За целта е достатъчно да се кликне по 

MouseExtender с десния бутон на мишката. 
Ако програмата, която искате да добави-
те в списъка за бързо стартиране, вече е 
отворена, удобно е да използвате коман-
дата „Добави стартирана програма“. При 
това MouseExtender самостоятелно създава 
списък с отворените приложения – остава 
само да изберете това, което ви трябва. 

В програмата бихте могли да добавяте 
иконки чрез drag-n-drop от менюто Start, 
от десктопа или от файловия мениджър, но 
за работата на тази функция трябва да раз-
положите MouseExtender над всички прозор-
ци. Непосредствено от прозореца на про-
грамата можете да преминете към панела 
за управление на Windows, да рестартира-
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Днес клавиатурите с голямо количество 
допълнителни бутони са нещо обикновено. 
Само че не всички производители ги ком-
плектоват с добър софтуер, затова често 
функциите на мултимедийните клавиши не 
могат да се променят или списъкът с дос-
тъпните промени е много малък. 

За да не прашасват допълнителните бу-
тони на вашата клавиатура, инсталирай-
те си програмата MKey. Това безплатно 
приложение предлага възможност да се за-
дават най-различни действия на който и да 
е клавиш или на съчетания от клавиши. Спи-
съкът с възможните варианти е наистина 
огромен, затова за удобство е разделен на 
три категории. С помощ та на командите 
от раздела „Мултимедия“ могат да се упра-
вляват популярните мултимедийни плейъри 
(MKey поддържа работа с повече от десет 
подобни приложения, сред които WinAmp, 
AIMP, foobar2000, iTunes, BSPlayer и др.), да 
се управлява възпроизвеждането на аудио-
дискове, намиращи се в DVD устройство-
то, да се променя силата на звука или той 
да се изключва. В раздела „Действия“ се от-
варят папки, стартират се приложения, уп-
равлява се браузърът, подреждат се отво-
рените прозорци, изпълнява се включване 
или изключване на мрежата. Отделно може 
да се управлява захранването на компютъ-
ра, както и да се изключва само мониторът. 

MKey също е полезна, ако някои клави-
ши работят лошо – с помощ та на програ-
мата техните функции ще бъдат зададени 
на други бутони. MKey ще ви помогне и при 
смяна на азбучната клавиатура. 

При необходимост програмата емулира 
някои действия, които сме свикнали да из-
пълняваме с мишката. Така например като 
се използват клавишни комбинации, могат 
да се прелистват страници, да се мести 
курсорът и даже да се емулира единично 
или двойно кликване. 

И накрая, ако сред многото варианти на 
действия, предлагани от Mkey, не намери-
те това, което ви е нужно, винаги може-
те да си запишете собствен макрос. Той 
ще съдържа както натискания на клавиши, 
така и информация за движение и натиска-
ния на бутоните на мишката. 

Трябва да отбележим, че при активно 
използване на MKey е възможно припокри-
ване на клавишните комбинации с вариан-
ти от друга програма. За такива случаи в 
MKey е предвидено създаване на профили. 
Глобалните профили позволяват използва-
не на дадени клавишни комбинации с всич-
ки приложения, а локалните профили – само 
за определена програма. 

ICopy – превръщане на 
принтера и скенера в копирен 
апарат

Размер: 554 КВ
Статус: безплатна

Едно мултифункционално устройство е 
много полезно и вкъщи. Но ако под ръка има-
те стари принтер и скенер, те лесно мо-
гат да бъдат превърнати в „ксерокс“. Мар-
ката на устройствата няма никакво значе-
ние. Безплатната програма iCopy позволява 
да се свържат заедно принтер и скенер и да 
се получат бързо известно количество раз-
печатки. При инсталиране iCopy проверява 
за наличие на скенер в системата. Ако бъ-
дат открити няколко устройства, тя ще 
ви предложи да изберете кое искате да из-
ползвате, а ако не бъде открит скенер, по-
нататъшната работа на програмата ще е 
невъзможна. След избора на скенер се отва-
ря прозорецът с настройки на iCopy. В него 
може да се посочат един от режимите за 
сканиране (черно-бял, цветен, в градации на 
сивото), количеството копия и размерът 
на хартията. При необходимост се опре-
делят и настройките на изображението – 
яркост, контраст, резолюция. 

Програмата поддържа скенери с авто-
матично подаване на хартията и с обра-
ботка на много страници. Освен това с 
помощ та на iCopy може да се сканира за-
писан JPEG файл.

DiskJuggler – едновременен 
запис на няколко устройства

Размер: 10,1 МВ
Статус: shareware 

Функцията за запис на дискове на някол-
ко устройства едновремен но е реализира-
на далеч не във всички програми за запис. 
Но даже в приложенията, където може да 
се открие в настройките, не винаги рабо-
ти коректно. По тази причина, ако има-
те няколко устройства и много информа-
ция за запис на много дискове, използвай-
те специализирано решение – DiskJuggler. 
Тази програма е конкретно оптимизирана 
за запис на много устройства едновремен-
но – до 32. Тъй като приложението е пла-
тено, ако нямате толкова много устрой-
ства, можете да икономисате пари – разра-
ботчиците предлагат и по-евтини лицензи 
на DiskJuggler с поддръжка на по-малко CD/
DVD-та. Веднага след стартиране програ-
мата анализира конфигурацията на компю-
търа и добавя всички съвместими устрой-
ства в списъка Destination. По-нататък ра-
ботата с нея става на същия принцип, как-
то и при другите приложения за запис – из-
бира се тип на проекта и в него се добавят 
файлове с помощ та на вградения файлов ме-
ниджър. Когато компилацията е готова, 
трябва да се сложат отметки на тези ус-
тройства, които ще се използват за запис.

Ако на изхода трябва да се получи опре-
делено количество копия на дискове, нужни-
ят брой се посочва в полето Copies. В този 
случай програмата ще следи за общия брой 
успешно записани дискове и ще извежда съ-
общение за поставяне на чист диск в съ-
ответното устройство. Ако на разполо-
жение имате записващо устройство с ав-
томатично подаване на дисковете, вмес-
то брой копия изберете режим Auto. Тога-
ва DiskJuggler ще записва дискове, докато 
те не свършат. DiskJuggler поддържа създа-
ване на най-различни дискове – с помощ та 
на програмата се прави компилация за за-
пис на CD, DVD и BD, записват се аудиоди-
скове на базата на MP3, WMA и WAV фай-
лове, създават се имидж дискове и се запис-
ват на носители, както и се копира съдър-
жанието на дискове в движение. 

MultiMon TaskBar Pro – удобна 
работа с втори монитор

Размер: 500 КВ
Статус: shareware 
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Работата с два монитора, когато на 
всеки се показва различен прозорец, е много 
удобна. Възможностите на Windows за рабо-
та с два или повече дисплея обаче са ограни-
чени. Например прозорецът на стартирано-
то приложение може да се дръпне в допъл-
нителния монитор, но на него не се показва 
панелът със задачи. Няма възможност също 
да се зададе програмата да се показва вина-
ги на втория монитор. Тези и други пробле-
ми решава програмата MultiMon TaskBar Pro. 
Тя създава втори (ако трябва и трети) па-
нел със задачи, който се разполага на допъл-
нителния монитор. Програмите, които са 
стартирани на втория монитор, не се по-
казват в taskbar-а на първия дисплей, което 
икономисва място. 

Освен това MultiMon TaskBar Pro дава въз-
можност да се разположат на двата монито-
ра различни елементи на прозореца на една 
програма, дори приложението да не поддър-
жа работа с няколко дисплея. Например ако 
в текстовия редактор са отворени два до-
кумента, с помощ та на MultiMon TaskBar Pro 
всеки от тях може да бъде показан на свой 
монитор за по-удобно сравняване. 

PREDATOR Professional – 
флашката като ключ за 
достъп до компютъра

Размер: 1,2 МВ
Статус: shareware 

USB флашката е много удобно място 
за съхраняване на информация, но може да 
намери и други приложения. Например с 
помощ та на програмата PREDATOR тя се 
превръща в личен ключ за защита на компю-
търа. Принципът на работа на приложение-
то е прост – след първоначалното старти-
ране трябва да се постави USB устройство, 
което в бъдеще ще се използва за достъп до 
компютъра, и се въвежда парола. Последно-
то е необходимо, ако с флашката нещо се 
случи, например я загубите. 

В обикновен режим парола не се използ-
ва и за разблокиране на РС-то е достатъч-

но само да сложите флашката в USB порта. 
Програмата се разполага в system tray и за-
почва работа. Когато се налага да напусне-
те работното си място, извадете USB ус-
тройството и PREDATOR ще блокира ком-
пютъра за няколко секунди (интервалът се 
задава в настройките).

Ако във ваше отсъствие някой се опита 
да използва компютъра ви, програмата от-
варя прозорец за въвеждане на парола. След 
три неуспешни опита или след изтичане на 
определеното време, PREDATOR подава сиг-
нал за тревога. Освен това програмата за-
писва всички несполучливи опити за достъп 
и може да ги изпраща чрез SMS или Twitter.

Ключовете за достъп, записани на флаш-
ката, се променят от PREDATOR автома-
тично през определен интервал от време. 
Това повишава безопасност та при ползва-
не на програмата. Така също в PREDATOR са 
предвидени и други функции за надеждна за-
щита – изключване на мениджъра на задачи 
в Windows при изваждане на флашката от 
порта, изключване на функцията за авто-
матично стартиране на дискове. 

PREDATOR се предлага в две версии – ос-
вен комерсиална, има и безплатна, в която 
броят на използваните за защита флашки 
се ограничава до две и липсват някои до-
пълнителни функции, например изпращане 
на съобщения в Twitter. 

Webcam Surveyor – използване 
на уеб камерата за охрана на 
компютъра

Размер: 2,5 МВ
Статус: shareware 

Уеб камерата може да изпълнява множе-
ство най-разнообразни функции, но освен 
всичко друго се използва и за охрана. Всич-
ко, което ви трябва, е програма за рабо-
та с уеб камери, поддържаща функцията 
motion detection. 

Приложението Webcam Surveyor е мно-
го подходящо за тези цели. Програмата не 

само притежава функция за определяне на 
движението, но и позволява гъвкаво да се 
настройва. Преди всичко в Webcam Surveyor 
има плъзгач, с чиято помощ се определя 
чувствителност та на програмата. Ако вя-
тър разклаща завесите, това незначител-
но движение не би трябвало да се възприе-
ма като заслужаващо внимание. Следваща-
та възможност за настройка е задаване на 
маска за детектора за движение. Случва се 
в зрителното поле на камерата да попад-
не движещ се обект, на който не трябва 
да се обръща внимание, например домаш-
ната котка. В Webcam Surveyor е предвиде-
на възможност за следене на движението 
само в някои участъци. В случая с котката 
е полезно да се зададе проследяване само в 
горната област на кадъра. Заради малкия 
си ръст котката не попада в нея, но ако 
премине човек, програмата ще го засече. 

При откриване на движение в кадъра 
Webcam Surveyor може да реагира по разли-
чен начин – от запис на видео до изпраща-
не на съобщения по електрон ната поща.

Sound Control – разширено 
управление на звука

Размер: 610 КВ
Статус: безплатна

Практически във всеки мултимедиен пле-
йър е реализирана възможност за управле-
ние силата на звука от клавиатурата. При 
работа на приложения с друга насоченост 
обаче усилването става с мишката и плъз-
гача в system tray (освен ако нямате мулти-
медийна клавиатура). Програмата Sound 
Control предлага по-удобни средства за уп-
равление на звука. Така например с нейна по-
мощ може да се зададе клавишна комбина-
ция, при натискането на която се намаля-
ва или усилва звукът или той се изключва. 

Приложението поддържа работа с някол-
ко звукови устройства и позволява да се на-
строи всяко едно поотделно. Освен това 
с негова помощ се задава и сила на звука, 
която ще бъде по подразбиране при всяко 
стартиране на компютъра. 

Софтуер
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КомелСофт Мултимедия представя

Едновремен на поддръжка на две 
честотни ленти, обширна мултимедийна 
функционалност, лесна инсталация, висока 
производителност и сериозна защита – на 
практика всичко необходимо за обслужване 
на модерната домашна безжична мрежа

калната кабелна мрежа, също е на високо 
ниво благодарение на четирите Gigabit 
Ethernet порта. 

Лесна и бърза инсталация
Както и останалите рутери от но-

вата серия „E” на Linksys, моделът E3000 
идва оборудван с модерния софтуер Cisco 
Connect, свеждащ първоначалната инстала-
ция и настройката на безжичната мрежа 
до няколко прости стъпки: просто включ-
вате диска, който идва с Linksys E3000, след-
вате инструкциите на екраните и след ня-
колко минути всичко е готово – вече мо-
жете да споделите Интернет връзката с 
компютрите на останалите членове на се-
мейството, да настроите предпочитани-
ята си в Advanced Settings менюто и да се 
радвате на предимствата и скорост та на 
Wireless-N технологията. 

Контролът е във вашите ръце
Освен всичко останало, Cisco Connect со-

Освен всичко останало, Cisco Connect соф-
туерът осигурява и обширни възможнос-
ти за персонализация на мрежата и за бър-
зо добавяне към нея на други Интернет ус-
тройства. Достъпни са и съвремен ни въз-
можности за родителски контрол, които 
позволяват блокирането на определени уеб 
страници в дадени часове на денонощие-
то, както и за “разпределяне” на Parental 
Control функциите към останалите устрой-
ства в мрежата. Разбира се, налице е и оп-
цията за устройване на защитен с пароли 
Интернет достъп за “гости” и за ограни-
чаване на достъпа до конфиденциалната 
семейна информация. 

А като стана въпрос за сигурност, в 
E3000 тя като цяло е на високо ниво, га-
рантирано чрез WPA/WPA2 поддръжката 
и защитата със SPI firewall. Те ще държат 
“авантаджиите”, хакерите и всевъзможни-
те Интернет заплахи далеч от “вратите” 
на вашата домашна мрежа. 

След представянето на новата Linksys 
“E” серия безжични маршрутизато-
ри на родния пазар и успешния де-

бют на моделите E1000 и E2000 у нас вече 
е достъпна и “черешката” на тази нова 
гама Wireless-N устройства на известния 
производител. 

Моделът Linksys E3000 има всички осно-
вания да претендира за тази “титла”, тъй 
като в действителност представлява най-
високият клас на този тип техника. Той е 
оптимизиран най-вече с оглед на адекватно 
мрежово обслужване на домашните мулти-
медийни забавления, като дава възможност 
да свържете бързо, лесно и сигурно всички-
те си устройства, включително Blu-ray пле-
йъри, DVD рекордери, геймконзоли, РС-та и 
пр. в една сигурна мрежа, достатъчно про-
изводителна, за да осигурява безпроблемен 
безжичен трансфер на HD видео и мрежови 
игри. Вградените USB порт и UPnP AV ме-
диен сървър обезпечават възможност та 
за бърз файлов трансфер и медиен стрий-
минг, а включеният към устройството 
Cisco Connect софтуер прави инсталация-
та и настройката лесни като разходка и 
достъпни само с няколко клика на мишката. 

Две ленти за скорост, 
надеждност и забавление

Едно от големите достойнства 
на Linksys E3000 е възможност та за 
едновремен на работа в две честотни 
ленти – 2.4 GHz и 5 GHz. Поддържаната и 
в двата диапазона характерна за Wireless-
N стандарта скорост на трансфер осигуря-
ва както необходимата производителност, 
така и надеждност на връзката. Тя свежда 
до минимум радиосмущенията. 

Едновремен ната работа в двете че-
стотни ленти означава също гладък стрий-
минг на поточно HD видео и безпроблем-
ни игри в безжичната мрежа. Разбира се, 
връзката с устройствата, включени в ло-

Основни характеристики 
на безжичния рутер 
Linksys E3000
• Високоскоростна Wireless-N техноло-
гия, оптимизирана за всевъзможни за-
бавления в домашната безжична мрежа 
• Връзка със скорости на трансфер до 
300 Mbps с компютри, гейм конзоли, Ин-
тернет-базирана HDTV техника, Blu-Ray 
плейъри и всевъзможна друга техника 
• Едновремен на поддръжка на два ра-
диочестотни обхвата (2.4 GHz и 5 
GHz),свеждаща до минимум смущенията 
и оптимизираща скорост та при транс-
фер на видео, гейм съдържание и др. 
• Възможност за обмен на файлове в до-
машната или Световната мрежа чрез 
свързване на външно устройство за съх-
ранение през USB порта на Linksys E3000 
• Лесен и бърз мултимедиен стрийминг 
посредством вградения UPnP AV сървър 
към Xbox 360, PS3 или други съвмести-
ми устройства 
• Бързи Gigabit Ethernet (10/100/1000 
Mbps) портове за светкавичен инфор-
мационен обмен с други компютърни ус-
тройства в локалната кабелна мрежа
• Бърза и лесна първоначална инстала-
ция и настройка, която благодарение 
на Cisco Connect софтуера се свежда 
само до няколко прости стъпки 
• Сигурна и лесна за персонализация за-
щита чрез модерна security функционал-
ност, включваща WPA/WPA2 поддръж-
ка и SPI защитна стена 
• Достъп до възможности за стриктен 
родителски контрол в инструментари-
ума на Cisco Connect 

За повече информация: 
www.comelsoft.com
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Началото на годината обикновено е 
времето, когато се опитваме да по-
гледнем в бъдещето – с надежда, оч-

аквания за нещо по-добро и нерядко със стре-
меж да предвидим какво ще се случи през ид-
ните месеци. В януарския брой на PC World 
обикновено правим същото, споделяйки не-
щата, които сме научили в процеса на общу-
ването си с големите компании от IT бран-
ша. Те определят цялостното развитие на 
сектора и технологичните платформи, вър-
ху които ще бъдат изграждани топпродукти-

те на новата година. Естествено, основна 
част от всичко това са процесорните чипо-
ве за настолни, мобилни и бизнес системи. И 
понеже информацията за тях е важна за всич-
ки частни и бизнес потребители, планиращи 
или очакващи компютърни обновления през 
новата 2011-а, както през миналата година 
им обръщаме внимание в отделна статия. 
За разлика от 2010 г. обаче този път акцен-
тът е наистина главно процесорен и това 
не е случайно. Причината ще стане очевид-
на в следващите редове.

Развитие на компютърните 
платформи през 2011 г.

… или какво са ни приготвили производителите на процесори за новата година 
(и след това) и какво можем да очакваме от базираните на новите CPU чипове 
платформи за настолни, мобилни и бизнес системи 

Най-новите тенденции при 
процесорите

Невероятно, но факт: двата най-извест-
ни участника на пазара на централните 
процесори (досетихте се – Intel и AMD) из-
глежда са стигнали до едно мнение – необхо-
дима е интеграция на двата основни чипа 
на компютъра – графичния и централния, 
в един общ изчислителен модул. 

Какво налага да се обединяват чипове-
те? Много просто – обменът на електро-
ни в един чип е много по-икономичен, от-
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колкото между два чипа. Това позво-
лява да се изразходва по-малко енер-
гия, което е важно (особено за прено-
симите компютри).

CPU и GPU са предназначени за раз-
лични видове изчисления. CPU може да 
работи на практика с всички задачи, 
докато GPU е по-специализиран, но 
много по-бърз с определени операции. 
Бъдещите нееднородни чипове ще могат 
да използват по-голямата изчислителна па-
ралелна мощ на графичните процесори, на-
пример при кодиране на видео, обработка 
на изображения, индексация и анализ на фай-
лове, търсене на лица във фото- и видео-
библиотеки, както 
и ще разпознават 
лицето на потре-
бителя за достъп 
до компютъра. В 
резултат използ-
ването на възмож-
ностите на графи-
ката в тясно съ-
трудничество със 
CPU ще даде значи-
телно по-универса-
лен и бърз чип.

Въпросът, разбира се, е в 
това, коя от компаниите ще 
създаде по-сполучливо съчетание 
на процесора с графиката в ноут-
буците през 2011 г. AMD твър-
ди, че преимуществото е ней-
но, тъй като тя произвежда по-
съвършена графика, поддържаща 
последните технологии, от сор-
та на Microsoft DirectCompute и 
OpenCL. От компанията отбе-
лязват, че Intel акцентира пове-
че на CPU, като вгражда в свои-
те процесори най-проста графи-
ка. AMD залага на графика от по-
следно поколение с „отлични 2D 
и 3D възможности“.

На свой ред корпорацията 
Intel, която е лидер в производ-
ството на процесори, смята, че 
превъзхожда своя конкурент за 

сметка на използването на най-нови тех-
нологии, позволяващи да се интегрират по-
вече транзистори и изчислителни блоко-
ве върху определена площ на кристала. На-
пример Intel Atom още сега може да пред-
ложи две х86 ядра и графика в един чип. Ос-

вен това още през януари Intel ще предло-
жи своите 32 nm чипове Sandy Bridge за ма-
совия пазар, докато 32 nm чиповете AMD 
Llano се очакват доста по-късно. През 2011 
г. от AMD планират най-напред пускането 
на 40-нанометрови превъплъщения на своя-
та концепция Fusion, реализирана в първи-
те процесорни изделия от тип APU на ком-
панията (вж. по-долу). 

Във всеки случай в близките месеци 
ще видим множество интересни проду-
кти от всички класове, които ще обеди-
няват в един чип CPU и GPU функционал-
ност. В бъдеще без съмнение ще се про-
меня подходът към изчисленията на РС. 
А дали ще има победител в борбата, в 
крайна сметка ще решат потребители-
те. Междувремен но ние пък ще предста-
вим подробностите за това, което ни 
очаква през новата година, а защо не и 
през следващата.

CPU сърцата на настолните 
компютри през 2011 г.

Започваме от настолния сегмент, защо-
то той първи ще получи ново поколение про-
цесори – още в началото на януари, в лицето 
на чиповете Intel Sandy Bridge, чийто официа-
лен анонс се състоя преди настоящият брой 
на списанието да излезе от печатницата. С 
архитектурата Sandy Bridge ви запознахме 
подробно още в бр. 10 на PC World, така че 
тук няма да се спираме пак в детайли на нея. 
Ще припомним само основното, след което 
ще обърнем внимание и на очакваните ново-
сти за сегмента от страна на AMD. 

Очакваните новости от Intel: 
Със Sandy Bridge архитектурата се 

свързват много очаквания, тъй като тя 

Нееднородните 

изчисления обе-

диняват функци-

ите на графични-

те процесори с 

традицион ното 

използване на CPU

Концепция на новите чипове AMD Fusion Текущата архитектура на платформите 

на AMD

Съвремен на платформа на Intel Atom в сравнение с Atom от 2008 г.
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ще е първата на пазара с реализирана на 
практика концепция за обединяване на CPU 
и GPU. Чрез нея в един чип се предоставят 
всички критични функции – не само изчисле-
ния, но и графични възможности при нама-
лено енергопотребление, както и изключи-
телно ефективна работа в медийна среда. 
Sandy Bridge интегрира в един чип проце-
сор, графика, контролер на памет та (MC), 
преработен PCI Express контролер. Микро-
архитектурата разполага с новото поколе-
ние технология Turbo Boost, ново поколение 
кеш памет с висока пропускателна способ-
ност, ново поколение графичен процесор, 
вграден порт за дисплеи (Display Port), тех-
нологията AVX (Advance Vector Extension) 
и интегриран двуканален контролер за па-
мет DDR3. Чипът разчита и на технология-
та Hyper Threating – работа с четири ядра, 
предоставящи осем нишки, или с две ядра, 
предлагащи четири нишки. 

A най-хубавото е, че още докато чете-
те тази статия, на пазара вече излизат 
(или са излезли) първите представители 
на това обещаващо процесорно поколение. 
Всъщност Intel е готова да пусне за продаж-
ба общо 18 модела такива настолни Sandy 
Bridge процесори, повечето от които ще 
излязат до края на февруари. За второто 
тримесечие на годината са оставени само 
три двуядрени чипа от клас Pentium (за под-
робности вж. www. pcworld.bg или секция 
“Новини” от бр. 12/2010 на PC World).

Очакваните новости от AMD:
Друга добра новина е, че основният съ-

перник на Intel не възнамерява да стои със 
скръстени ръце, докато "големите момче-
та" правят все по-съвършени чипове. Из-
глежда AMD се готви да направи същото, 
защото се очертават някои доста агресив-
ни процесорни анонси както за 2011 г., така 
и през 2012-а, с пускането на новата фирме-
на архитектура, известна като Bulldozer, и 
първите Fusion-базирани APU, т.е. accelerated 
processing units (буквално "ускорени изчисли-
телни единици"), или, иначе казано, интегри-
рани процесори, включващи CPU ядра и вгра-
дена графика на един силициев чип.

Най-скоро – в началото на 2011 г. – на 
пазара се очакват 40-нанометровите APU 
чипове, обозначени като Zacate (с две CPU 
ядра) и Ontario (едноядрен), предназначени 

за евтини и малоформатни (SFF – Small Form 
Factor) компютърни системи и планирани за 
употреба като част от платформата, наре-
чена Brazos (вж. секцията за мобилните ком-
пютри на статията). Малко по-късно, към 
средата на годината, трябва да видим и де-
бюта на произвежданите по 32-нанометров 
технологичен процес чипове Llano, ориенти-
рани към масовите РС-та, и могъщите висо-
копроизводителни процесори Zambezi, пред-
назначени за високия клас машини.

Замислени като част от компютърна-
та платформа Sabine, процесорите Llano 
също попадат в категорията APU. Това зна-
чи, че ще съдържат от две до четири ядра 
и GPU модул с DirectX 11 поддръжка, дока-
то Zambezi чиповете ще са оборудвани с 
четири до осем ядра, макар и без интегри-
ран графичен процесор. Zambezi ще бъде и 
първият процесор на AMD, базиран на нова-
та фирмена архитектура Bulldozer.

По-нататък, през 2012 г., AMD планира 
да представи и наследниците на всички го-
респоменати CPU и APU изделия: Komodo 
ще поеме щафетата от Zambezi, Trinity ще 
наследи Llano, а Krishna ще замени Ontario 
и Zacate. По всичко личи също, че Komodo и 
Trinity чиповете ще бъдат базирани на "уси-
лена" Bulldozer архитектура и са произвеж-
дани по 32-нанометров технологичен про-
цес, докато Krishna ще използва актуализи-
рани 28-нанометрови Bobcat ядра.

“Пътната карта” за настолните процесори на AMD
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По-мощни процесори за 
още по-мощни сървъри

Сървърите са ключов елемент 
от инфраструктурите на бизнеса, 
така че логично също ще получат 
значителни актуализации от Intel 
и AMD през новата година.

Intel:
Естествено, ново поколение сър-

върни процесори Xeon, базирани на 
Sandy Bridge, също ще се появи през 
2011 г. По време на конференцията 
IDF 2010 изпълнителният директор 
на Intel Пол Отелини демонстрира 
двупроцесорен Xeon сървър, използ-
ващ 32 нишки, върху който работе-
ше софтуерът за видеоконферен-
ции на Vydio, a видеопотокът бе 
криптиран с помощ та на новия AES 
набор инструкции (AESNI).

Платформата за сървъри 
Westmere-EX, базирана на 32 nm 
процесори XEON, предоставя на биз-
неса 10-ядрен (или 20-нишков проце-
сор), два пъти по-голям капацитет на памет-
та (32 GB DIMM) и подобрена сигурност. Тази 
платформа се очаква през първото триме-
сечие на 2011 г. според Дейв Пърлмутър, ге-
нерален директор на Intel Architecture Group.

През 2011 г. се очакват и първите сър-
въри от нисък клас с архитектура Sandy 

Bridge – H2, както и по-високопроизводи-
телните машини със Sandy Bridge – EP. Бъде-
щите разработки включват 32 nm архитек-
тура Sandy Bridge EX, както и архитекту-
ри, базирани на 22 nm производствен про-
цес – Ivy Bridge, според директора на Intel 
Architecture Group.

AMD:
Според плановете на AMD 

пък 20-ядрени Bulldozer-и „ще 
разриват" сървърния сегмент 
съвсем скоро. Всъщност оч-
аква се това да се случи през 
2012 г., но постепен но – след 
като 12-те ядра в сегашните 
AMD Opteron процесори се ум-
ножат до 16 в сървърните чи-
пове Interlagos през тази годи-
на и достигайки 20 през 2012 г. 
в процесорните "зверове", на-
речени Terramar.

Terramar процесорите ще 
бъдат произвеждани по 32-на-
нометров технологичен про-
цес и ще използват усилената 
архитектура Bulldozer. Те ще 
имат поддръжка за 4 -канал-
на DDR3 памет, както и PCIe 
Gen3 I/O интерфейс, и ще бъ-
дат част от най-новото поко-
ление сървърни платформи на 
AMD за 2- и 4-цокълни системи.

За добро или за зло изглежда увеличава-
нето на броя процесорни ядра няма да се 
пренесе със същите темпове в настолния 
сегмент, където очакваният максимум по 
всяка вероятност няма да надхвърли осем 
през следващите две години – поне от 
страна на AMD.

“Пътната карта” на AMD за сървърните процесори
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Новите чипове за любимите 
на всички ни мобилни 
компютри

В много отношения секторът на мобил-
ните компютри по всяка вероятност ще 
бъде най-интересен през новата година. От 
една страна, това е логично, тъй като този 
тип техника се ползва с все по-голяма попу-
лярност сред частните и бизнес потреби-
телите, а следователно – и сред произво-
дителите, които се състезават за порт-
фейлите има. От друга, за това допринася 
и сегментацията на този пазар. На него ос-
вен обичайните лаптопи (които вече също 
се делят на няколко подсегмента) и нетбу-
ци се състезават и станалите хит през ми-
налата година таблети, както и смартфо-
ните, които по същество вече са си доста 
прилични като възможности (а и като цена) 
компютри. Затова не е чудно, че основни-
те CPU производители по традиция обръ-
щат сериозно внимание и на мобилния пазар.

AMD:
През ноември AMD вдигна малко заве-

сата и пред своята първа Fusion-базирана 
платформа с кодовото име Brazos. Очаква-
на през първата половина на 2011 г., плат-
формата AMD Brazos е предназначена за из-
ползване в евтините мобилни и настолни 

РС решения, където ще се опита да конкури-
ра успешнo Intel Atom-базираните системи. 
Тя се състои от няколко основни елемента, 
включвайки двуядрения APU чип Zacate или 
едноядрения APU Ontario и контролера, из-
вестен като Hudson M1. Както споменахме 
и по-горе, тези APU чипове се произвеждат 
по 40-нанометров технологичен процес. Те 
са оборудвани с по 512 КB L2 кеш памет на 
ядро, едноканален контролер за DDR3-1066 
памети, DirectX 11 графично ядро от фами-
лията Evergreen и имат TDP фактор от 18 W 
и 9 W съответно за Zacate и Ontario.

Първите два Zacate чипа, за които има 
информация, са обозначени като E-350 (с ра-
ботна честота 1,6 GHz) и C-50 (1 GHz), до-

като фамилията Ontario засега включва мо-
делите E-240 (1,5 GHz) и C-30 (1,2 GHz). Се-
рията "E" на новите APU чипове включва 
също 80 графични DX11 "нано ядра" (извест-
ни като Radeon HD 6310 Graphics) с такто-
ва честота 500 MHz, а "C" серията чипо-
ве има също толкова, но работещи на 280 
MHz GPU ядра (Radeon HD 6250 Graphics).

До момента от AMD не са разкрили точ-
ни дан ни за производителност та на интег-
рираните процесори, но компанията твър-
ди, че представените APU чипове са по-бър-
зи от Intel Atom, което (ако се окаже вяр-
но) значи, че през новата година можем да 
очакваме интересни евтини мобилни сис-
теми, базирани на тях. 

Интересни актуализации няма да липс-
ват и през 2012 г., когато трябва да се по-
явят първите Bulldozer-базирани мобилни 
процесори, обозначени като Trinity. Те ще са 
оборудвани с усъвършенствани Bulldozer x86 
ядра, т.е. няма да използват първото поко-
ление Bulldozer-и, които ще дебютират в 
настолните компютри през второто три-
месечие на 2011 г. Trinity също ще бъдат чи-
пове от тип APU, включвайки до четири 
x86 процесорни ядра и DirectX 11 GPU секция.

Още два APU модела, но вече 28-нанометро-
ви, ще дойдат през 2012 г. в лицето на процесо-
рите Krishna и Wichita, предназначени за замяна 

на Ontario и Zacate. Те 
също ще имат вграде-
на DirectX 11 графика 
и от едно до четири 
Bobcat CPU ядра.

Intel:
Intel всъщност 

вече разполага с усъ-
вършенствано мо-
билно „оръжие” в ли-
цето на новите си 
чипове от фамилия-

та Atom. По време на IDF 2010 през септем-
ври миналата година компанията обяви ре-
дица дългоочаквани процесори, предназна-
чени за битовата електроника, за таблет 
компютрите, за мобилните телефони, как-
то и нова оптимизирана платформа за нет-
буци. Заедно с тези процесори бяха показа-
ни и редица продукти, които разчитат на 
чиповете Atom, включително нетбуци под 
ОС MeeGo, интелигентно ТВ решение MeeGo 
TV, както и първият МееGo таблет – WeTab.

На същата конференция беше обявена 
и оптимизираната за таблети платфор-
ма, позната под кодовото име Oak Trail, 
която осигурява допълнително спестява-
не на енергия благодарение обединяване-
то на всички функции в един чип (SoC). Въ-
просното решение представлява комбина-
ция от процесорите Intel Lincroft (т.е. се-
рията чипове Atom Z6xx) и системната ло-
гика Whitney Point. Според представители-
те на Intel тази платформа харчи с 50% по-
малко енергия, осигурявайки и възможности 
за безпроблемно възпроизвеждане на HD ви-
део. Не е без значение и фактът, че в съ-
щото време тя дава свобода на произво-
дителите в избора на операцион на систе-
ма – Windows 7, Google Android или MeeGo.

На базата на всичко това през 2011 г. на 
пазара ще излязат поне 35 Intel Atom базира-
ни таблета. Според Пол Отелини в момента 
редица водещи производители на компютър-
на техника подготвят няколко десетки раз-
лични модела таблет устройства, използва-
щи процесори Intel Atom и в повечето случаи 
операцион на система Windows. А както споме-
нахме, тази година на пазара се очаква да изля-
зат и редица таблети, базирани на платфор-
мите Google Android (включително на базата 
на версия Honeycomb) и MeeGo. Всичко това ве-
роятно ще се появи по магазините още през 
първата половина на 2011 г. Пак по думите на 
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изпълнителния директор на Intel в по-леките и 
компактните таблети от въпросното поко-
ление ще се използват икономичните чипове 
Moorestown, обявени през май миналата годи-
на, а по-производителните решения с Windows 
най-вероятно ще са базирани на процесори от 
споменатата по-горе генерация Oak Trail.

Все пак за сегмента на нетбуците Intel 
готви и нова платформа през тази годи-
на. По план през второто тримесечие на 
2011 г. трябва да започне масово производ-
ство на устройства, базирани на решение-
то Cedar Trail-M. 

Междувремен нно в края на миналата го-
дина Intel е уведомила своите партньори и 
за подготовката на нова платформа за но-
утбуци, наречена Chief River. Тя е ориенти-
рана за използване с новите процесори с ко-
дово наименование Ivy Bridge, произвежда-

ни по 22-нанометров технологичен процес.
Очаква се в началото на 2011 г. (най-ве-

роятно по време на изложението CES 2011, 
което протече, докато се отпечатваше на-
стоящият брой на PC World) корпорацията 
да представи новата си мобилна платформа 
Huron River, базирана на процесорите Sandy 
Bridge, а едновремен но с това на пазара да 
се появят и първите лаптопи с нея. През сеп-
тември 2011 г. пък по план трябва да запо-
чне и производството на мобилни компю-
три на базата на споменатата платформа 
Chief River, чийто официален пазарен дебют 
трябва да се състои в началото на 2012 г. 
Засега не са изестни подробности за харак-
теристиките на мобилното решение Chief 
River. Знае се само, че то ще има поддръж-
ка за високоскоростния интерфейс USB 3.0.

Освен това Intel смята активно да лан-
сира своите процесори 
и в сегмента на смарт-
фоните, от които спо-
ред корпорацията вече 
са се заинтересували мно-
го от производителите 
на такъв тип техника. 
Първите Intel базирани 
смартфони ще бъдат с 
чипове Medfield и тряб-
ва да се появят на паза-
ра през втората полови-
на на 2011 г. Припомняме, 
че Medfield процесорите 
са наследници на чипове-
те Moorestown (предста-

вени през миналата годи-
на), които така и не вля-

зоха в реални смартфон модели. По време 
на изложението CES 2011 обаче по всяка ве-
роятност ще бъдат демонстрирани и та-
кива устройства. 

Да не забравяме и ARМ процесорите
Когато става въпрос за таблети, смарт-

фони или мобилни интернет устройства 
(MID – Mobile Internet Devices), както гласи 
общата формулировка на Intel, всъщност 
не може да бъде пренебрегната и една дру-
га процесорна платформа, различна от x86 
концепцията на AMD и нейния основен кон-
курент на CPU пазара.

Популярност та на таблета Apple iPad 
принуждава по нов начин да погледнем на 
перспективите на ARM процесорите, които 
в зората на персоналните компютри се кон-
курираха наравно със семейството х86 чипо-
ве, но напоследък като че ли остават малко 
на заден план. А това е незаслужено, защото 
последните разработки свидетелстват, че 
в близко бъдеще могат да станат сериозна 
конкуренция на х86, особено в сегмента на чи-
повете за портативни устройства.

Съвремен ните ARM процесори предста-
вляват суперскаларни суперконвейерни ми-
кросхеми, базирани на RISC архитектура. 
При това едва ли не единствената разли-
ка между ARM и x86 са микроархитекту-
рите RISC и CISC. Процесорите от семей-
ството х86 са основани на архитектура-
та CISC (Complex Instruction Set Computing), 
в която всяка инструкция може да изпълня-
ва едновремен но няколко операции на ниско 
ниво. Чиповете Pentium, представени през 
1993 г., са първите суперскаларни, тоест из-
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пълняващи няколко операции за такт, и су-
перконвейерни – в тях има два конвейера. 

Но даже ако формално чиповете х86 оста-
ват CISC процесори, започвайки от модифика-
цията i486DX, те все повече приличат на RISC 
процесорите. Запазвайки съвместимост та с 
всички предишни набори команди, съвремен-
ните х86 процесори демонстрират максимал-
на производителност само с ограничен набор 
прости инструкции, който е много подобен 
на набор RISC команди.

Истинската, а не формалната разлика 
между ARM и х86 се заключава в това, че по-
вечето х86 са универсални процесори, снаб-
дени с множество специализирани блокове 
и модули, призвани да се справят с всякак-
ва задача – от уеб сърфиране и обработка 
на текстови файлове до кодиране на видео 
с висока резолюция и работа с триизмерна 
графика. ARM чиповете, ориентирани към 
използване в смартфоните и другите пор-
тативни устройства, имат съвсем различ-
ни цели и възможности. Те са по-прости, по-
евтини и енергоефективни. 

Нарастващата популярност на нетбу-
ците и таблетите отвори точно тази 
ниша, в която ARM са способни да конку-
рират х86. Разбира се, става дума не за 

„телефон ните“ Qualcomm MSM7201A и 4-яд-
рените Core i5, а за модели, специално раз-
работени за използване в портативни ком-
пютри – това са преди всичко ARM проце-
сорите Cortex-A8, сърцето на iPad и iPhone 
4, и x86 чиповете Intel Atom, поставяни в 
повечето нетбуци.

Интересното е, че тези архитектурно 
различни чипове имат една обща конструк-
тивна особеност – работят на принципа на 
последователното изпълнение на инструкци-
ите, докато по-голямата част от х86 про-
цесорите – с приоритетно изпълнение на 
команди. Тази схема е реализирана в Atom, 
за да се постигне максимална производител-
ност на ват консумирана енергия за сметка 
на отказ от модулите, отговарящи за при-
оритетното изпълнение на инструкциите.

Впрочем, както твърдят в ARM Limited, 
в най-новата архитектура Cortex-A9, пред-
назначена за създаване на процесори с по 
едно до четири ядра, значително е повише-
на производителност та на изчисленията с 
плаваща запетая. Първите чипове на базата 
на Cortex-A9 – NVIDIA Tegra 2, са двуядрени ми-
кросхеми с графично ядро, поддържащо фор-
мата Full HD 1080p и триизмерна графика с 
програмния интерфейс OpenGL ES 2.0. Таблет 

или нетбук с такива характеристики ще кон-
курират всяко устройство с Intel Atom.

Между другото специалистите свърз-
ват перспективите на ARM процесорите 
не само с портативните устройства, а и 
със сървърните решения. Например компа-
нията Facebook, собственик на най-голяма-
та социална мрежа, планира да изгради цен-
тър за дан ни с използване на сървъри, бази-
рани на ARM чипове. Идеята не е нова – мо-
билните чипове в сървърите позволяват да 
се икономисва от площ та на помещенията, 
от системите за охлаждане и, естествено, 
от електроенергията. При това ARM про-
цесорите могат да станат добър избор за 
системите, разчетени за решаване на огра-
ничен набор еднотипни задачи.

За разлика от Intel и AMD самата ARM 
не се занимава с производството на про-
цесори и предпочита да продава лицензи 
на другите. С такива лицензи разполагат и 
Intel, и AMD, както и VIA Technologies, IBM, 
NVIDIA, Nintendo, Texas Instruments, Freescale, 
Qualcomm и Samsung. При това само през 
2009 г. в света са произведени почти 3 ми-
лиарда ARM процесора, а това е доста се-
риозен атестат за качествата им и пазар-
ното търсене на тези чипове. 

Хардуер
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КОМПЮТЪР БГ
търси партньори
в страната

Asus X5DC-SX031/Intel Celeron -1.2GHz 1MB/2GB DDR2/HDD 

320GB/15.6 HD WXGA/DVD/WL/Cam/ + 2г. гаранция

Lenovo ThinkPad SL510 Intel C2Duo T6570-2.10GHz, 2MB/Igm45/

ATI 4570 256MB/15.4”WXGA/Cam/4GB DDR3/500GB/DVD/RW/ WL/BT/HDMI/DOS 

+ 1г. гаранция

Asus K50IJ-SX326L/ Intel Core2 Duo T6570-2.1 GHz 2MB/4GB DDR2/iGL40/ 

15.6” HD-CS/ HDD-500GB/ DVD/WL/GLAN/ Cam/OS Linux + 2г. гаранция

ACER AS5554G-373G50MNKK/ AMD Athlon II P320-2.1 GHz 1MB/ 3GB DDR2/ 

15.6” HD-CS/ ATI 5470 512MB/ HDD-320GB/ DVD/WL/Cam/HDMI/ OS Linux

Asus K52JB-SX039/Core i3-350M-2.26 GHz 3MB/2GB DDR3/iHM55/ 

15.6” HD-CS/ATI 5145 512MB/HDD-320GB/ DVD/ WL/ GLAN/ Cam/HDMI 

+ 2г. гаранция

Настолен компютър NET-WORK Station: MB 

MA74GMT/ CPU AMD Sempron 140-2.7GHz/2GB 

DDR3/ HDD 320GB/ DVD+RW/ SB 7.1/ 

CASE MT-400W + мишка 

и клавиатура ПОДАРЪК

Настолен компютър GAME Station: MB P41/CPU 

Intel Dual Core E5550-2.8GHz/4GB DDR3/VGA ATI 

5555 1GB DDR5/ HDD 1000GB/ DVD+RW/ SB 7.1/ 

CASE MT-400W + мишка 

и клавиатура ПОДАРЪК

ACER AS5742G-373G50MNKK/ Intel Core i3-370M-2.4 GHz 3MB/ 3GB DDR3/ 

15.6” HD-Led/ GF420M 1GB/ HDD-500GB/ DVD/WL/Cam/HDMI/ OS Linux

754 лв 1149 лв

1004 лв 950 лв

1076 лв

 
369 лв

1230 лв

 
751 лв
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Тест

Твърдият диск (масово познат и с абре-
виатурата си HDD – Hard Disk Drive) е 
един от основните и особено важни 

компоненти в компютрите ни. Той е ус-
тройство за съхранение на дан ни в цифров 
вид. В него се пази цялата информация, коя-
то имаме в компютъра, като документи, 
снимки, филми, програми, музика и пр., вклю-
чително и файловете на операцион ната 
ни система. Принципът му на действие се 
основава на добре познатия магнитен за-
пис. При него конструкцията се състои от 
задвижван от стъпков двигател шпиндел, 
на който са монтирани магнитни дискове 
(плочи). За всяка плоча си има предназначе-
ни записваща и четяща глави, монтирани 
на подвижно рамо. Дисковете са изработе-
ни от пластини от немагнитен матери-
ал, върху които е нанесен магнитен слой. 
Те се въртят с много висока скорост (при 
съвремен ните твърди дискове от 5400 об./
мин. за най-бавните до 15000 об./мин. за 
най-бързите сървърни дискове). 

Тест на най-
популярните 
терабайтови 
твърди 
дискове на 
нашия пазар

 Кратка ретроспекция 
Твърдият диск е доста старо устрой-

ство, измислено далеч преди появата на 
PC-тата. През 1956 г. в лабораториите на 
IBM се ражда първият прототип на HDD. 
Той е притежавал капацитет на съхране-
ние 5 MB и е бил съставен от 50 магнит-
ни плочи с диаметър 60 см. Това, сравнено 
с един съвременен твърд диск с капацитет 
на съхранение от 2 TB и размер от 3,5“, е 
просто като звезда в галактика. Следва-
щият етап, и може да се каже основопо-
ложникът на съвремен ния твърд диск, е 
модел 3340 на IBM от 1973 г., носещ име-
то Winchester. Той е бил съставен само от 
две плочи с общ капацитет на съхранение 
60 MB. Другият крайъгълен камък е поста-
вен през 1979 г., когато отново IBM пуска 
на пазара диск с 8-инчови плочи, а една го-
дина по-късно компанията Seagate пуска 
първия диск с 5,25-инчови пластини – раз-
мер, който позволява твърдият диск вече 
да се монтира в PC. Дискове с този размер 

са произвеждани почти до края на миналия 
век, като чак към 90-те години започва да 
се обръща внимание на 3,5-инчовите диско-
ве, макар техен прототип да е бил създа-
ден още преди 1984 г. В наши дни последни-
ят значим тласък в развитието на твърди-
те дискове е приложението на технология-

Обем на съхранение

Брой пластини

Интерфейс

Форм фактор

Честота на въртене

Размер на кеш памет та

Размер на сектора в байтове

Пиков стартов ток (+12V)

консумирана мощност при работа

консумирана мощност при покой

Гаранционен срок

HDD е все още непоклатим след толкова години...

Денислав Славчев
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тели даже прибегнаха до приспособяване-
то на сървърни дискове за десктоп паза-
ра (като WD с дисковете си VelociRaptor) с 
цел използване от по-ниското време за дос-
тъп, което предлагат, но това се отразя-
ва и много сериозно на цената. 

та на перпендикулярния магнитен запис. Тя 
позволи да се увеличи плътност та на запи-
са (и респективно обемът на съхранение), 
както и да се подобри производителност-
та на тези устройства. 

Какво имаме сега
През всичките тези години твърдият 

диск устоя на изпитанията на времето и 
опровергавайки всякакви прогнози, до ден 
днешен е все още изключително актуален 
и без реална конкуренция в себестойност-
та на 1GB съхранена информация. На паза-
ра има достатъчно разнообразие на твър-
ди дискове. По подобие на всички останали 
PC компоненти и тук сегментите са разде-
лени на настолен, преносим, сървърен. Не-
зависимо от строгата му ориентация към 
компютърния пазар, неговото приложение 
са разшири, защото виждаме и продукти 
от така наречената потребителска елек-
троника, която също е използвала или из-
ползва твърди дискове – телевизори, виде-
окамери, аудио- и видеоплейъри.

Независимо от преимуществата си – 
много ниска цена за съхранение за 1GB, без 
практическа конкуренция, голям капаци-
тет на съхранение, високо бързодействие 
и голям работен ресурс – той притежава 
и редица недостатъци. Главният сред тях 
произтича от електромеханичната му кон-
струкция и последствията от нея – щом 
има движещи се части, има износване, има 
шум и податливост към механични повре-
ди. Затова едно падане или удряне на твър-
дия диск по време на работа може да го из-
вади от строя.

Вторият по-съществен недостатък е 
времето за достъп до дадена информация. 
Това е особено важен параметър, когато се 
извършват операции с множество малки по 
обем файлове, каквито обикновено прави 
самата операцион на система. Принципно 

всички съвремен ни дискове се управляват 
чрез редица алгоритми от ОС така, че да 
могат максимално бързо да се справят. Но 
все пак това е електромеханична система 
и не може да се сравнява с бързодействие-
то на чиповете памет. Някои производи-

Samsung Spinpoint F3 Samsung Spinpoint F4EG Seagate Barracuda 7200.12 WD VelociRaptor WD Caviar Black WD Caviar Blue WD Caviar Green

1TB 2TB 1TB 600GB 1TB 1TB 1TB

2 3 2 3 2 2 2

SATA 3.0 GB/s SATA 3.0 GB/s SATA 3.0 GB/s SATA 6,0 GB/s SATA 6,0 GB/s SATA 6,0 GB/s SATA 3,0 GB/s

3,5” 3,5” 3,5” 2,5” 3,5” 3,5” 3,5”

7200 об./мин. 5400 об./мин 7200 об./мин. 10000 об./мин. 7200 об./мин. 7200 об./мин. 5400-7200 об/мин

32MB 32M 32MB 32MB 64MB 32MB 32MB

512 4K (с емулация) 512 512 512 512 512

n/a 2А 2A n/a n/a 2,8 А 1,464 А

7,2 W 6,3 W 9,4 W 6,2 W 6,8 W 7,3 W 5,4 W

6,3 W 5,1 W 5,0 W 4,3 W 6,1 W 6,1 W 2,8 W

36м 36м 36м 60м 60м 36м 36м

41,7 76,5 102,7

59,6 99,4 123,7

60,1 100,7 132,5

61,2 105,5 137,5

64,8 107 136,7

69,8 116,9 142,9

85,8 119,3 145,5WD VelociRaptor - 600GB

Samsung Spinpoint F3 - 1TB

WD Caviar Blue - 1TB

Samsung Spinpoint F4EG - 2TB

WD Caviar Black - 1TB

Seagate Barracuda 7200.12 - 1TB

WD Caviar Green -1TB

Линейна скорост на четене, [MB/s]
(по-голямата стойност е по-добра)

минимална

средна

максимална

41,6 74,4 101,3

53 92,9 122,3

59,5 98,5 123,4

64,4 103,3 124,1

62,3 102,8 135,6

74,9 114,7 142,6

85,8 119,3 145,5WD VelociRaptor - 600GB

Samsung Spinpoint F3 - 1TB

Samsung Spinpoint F4EG - 2TB

WD Caviar Blue - 1TB

WD Caviar Black - 1TB

Seagate Barracuda 7200.12 - 1TB

WD Caviar Green -1TB

Скорост на линеен запис, [MB/s]
(по-голямата стойност е по-добра)

минимална

средна

максимална
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А като споменах чипове памет и цена, се сетих 
и за сблъсъка на класическия механичен твърд диск 
с все още относително новата му алтернатива – 
SSD дисковете. Независимо от недостатъците си 
обаче, HDD успя да удържи първия рунд имен но с 
двете главни свои предимства – дългия работен 
ресурс и най-вече изключително ниската си цена за 
единица съхранена информация. От друга страна, 
благодарение на този сблъсък се очертаха и бъде-
щите тенденции, а основният извод е, че докато 
не се намери устройство, което да предложи съи-
змерим работен ресурс и конкурентна цена, няма 
шанс класическият HDD да бъде изместен скоро. 

Две думи и за интерфейсите
Преди да продължа с тестовете, трябва да 

кажа няколко думи и за интерфейса за връзка с 
компютъра SATA. Визирам само SATA имен но като 
единствен настоящ стандарт за настолни реше-
ния. Както всички знаете, скоро се появи и тре-
тата му ревизия SATA 6,0 GB/s, която удвоява про-
пускателната способност на досегашната втора 
ревизия SATA 3,0GB/s. Някои производители на HDD 
реагираха бързо и предложиха такъв интерфейс в 
своите нови модели твърди дискове. Каква е пол-
зата от него и колко бихте спечелили, ако си купи-
те SATA 6.0GB/s HDD диск? (Все пак, за да работи 
в този режим, е необходимо и дън ната ви платка 
да го поддържа.) Теоретично ползата е очебийна, 
но препъни камъчето се нарича максимална линей-
на скорост на трансфер. Това е максималната ско-
рост, с която може да се чете информацията от 
пластините на диска. И тук ще ви разочаровам, 
като ви кажа, че в момента и най-бързите настол-
ни дискове не могат да надхвърлят капацитета на 
първата SATA ревизия с пропускателна способност 
1,5 GB/s. Единствената полза в този случай е само 
когато се трансферират дан ни от кеша на диска. 

Как стоят обаче нещата при дисковете, свър-
зани в RAID масиви или по-конкретно в strip ма-
сив (RAID 0)? Тук вече може и сами да видите как-
ва ще е реално ползата – например при RAID 0 ма-
сив от четири диска, защото тогава линейната 
скорост на четене/запис на масива ще надхвър-
ли 3,0GB/s и в този случай определено по-висока-
та пропускателна способност на последната ре-
визия ще се отрази благоприятно. Има обаче едно 
голямо НО поради факта, че единици са хората, 
които биха изградили чист strip масив от чети-
ри диска. Всъщност SATA III стандартът е най-ве-
че фокусиран към SSD решенията, а при HDD в по-
вечето случаи това е маркетингов трик. И зато-
ва, когато купувате диск и не попадате в група-
та на споменатите единични потребители, без 
никакво значение е дали ще поддържа SATA II или 
SATA III интерфейс. 

През последните години стана много популяр-
на т. нар. „Green“ философия и сред производите-
лите на компютърен хардуер. Тя не отмина про-

15,8 15,8

15 15,1

14,3 13,8

14,1 14,2

12,9 13

12,9 13

7,1 7,1

Samsung Spinpoint F4EG - 2TB

WD Caviar Green -1TB

Seagate Barracuda 7200.12 - 1TB

Samsung Spinpoint F3 - 1TB

WD Caviar Black - 1TB

WD Caviar Blue - 1TB

WD VelociRaptor - 600GB

Средно време за достъп, [ms]
(по-малката стойност е по-добра)

четене

запис

0,87

0,165

0,117

0,112

0,112

0,11

0,094Samsung Spinpoint F4EG - 2TB

WD Caviar Green -1TB

Samsung Spinpoint F3 - 1TB

Seagate Barracuda 7200.12 - 1TB

WD Caviar Blue - 1TB

WD Caviar Black - 1TB

WD VelociRaptor - 600GB

Цена за 1GB

лв.

36

36

36

36

36

60

60WD Caviar Black - 1TB

WD VelociRaptor - 600GB

Samsung Spinpoint F3 - 1TB

Samsung Spinpoint F4EG - 2TB

Seagate Barracuda 7200.12 - 1TB

WD Caviar Blue - 1TB

WD Caviar Green -1TB

Гаранционен срок

месеци

Как проведохме тестовете
Доверихме се на тестовия софтуер HD Tune, който предлага пакет от 

изпитания, по които може да се оцени всеки твърд диск: постоян на скорост 
на трансфер при линейно четене/записване; скорост на трансфер при разли-
чен размер информация; средно време за достъп до произволен файл; брой на 
входни/изходни операции, които може да осъществи тестваният диск. За-
ради ограничения обем на изданието сме направили извадка в графичен вид 
само на най-важните резултати. Тестовете бяха пускани по три пъти на 
всеки диск, а крайният резултат е средноаритметичен от трите старта.
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изводителите на твърди дискове също. За-
това отново започваме да се сблъскваме 
със старите и позабравени модели HDD ди-
скове от ерата на IDE интерфейса, когато 
масовите предложения бяха със скорост на 
въртене от 5400 об./мин. Разбира се, тези 
по-бавни дискове са претърпели значител-
ни усъвършенствания и предлагат много ви-
соки скорости на линеен трансфер, добли-
жавайки бързите си събратя от 7200 об./
мин., като са доста добро решение за сто-
ридж дискове поради по-високото време за 
случаен достъп, което имат.

Със сигурност голяма част от вас го зна-
ят, но все пак е добре да се припомни, че съ-
ществува разлика между обявения от про-
изводителя обем за съхранение на дан ни на 
диска и действителния. Това е така, защо-
то при форматиране винаги остава един 
неизползваем (служебен) размер и в край-
на сметка действителният форматиран 
размер се отличава от обявения от про-
изводителя. 

Тестове
За провеждането на този групов тест 

се опитахме да съберем всички предлагани 
марки твърди дискове на родния пазар в ди-
апазона 1-2 TB капацитет на съхранение. За 
съжаление с набавянето на диск на Hitachi 
ударихме на камък и в този тест марка-
та няма да е представена. Затова пък на 
Western Digital успяхме да осигурим пълната 
гама модели дискове, които наистина са ин-
тересни като предлагани екстри, скорост 

и цена. Другите два участника са Samsung, 
които се включиха с два техни модела, и 
Seagate – с един. 

Заключение
Тестовете ни бяха доста показателни 

в това, как една стара технология може 
постоян но да се развива и усъвършенства. 
Всички дискове, участвали в нашия тест, 
демонстрираха сериозна производител-
ност, която само преди 4-5 години беше 
достижима единствено при RAID 0 конфи-
гурации. Изключително ниската цена и ви-
соката надеждност на тези HDD ги прави 
фаворити при PC устройствата за съхра-
нение на информация. Независимо от инва-
зията на SSD дисковете, HDD устройства-
та като цяло остават непоклатими. Поне 
докато флаш базираните изделия не пред-
ложат някаква поносима себестойност.

От разглежданите конкретни моде-
ли най-добро впечатление ни направи WD 
Caviar Blue, който предлага отличен баланс 
на производителност, цена и универсална 
приложимост. Затова смятаме, че това 
е най-смислената покупка. Все пак, ако ми-
слите, че за вас е по-важен гаранцион ният 
срок, то тогава WD Caviar Black е логичният 
избор, независимо че цената, която тряб-
ва да платите за него, ни се струва малко 
неоправдана. Изключително добро впечат-
ление направиха и двата диска на Samsung. 
Напълно заслужено можем да кажем, че F3 е 
достоен заместник на получилия широка 
популярност F1, като реално демонстри-

ра най-високите скорости на линеен транс-
фер на дан ни.

Още по-впечатляващ е по-малкият „Еко“ 
брат, който показа забележителни резул-
тати в тестовете. Разбира се, каквото и 
да кажем, WD VelosiRaptor си остава недос-
тижима цел за който и да е друг настолен 
диск. Безспорно целевата му група е мно-
го тясна, най-вече сред компютърните ен-
тусиасти и геймъри. Независимо от висо-
ката си цена, дискът предлага значително 
по-добра производителност като системен 
диск от останалите и е много добро реше-
ние за тази малка част потребители, кои-
то търсят компромисен вариант за цена и 
производителност на SSD предложенията.

За наше разочарование представянето 
на предложението на Seagate в лицето на 
Barracuda 7200,12 беше много безлично, кое-
то не сме свикнали да виждаме при тази 
компания. Дискът няма някакви сериозни 
недостатъци, но не притежава и нищо, с 
което да се отличава от останалите. За 
разлика от него обаче WD Green си е опре-
делено разочарование. Дискът се предста-
ви много слабо, а в същото време цената 
му е твърде висока за показаните резулта-
ти и по никакъв начин не може да убеди по-
требителя да му обърне внимание, при по-
ложение че се предлагат доказано по-бързи 
решения (7200 об./мин.) на аналогична цена. 
Все пак всеки потребител сам може да пре-
цени кое му допада на базата на постигна-
тите резултати и тяхната значимост. 

Предоставен за тестовете от: Polycomp • Ориентировъчна цена (с ДДС): 112 лв. 

Предоставен за тестовете от: Polycomp • Ориентировъчна цена (с ДДС): 188 лв. 

SAMSUNG F3 1TB 7200/32 

(HD103SJ)

Този модел е заместникът на успешния 
F1, но за разлика от него вече е базиран 
на пластини с размер от 500 GB. Дискът 
е снабден със SATA 3,0GB/s интерфейс. Ра-
боти доста тихо и не е особено горещ. 
Разполага с акустичен мениджмънт, така 
че чрез специален софтуерен инструмент 

може да се намери балансът на производи-
телност/шум за всеки конкретен “сетъп”. 
В тестовете дискът се представи пове-
че от отлично, като демонстрира най-
високите линейни скорости на четене/за-
пис сред дисковете със 7200 об./мин. Един-
ствено времето за достъп му беше мал-
ко по-високо спрямо двете предложения на 
WD, но независимо от това е много при-

влекателно решение както за системен 
диск, така и за “сторидж” (съхранение).
� висока скорост на четене/запис 
� недостатъчно ниско време на достъп

SAMSUNG SPINPOINT F4EG 

(HD204UI)-2TB

Този модел на Samsung е от тяхната 
„Еко“ серия, която се характеризира с ни-
ско енергопотребление, по-малко отделя-
на топлина и нисък шум. Ползват се плас-
тини с капацитет от 500 GB. Има SATA 3,0 
GB/s интерфейс, скорост та на въртене на 
шпиндела е 5400 об./мин. Имен но това е 
позволило получаването на по-ниско енер-

гопотребление. Независимо обаче от по-
ниската скорост на въртене, дискът се 
представи отлично в нашите тестове. 
Линейната му скорост на четене беше 
много висока. Разбира се, компромисът е 
в по-голямото време за достъп, като по 
този начин моделът не е най-подходящо-
то решение за системен диск. Както се 
вижда от тестовете, той буквално се са-
моразправи с конкурента си – „Еко“ пред-

ложението на WD. Освен това предлага и 
най-ниската цена за съхранение на 1GB ин-
формация и така се оказа най-доброто ре-
шение за сторидж диск. 
� ниска цена за съхранение на 1GB 
� много тих и хладен
� не е най-добро решение за системен диск

�
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Предоставен за тестовете от: ASBIS – България • Ориентировъчна цена (с ДДС): 110 лв. 

Предоставен за тестовете от: Solytron • Ориентировъчна цена (с ДДС): 520 лв. 

Предоставен за тестовете от: ASBIS/Solytron • Ориентировъчна цена (с ДДС): 165 лв. 

Предоставен за тестовете от: ASBIS/Solytron • Ориентировъчна цена (с ДДС): 117 лв. 

Предоставен за тестовете от: ASBIS • Ориентировъчна цена (с ДДС): 111 лв. 

SEAGATE BARRACUDA 7200.12 

Последно поколение модел от серията 
7200.12. За разлика от предшественика си 
(7200,11) с капацитет 1TB използва 500 GB 
пластини. Това означава, че и цената му 
е по-ниска, тъй като има по-малко глави 
и плочи. Дискът е традиционен 3,5-инчов, 
със скорост на въртене на шпиндела 7200 

об./мин. Интерфейсът за връзка е SATA 3,0 
GB/s. Дискът е тих и грее нормално като 
повечето подобни дискове. По отношение 
на скорост та не бе най-бързият диск, кой-
то участва в нашите тестове, но пък за 
сметка на това предлага една от най-ни-
ските цени за 1GB съхранение. Също така 
и времето му за достъп не е най-малко-

то, но все пак е в златната среда и ако 
го изберете за сторидж диск, много добре 
ще си върши работата. Дискът пристига 
със стандартната три години гаранция.
� добра цена за съхранение на 1GB
� средно ниво на производителност

WD 600GB SATA3 VELOCIRAPTOR

 VelociRaptor серията на WD е позната на за-
коравелите геймъри и ентусиасти. „Звярът“ 
вече е пораснал и разполага с 600 GB капацитет. 
Скорост та на въртене на шпиндела е увеличе-
на до шеметните 10 000 об./мин. Конкретни-
ят диск е с най-големия капацитет на съхране-
ние за момента от тази серия и е изграден от 
3х200 GB пластини. Той реално е 2,5-инчов диск 
(но по-дебел от стандартен за лаптоп), мон-

тиран на 3,5-инчов преходник-радиатор (наре-
чен IcePack от WD) и е снабден със SATA 6,0GB/s 
интерфейс. Противно на всички очаквания оба-
че линейните скорости на четене/запис не са 
впечатляващи колкото двойно по-ниските вре-
мена за достъп, които предлага в сравнение с 
най-добрите представители на 7200 об./мин. 
Това го прави изключително подходящ за систе-
мен диск. Разбира се, всичко това на твърде се-
риозна цена, но все пак да не забравяме, че тя е 

доста по-ниска от стойност та на SSD диско-
вете (за единица капацитет). 

� висока скорост на четене/запис
� много ниско време на достъп 
� голям гаранционен срок
� висока цена

WD 1TB SATA3 CAVIAR BLАCK 

„Черната“ серия на WD придоби голя-
ма популярност през последните няколко 
години сред геймърите и ентусиастите. 
Характерна особеност е гаранцията от 
пет години. Логични са очакванията, тъй 
като това е най-високата 7200 об./мин. се-
рия, производителност та є да е по-висока. 
Още повече, че моделът пристига с 64 MB 

кеш буфер вместо 32 MB при blue модела. 
Ако трябва да сме честни, леко се разоча-
ровахме, защото дискът всъщност показа 
абсолютно идентична производителност 
като аналогичния представител от „синя-
та“ серия. Може би по-големият буфер ще 
си каже думата при 2 TB модела, но при 1 
TB не дава никакво предимство. Цената за 
съхранение на 1 GB информация е висока, за 

да оправдае удължената гаранция.
� ниско време за достъп
� пет години гаранция
� висока цена

WD 1TB SATA3 CAVIAR BLUE

Синята серия на WD е “класика в жан-
ра“, защото е една от най-успешните им 
и предлага отлично балансирани характе-
ристики на добра цена. Конкретният диск 
е от последно поколение, като при него се 
използват 500 GB пластини. Това неминуе-
мо позволява намаляване на себестойност-
та и съответно рефлектира върху про-
дажната цена. Дискът е снабден с най-
новия SATA 6,0 GB/s интерфейс за връзка. 

Скорост та на въртене на шпиндела е 7200 
об./мин. Независимо че скорост та му на 
линейно четене и запис не е най-висока-
та за представител със 7200 об./мин., то 
времето за случаен достъп е отлично за 
този клас диск. Имен но това го прави по-
подходящ за системен. Цената също не е 
за пренебрегване, защото е доста атрак-
тивна за възможностите му и не е нато-
варена с добавка за допълнителна гаран-
ция. Като цяло това е и най-балансирани-

ят диск, участвал в настоящите тестове. 
� ниско време за достъп
� добра цена 
� недостатъчно висока скорост на чете-
не/запис

WD 1TB SATA3 CAVIAR GREEN 

Както показва и наименованието, това 
е енергоспестяващата серия дискове на 
WD. И при нея пластините са с размер 500 
GB. Интерфейсът за връзка с компютъра е 
SATA 6,0 GB/s. Дискът работи на променли-
ви обороти – от 5400 до 7200 об./мин. в 
зависимост от режима. Това позволява да 
се намали консумацията на електроенер-
гия и отделяната топлина, както и да се 

понижи нивото на шума. Има и оптимизи-
ран алгоритъм за търсене и трансфер на 
информацията. Но хубавите неща свърш-
ват до тук, защото времето за достъп 
е толкова голямо, че го прави непригоден 
за системен диск. Разбира се, то и пред-
назначението му по принцип е за сторидж 
диск. Разочарованието дойде по време на 
тестовете, когато сравнихме резултати-
те с другия Green модел и констатирахме 

сериозното му изоставане, още повече че 
цената е твърде висока за това, 
� тих и студен
� бавен
� не особено привлекателна цена
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Chieftec представя

Chieftec A80 CTG-500-80P –
тихо и надеждно захранване с висока ефективност
Със 100 000 часа гарантирана безотказна работа захранващият блок Chieftec A80 
CTG-500-80P демонстрира отлични характеристики за своя ценови клас, като осигу-
рява много стабилни напрежения с ниски смущения, както и доста тиха работа

Компютърните захранвания са много важен и основен елемент при 
съвремен ните компютри. От тях зависи до голяма степен правил-
ното функциониране на всички електрон ни схеми. Дълго време за-

хранващият блок беше на заден план и не му се отдаваше особено значе-
ние, но развитието на индустрията и появата на все по-мощен хардуер 
накараха доста потребители да се замислят за важност та му. Независи-
мо от тази тенденция, все още голяма част от обикновените потреби-
тели не отдават особено значение на този компонент и доста често в 
стремежа да се впишат в определен бюджет първото, с което правят 
компромис, е имен но захранването. Поради тази причина не са никак ред-
ки случаите на неправилно подбрани по мощност захранващи блокове, как-
то и покупката на продукти от „неизвестни“ никому производители с 
още по-неизвестни и съмнителни качества. 

Chieftec обаче е компания с дългогодишен опит и много добра репута-
ция в производството на компютърни кутии и захранващи блокове. Тя е 
добре позната на нашия пазар и е доста популярна с качествените си и 
ценово ориентирани продукти. Съвсем наскоро фирмата разшири своята 
продуктова линия захранващи блокове със серията A80, предназначена за 
европейския пазар. Характерни за тази моделна линия са високата ефек-
тивност и тихата работа. Моделът CTG-500-80P, който ще ви предста-
вим в следващите редове, е с мощност от 500W. В таблиците са даде-
ни характеристиките му, както и наличният брой кабели с конектори . 

CTG-500-80P е поместен в стандартен захранващ корпус със стандарт-
ни размери. Снабден е с един 120mm охлаждащ вентилатор. Това му поз-
волява да се монтира безпроблемно и в най-евтините ATX кутии. Захран-
ването покрива стандарта ATX 12V v. 2,3, като по този начин осигурява 
поддръжка и на най-модерните съвремен ни хардуерни платформи. 

CTG-500-80P пристига като Bulk продукт, тоест липсват лъскава-
та опаковка, както и луксозното оформление на корпуса, но това са все 
неща, които допълнително натоварват цената. Това, разбира се, не се 
отразява по никакъв начин на качеството и представянето на продукта. 
Мощност та му е достатъчна за захранване на среден клас компютърна 
система. А високата му ефективност (над 80%) гарантира неговата тиха 
работа. Мощност та му е 500W и е комбинирана мощност между 12V ли-
нията и 3,3&5V линиите. CTG-500-80P разполага с две виртуални 12V ли-
нии (12V1 и 12V2), като всяка от тях е с максимален ток от 20A. Пълна-
та мощност, която могат да отдадат заедно двете виртуални 12V ли-
нии, е 400W. Стабилност та на напреженията не са единственият пока-
зател, по който може да се съди за качеството на даден захранващ блок 
и по който той се отличава от нискокачествените представители. Ня-
кои характеристики са видими само и единствено със скъпа и специализи-
рана апаратура. Това в най-голяма степен се отнася до пулсациите в на-
преженията, които по същество представляват паразитен шум. Когато 
са в определени граници (както са дефинирани в ATX стандарта), те ня-
мат негативно влияние. Проблемите започват, когато надхвърлят тази 
норма, защото всички електрон ни схеми са така оразмерени, че в рамки-
те на тези граници да функционират правилно. 

Имен но поради тази причина от Chieftec залагат на качествени OEM 
доставчици, какъвто се явява дългогодишният им партньор Sirtec. Зато-
ва и надеждност та на захранващия блок е без всякакво съмнение, за кое-
то говори и показателят “време на работа до отказ” (MTBF) с неговите 
100 000 часа. CTG-500-80P демонстрира отлични характеристики за своя 
ценови клас, като осигурява доста стабилни напрежения с ниски смуще-
ния, както и доста тиха работа. Така че, ако не сте хардуерен ентуси-
аст, а просто искате да имате стабилна РС система, то това е отли-
чен избор. Няма да ви се наложи да плащате добавка в цената за екстри“, 
които няма да ползвате. 

Входни характеристики

Входно напрежение 230V 4.0A / 50Hz

Максимален товар 500W

PFC Active

From Factor ATX

Ниво на шумa 24 dB

Охлаждащ вентилатор 120 mm

Размери 140 x 150 x 87 mm.

Захранващи конектори

24Pin ATX : 1 бр.

4Pin 12V : 1 бр.

8Pin EPS: 1 бр.

8Pin PCIe (6+2) : N/A

6Pin PCIe: 2 бр.

SATA : 6 бр.

Molex : 3 бр.

Floppy: 1 бр.

Защити

UVP (Undervoltage protection)

OVP (Overvoltage protection)

SCP (Short-circuit protection)

OPP (Overload protection)

OCP (Overcurrent protection)

OTP (Over Temperature Protection)

AFC (Automatic Fanspeed Control)

Работни часове до отказ (MTBF) >100.000h

Изходни характеристики

+5V +3,3V +12V1 +12V2 -12V +5VSB

20A 24A 20A 20A 0,3A 2,5A

120W 400W 3,6W 12,5W

500W
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Преди време, не много отдавна, SSD 
(Solid State Disk) се появиха на пазара 
с много шум, фанфари и големи очак-

вания. Анализатори и специалисти се над-
преварваха да ги обсипват със суперлативи 
и ги сочеха като бъдеще за развитието на 
устройствата за съхранение на дан ни, как-
то и като гробокопач на стария и познат 
до болка класически твърд диск. На пазара 
се появиха мобилни компютри със SSD, раз-
бира се, само в хай-енд сегмента и скъпите 
модели. Соченият от опонентите основен 
недостатък на технологията (много висо-
ката цена) се смяташе за нещо времен но 
предвид нейната младост. 

Основните аргументи 
В полза на твърдотелните дискове (SSD) 

беше тяхната малка податливост на меха-
нични повреди, тъй като няма въртящи се 
механични компоненти и няма какво да се 
поврежда. Другите предимства са високата 
скорост на трансфер, която имат, и най-ве-
че изключително ниското време на достъп 
(практически с два порядъка по-малко, откол-
кото при стандартен настолен HDD), кои-
то им дават възможност значително да ус-
корят работата на операцион ната систе-
ма, когато е инсталирана на тях. След като 
премина първоначалната еуфория, изпъкнаха 
обаче и два съществени недостатъка. Пър-
вият вече го споменахме – високата цена на 
технологията. Както вече знаете, SSD са ба-
зирани на чипове flash памет, които се упра-
вляват чрез специален контролер.

Самата флаш памет се дели на два 
вида – SLC (Single Level Cell ) и MLC (Multi 

Level Cell). Първият тип, както подсказва 
и името, може да съхранява само един бит 
информация в една клетка, а втория – два 
бита. SLC флаш памет та е много бърза, с 
по-голям работен ресурс, но и значително 
по-скъпа заради факта, че може да съхра-
нява двойно по-малко количество инфор-
мация. Имен но затова решенията, базира-
ни на този тип памет, се срещат най-вече 
при сървъри и работни станции, както и в 
модели, предназначени за платежоспособни 
хардуерни маниаци. MLC флаш базираните 
SSD са по-евтини, но пък предлагат и по-ни-
ска производителност. Те постепен но из-
местиха решенията на SLC памет и почти 
изцяло заеха десктоп сегмента. През тези 
няколко години производителите на памет 
се опитаха значително да ги усъвършен-
стват, като подобрят производителност-
та им и същевремен но снижат цените им. 

Другият недостатък е свързан със сама-
та технология и по-конкретно с механизма 
на записване на информация. Поради техноло-
гични ограничения при SSD може да се проче-
те всяка една клетка от памет та, но може 
да се запише само цял блок. Затова преди 
да се извърши запис, в даден блок се прочи-
та информацията му и се записва в кеш бу-
фер. Там се променят стойностите на всич-
ки или само на някои клетки в зависимост от 
информацията, която записваме. След това 
се изтрива блокът информация от SSD и на 
негово място се записва вече коригираният 
в кеш памет та. Тоест от това следва, че 
записът при SSD винаги е по-бавен от чете-
нето. Също така броят цикли е ограничен 
от работния ресурс на MLC флаш памет та.

Солидни бойци в действие
Групов тест на SSD
Денислав Славчев

A-data S596 Turbo-128GB Intel X25-M G2 – 80GB OCZ Vertex Turbo-60GB WD Silicone Edge Blue – 64GB

Форм фактор 2,5” 2,5” 2,5” 2,5”

Капацитет на съхранение 128 GB 80 GB 60 GB 64 GB

Тип на флаш чиповете MLC NAND FLASH MLC NAND FLASH MLC NAND FLASH MLC NAND FLASH

Интерфейс за връзка SATA 3,0 GB/s; USB 2,0 SATA 3,0 GB/s SATA 3,0 GB/s SATA 3,0 GB/s

TRIM да да да да

Гаранционен срок 36 мес. 36 мес. 36 мес. 36 мес.

Според различни изчисления животът 
на един такъв диск е около 4-5 години при 
правилна експлоатация. Казваме правилна, 
защото първите SSD, подобно на флашки-
те, изчерпваха ресурса си за няколко дни или 
седмици, когато се използваха като систем-
ни. Проблемът беше в първите контроле-
ри и съпътстващият ги фърмуер, както и 
в непригодност та на операцион ните сис-
теми да работят с този тип устройства. 
Това се дължи на неравномерното износване 
на различни блокове на диска, така че някои 
много бързо достигат до лимита на работ-
ния си ресурс и излизат от строя. Разбира 
се, по подобие на твърдите дискове и SSD 
имат скрити резервни блокове, които за-
менят повредените, но при това хаотич-
но записване те се изчерпват много бързо. 

С времето производителите коригираха 
това и всички настоящи модели вече нямат 
този недостатък. Принципът е прост – 
физическите блокове се ротират, така че 
равномерно да се износват, и практически 
зад всеки конкретен логически блок не стои 
точно определен физически. При съвремен-
ните SSD този механизъм, както и оптими-
зирането на производителност та, са реа-
лизирани в TRIM технологията и това е от-
разено в спецификациите на всички диско-
ве. Но и тук има голяма уловка, защото и 
операцион ната система трябва да поддър-
жа тази технология, за да работи корект-
но. За жалост все още любимата на много 
потребители Windows XP е непригодна за 
работа със SSD. Ако искате дискът ви да 
работи правилно, ще трябва да използва-
те Windows 7.
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Друга интересна особеност е наличието 
на паралелни канали за достъп на контро-
лера на SSD до флаш чиповете памет. По 
този начин се увеличава скорост та, но пък 
има и един негативен момент. При пред-
лагане на различни модели SSD с различен 
обем на съхранение се използва редуциране 
на броя канали, като по този начин се още-
тяват моделите с най-малки капацитети 
на съхранение откъм производителност. 
Така например, ако вземем модела X25-M 
G2 на Intel, той се предлага с капацитет съ-
ответно 40/80 и 160GB. Само че пълноцен-
ната версия е имен но най-големият, който 
демонстрира и най-високи скорости, дока-
то най-малкият модел е и най-бавен. Реал-
но всички модели с по-малък брой канали с 
цел намаляване на капацитета компроме-
тират технологията, защото като харак-
теристики с нищо не блестят пред меха-
ничните си събратя с изключение на много 
ниското време за достъп до информацията. 

След краткия тест, на който бяха подло-
жени SSD от практиката и пазара, се оказа, 
че засега те нямат никакъв шанс спрямо кла-
сическия HDD в приложения като сторидж 
устройства. Основният проблем са много 
високата цена за съхранение на 1GB инфор-
мация, както и по-ниският работен ресурс. 
Силна страна обаче си остава използването 
им като системни дискове. Независимо кол-
ко канални са SSD (и колко са окастрени), как-
то и колко ниски скорости на четене/запис 
имат, те притежават изключително мал-
ко време за достъп, което е жизнено важно 
за операцион ните системи, тъй като пра-
вят много обръщения в минута към различ-
ни файлове. За производителност та е ва-
жно имен но това, а не скорост та на линеен 
трансфер. Операцион ната система зареж-
да осезателно по-бързо, с нея се работи по-
пъргаво, стартирането на програми е дос-
та по-бързо – все неща, които веднага се 
забелязват. Ето защо засега това е тери-
торията на SSD, където те са много силни. 
Разбира се, всичко струва пари и няма хай-
енд продукт, при който и цената да се ска-
лира пропорционално на бонуса като произ-
водителност.

 
Как тествахме

За провеждането на тестовете използ-
вахме известния бенчмарк за SSD – AS-SSD 
Benchmark v.1.5. Той предлага доста богат 
набор от тестове. В табличен вид са пред-
ставени повечето от получените резулта-
ти. Получените стойности от отделните 
тестове са усреднени от три последова-
телни стартирания.

63,23 77,45 98,74

68,0168,22 103,5

77,69 83,36 105,8

79,37 112,41 149,17A-data S596 Turbo-128GB

Intel X25-M G2 - 80GB

WD Silicone Edge Blue - 64GB

OCZ Vertex Turbo-60GB

Копиране на фаилове, [MB/s]

Програми

Игри

ISO файлове

0,266 0,229

0,278 0,128

0,082 0,098

0,083 0,053
Intel X25-M G2 -

80GB

A-data S596 Turbo-
128GB

OCZ Vertex Turbo-
60GB

WD Silicone Edge
Blue - 64GB

Време за достъп, [ms]
(по-малката стойност е по-добра)

Запис

Четене

AS SSD Benchmark Четене Запис

MB/s IO/s MB/s IO/s

A-DATA S596 Turbo 16MB 245,73 15,36 193,06 12,07

4K 19,97 5114 43,1 11033

4K-64Thrd 43,43 11118 54,68 13998

512B 5092 12196

Intel X25-M G2 16MB 259,77 16,24 83,06 5,19

4K 22,11 5659 52,46 13430

4K-64Thrd 153,14 39204 58,98 15100

512B 18958 12018

OCZ Vertex Turbo 16MB 212,24 13,26 99,69 6,23

4K 30,24 7742 9,14 2339

4K-64Thrd 66,73 17082 8,92 2283

512B 7789 1935

WD SiliconEdge Blue 16MB 242,79 15,17 129,72 8,11

4K 16,61 4251 13,1 3352

4K-64Thrd 18,58 4757 10 2561

512B 4365 3760
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OCZ VERTEX TURBO 60GB 

М о д е л н а т а 
линия Vertex на 
компанията OCZ 
е доста популяр-
на сред ентусиасти-
те и геймърите. При 
„Turbo“ моделите, както 
показва и наименованието, 
има подобрена производител-
ност спрямо стандартната серия. 
Използваният контролер е познати-
ят indelinx, който предлага добра произ- в о -
дителност, a флаш памет та е на Samsung. Дискът пристига 
в ритейл опаковка, но освен него и краткото упътване дру-
го в нея няма да откриете. Vertex Turbo се предлага с капаци-
тет на съхранение от 32, 64 и 128GB. И този диск се предста-
ви подобаващо добре в тестовете, но, за да се насладите на 
пълните му възможности, е добре да купите 128GB модела – 
при него са налице всички канали за достъп до флаш чиповете.

� допълнителни софтуерни инструменти
� средно ниво на производителност
� много висока цена
� няма преходна шейна

Предоставен от: PLESIO; Ориентировъчна цена (с ДДС): 519 лв.

Предоставен от: A-Data; Ориентировъчна цена (с ДДС): 472 лв.

WD SILICONEEDGE BLUE 64GB 

(SSC-D0064SC-2100) 

Колкото и стран-
н о  д а  с е  с т р у -

ва на някого,  и 
традицион ните 
производители на 
твърди дискове започ-

наха да предлагат SSD моде-
ли. WD не се поколебаха и пусна-
ха фамилията Silicon Edge Blue. Тя 
се състои от три модела в зависи-
мост от капацитета им на съхранение 
на дан ни – 64, 128 и 256GB. Конкретният диск използва бренди-
ран контролер на Jmicron – JMF618, и флаш памети на Toshiba. 
Производителност та, която демонстрира в тестовете, бе 
най-ниската за тази серия на WD заради орязаните канали на 
достъп и по тази причина продуктът не блесна с нищо. Ди-
скът пристигна при нас като OEM и освен него няма нищо дру-
го налично в пакета. 

� продукт на утвърден производител
� ОЕМ опаковка и липса на друго с изключение на диска
� висока цена
� посредствена производителност

Предоставен от: PLESIO; Ориентировъчна цена (с ДДС): 489 лв.

INTEL X25-M G2 

(SSDSA2MH080G2K5) 

80GB 

Този модел на 
Intel е високопроиз-
водителен SSD, пред-
назначен за преносими и 
настолни системи. Той е от 
по-бързата M серия, насочена 
към геймъри и ентусиасти. Intel 
X25-M e изграден на база 34 nm NAND 
флаш памети и се предлага с капацитет 
на съхранение 40, 80 и 160GB. Продуктът 
пристига в ритейл опаковка, включваща освен самото устрой-
ство и кратко упътване, преходна шейна 2,5“->3,5“, монтажни 
винтове, SATA кабел за дан ни, захранващ преходен SATA-Molex 
кабел и CD, съдържащ софтуера Intel SSD Toolbox. Устройство-
то се представи добре в тестовете, но, както се вижда, за да 
се възползвате от максималните възможности на тази серия 
дискове е по-добре да закупите 160GB модела, тъй като той 
предлага по-висока производителност.

� добра цена за SSD
� много добра окомплектовка
� добър софтуерен пакет
�средно ниво на производителност

Предоставен от: ASBIS; Ориентировъчна цена (с ДДС): 354 лв.

A-DATA S596 TURBO 

128GB

Традицион но A-
data предлагат добри 
модели SSD за цената 
им. Спомняме си един пре-
дишен модел (S592), участвал 
в наши тестове, който ос-
тави доста приятни впечат-
ления. S596 Turbo е нов модел, който е, така да се каже, 
малко ускорен (до към 20%) от стандартната серия. При него 
се използва контролер на JMicron  – JMF616. Интересното е, че 
A-data e първият производител, който го използва в свой про-
дукт. Характерното за този контролер е, че освен поддръжка-
та на интерфейса SATA 3,0GB/s, предлага и USB 2,0 интерфейс. 
Флаш памет та в диска е производство на Intel и е същата (34 
nm), която използват и те в своите дискове. Устройството 
показа отлични резултати в тестовете и е много добро реше-
ние. S596 Turbo пристига в ритейл опаковка, която освен него 
съдържа преходна 2.5“->3,5“, монтажни винтове, кратко упът-
ване и USB кабел за връзка.

� много добра цена за SSD 
� много добра производителност
� наличие и на USB 2,0
� липса на софтуерен пакет

�
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Потребителите, които преминаха 
от предишното поколение безжич-
ни стандарти на 802.11n Wi-Fi, от-

белязват съществено увеличение на про-
пускателната способност. Засега връз-
ката по стандарта 802.11n с нейната 
максимална теоретична скорост от 
300 Mbit/s е най-бърза, но тя може 
да бъде наследена още догодина 
от разновидности на Gigabit Wi-
Fi, обещаващи над три пъти уве-
личение на скорост та. Заедно с 
това на успешното разпростра-
нение на безжичните мрежи може 
да попречи голямото разнообра-
зие от разработвани специфика-
ции и липсата на един ни предпо-
читания от чипмейкърите. Извест-
ни са три перспективни разработки – 
IEEE 802.11ac, 802.11ad и Wireless Gigabit 
(известна още като WiGig). Следват под-
робностите.

Като за начало – скорости до 
1 Gbit/s

Спецификацията 802.11ac представля-
ва развитие на добрия стар стандарт 
802.11a. Предшественикът използваше ди-
апазона 5 GHz, осигурявайки пропускателна 
способност до 54 Mbit/s. Навремето про-
изводителите не бързаха да пускат съв-
местими устройства, а след появата на 
стандарта 802.11g, който имаше същите 
тези 54 Mbit/s, но работеше в диапазона 
2.4 GHz и бе съвместим със стария 802.11b, 
интересът към технологията 802.11a зага-
сна още повече.

И ето сега втори опит на 802.11a във 
вид на 802.11ac. Новият стандарт пак ра-
боти в обхвата 5 GHz, но предвижда по-
широки честотни канали за предаване на 
дан ни. Вместо с лента с широчина 20 MHz, 
както е при 802.11a, 802.11ac ще оперира 
с канали, широки 40 или 80 MHz, a може би 
даже 160 MHz. Предаването на дан ните ще 
е базирано на схемата „многопотребител-
ски многоканален вход–многоканален изход“ 
(multiple user-multiple input, multiple outputs, 
MU-MIMO). Схемата MU-MIMO означава 
едновремен но предаване на потоците на 
няколко потребителя по едни и същи канали. 

Надгигабитов трансфер, но на 
къси разстояния 

Доста повече, до 6 Gbit/s, ще увелича-
ват производителност та стандарти-

те 802.11ad и WiGig. За повишаване 
на пропускателната способност те 

работят в честотния диапазон 
60 GHz, което пък ще се отрази 

отрицателно на техния радиус 
на действие. Точката за дос-
тъп на който и да е от тези 
стандарти едва ли ще може 
да осигури покриване на по-
голяма площ от една стая по 
причини, за които ще стане 

въпрос само след няколко реда.
802.11ad до голяма степен 

е базиран на WiGig, но има и ня-
кои разлики. Не е изключено при 

приключване на разработката те 
да бъдат синхронизирани по някакъв на-

чин – едва ли някой от производителите 
ще иска да повтори прекалено дългия про-
цес на стандартизиране на 802.11n.

WiGig се поддържа от Atheros, Broadcom 
и Intel. Стандартът по начало е специално 
ориентиран към безжичното предаване на 
потоци видео с висока резолюция. Разра-
ботчиците на бъдещи пълнофункционални 
Wi-Fi адаптери ще трябва да решат неле-
ката задача да осигурят обратна съвмес-
тимост с 802.11g, поддръжка на съчета-
ващите висока производителност и бър-
зодействие 802.11n и 802.11ac, а така и на 
802.11ad/WiGig за предаване на видео с ви-
сока резолюция на малки разстояния. И всич-
ко това с букет от честоти 2.4, 5 и 60 GHz.

Основното предимство на последния 
спектър е, че в повечето страни по све-
та той разполага с цял океан от свобод-
ни честоти, така че ще може да ползва и 
множество канали за трансфер със скорос-
ти над 1 Gbps за всеки и съответно ще пре-
нася некомпресирано видео “по въздуха”. 
Очаква се реалната скорост на трансфер 
да достига нивата на USB 3.0 интерфейса, 
или около 1000 пъти по-бързо, отколкото 
при Bluetooth 2. За съжаление радиовълни-
те с дължини от порядъка на милиметри 
(каквито са при 60 GHz диапазона) не пре-
минават добре през стени, мебели и други 

Засега не е известно кога и как всичко 
това ще работи. Стандартът все още е 
далеч от завършване и даже при липса на 
непланирани забавяния устройствата с 
802.11ac ще се появят не по-рано от края на 
2011-а или началото на 2012 г. Тяхната про-
пускателна способност едва ли ще надхвър-
ля 1 Gbit/s. Всъщност “нетният” информа-
ционен трансфер на 802.11ac вероятно ще 
бъде по-скоро между 300 и 400 Mbps, но и 
така скорост та ще надхвърля значително 
този показател на сегашните добре орга-
низирани 802.11n мрежи, постигащи около 
160 Mbps. Важното е, че капацитетът ще 
е повече от достатъчен за преноса на мно-
гобройни потоци от компресирано видео 
през единичен канал. Освен това потреби-
телите ще могат да “назначават” уникал-
ни честоти за преноса на всеки поток към 
отделни канали, като и при 802.11ac ще се 
използват няколко антени за безжично при-
емане и предаване на дан ните. Този стан-
дарт обаче все още няма да има капацитет 
за пренос без загуби на видео с висока ре-
золюция, какъвто засега притежават само 
кабелните връзки. За това ще е нужен по-
бърз стандарт.

Перспективите на Wi-Fi мрежите 
… или какво да очакваме след 802.11n
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прегради. Всъщност енергията им се поглъ-
ща доста и от самия кислород във въздуха. 

Ето защо бързият 802.11ad стандарт 
вероятно ще се използва главно за безжи-
чен пренос на къси разстояния – например 
между устройства, разположени в една и 
съща стая. Така или иначе една комбинация 
от устройства, поддържащи едновремен-
но 802.11ac и 802.11ad, както и USB 3.0, ще 
бъде наистина неустоима – USB 3.0 и Gigabit 
Ethernet ще се използват за връзка на близко 
разположени устройства, 802.11ac ще свърз-
ва безжично целия “клъстер” от техника в 
дома или офиса, а 802.11ad ще осъществя-
ва синхронизацията на дан ните с мобил-
ните устройства, монитори/телевизори, 
принтери и пр. джаджи в стаята, без да ни 
принуждава да се препъваме в кабели. 

Wi-Fi продукти на 60 GHz – през 2012 г.
В края на миналата година беше сключено партньорско споразумение между органи-

зацията WiGig (Wireless Gigabit Alliance) и асоциацията VESA (Video Electronics Standards 
Association) за разработка на безжичен DisplayPort стандарт със скорост на предаване 
на дан ните 1 Gbit/s, както и на програма за сертификация на съответните продукти.

Както се очаква, тези решения 
ще прилагат стандарта WiGig, при 
който Wi-Fi връзката се осъществя-
ва на честота 60 GHz, а скорост та 
на обмен на дан ните достига от 1 

до 7 Gbit/s благодарение на специален формат за свръхкомпресия на информацията. 
Това ще позволи да не се използват кабели при предаване на HD съдържание от Blu-
ray плейър към HDTV. 

Реални продукти с 60 GHz Wi-Fi обаче няма да се появят скоро на пазара. Безжични 
DisplayPort устройства ще се предлагат през първата половина на 2012 г., но техни 
прототипи може би ще видим още тази година. 

Още има хляб и в 802.11n 
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В края на краищата е твърде рано да 
се отписва и съществуващият стандарт 
802.11n, който още не е изчерпал своите 
възможности за развитие. 802.11n, с макси-
мално предвидените четири антени, те-
оретически може да се доближи до 1 Gbit/s 
по пропускателна способност на неговите 
канали. Сега никой от производителите 
не предлага устройства с четири анте-
ни, но и това може би е въпрос на време. 

Atheros вече пусна чипсети, способ-
ни да поддържат до три потока дан ни 
едновремен но. По информация от компа-
нията нейните нови чипсети могат да 
осигурят до 450 Mbit/s. Marvell предлага-
ше чипове с поддръжка на три антени и 

преди – през 2008 г., за черновата версия 
на 802.11n. По-малките компании, таки-
ва като Quantenna Communications, също 
планират чипсети с поддръжка на чети-
ри антени за 802.11n. Естествено, тряб-
ва да се има предвид, че за постигане на 
максимално възможна скорост потреби-
телят е длъжен да обръща внимание дали 
точката за достъп и възлите на мрежата 
съответстват на количеството антени. 

Ясно е, че увеличаването на пропуска-
телната способност на безжичните мре-
жи няма да спре. Затова в скоро време със 
сигурност ще видим на пазара по-произво-
дителни версии на 802.11n, а след него и 
по-впечатляващи устройства от стандар-

тите 802.11ac, 802.11ad и WiGig. 
А когато всички тези проекти и стан-

дарти най-после бъдат осъществени 
на практика и в реални Wi-Fi продукти, 
потребителите ще могат да ползват 
едновремен но многобройни видео- и гей-
минг потоци в домашните си мрежи. Така 
мултимедийните сървъри, Blu-ray плейъри-
те и другите устройства от този тип ще 
бъдат разполагани без значение за мястото 
им, а високоскоростната връзка помежду 
им ще става без ограниченията на какви-
то и да било кабели (освен, разбира се, за-
хранващия). И, естествено, приложението 
на 802.11ac и 802.11ad стандартите няма 
да се ограничи само до домашните условия.
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В предишната част разгледах основ-
ните концепции около SSL серти-
фикатите и как те гарантират 

сигурност та на преноса на дан ни между 
сайта и посетителя му.

Един от основните проблеми през по-
следните години в Интернет е имен но 
идентификацията. Обикновените посе-
тители рядко обръщат внимание на ад-
реса на браузъра, който използват, и се 
ориентират единствено по съдържани-
ето на самият сайт. По този начин те 
лесно могат да бъдат заблудени от т. 
нар. phishing (фишинг) сайтове. Това са 
сайтове, които копират едно към едно 
съдържанието и дизайна на друг сайт и са 
създадени със единствената цел да заблу-
дят посетителите и да им откраднат 
лични дан ни. Самите фишинг сайтове се 
разполагат или на „типо“ домейни, или 
на поддомейни, наподобяващи името на 
сайта, който бива копиран.

За да се реши проблемът имен но с 
идентификацията на сайтовете и с тех-
ния собственик, са били създадени SSL 
сертификати с по-стриктна валидация. 

При тях освен собственост върху до-
мейна, за който се издават, се изисква 
и проверка на фирмата и/или организа-
цията, на която се издава сертифика-
тът. Издателите на такива сертифи-
кати обикновено дават възможност на 
сайта да се разположи т. нар. динамичен 
печат – картинка, на която са написани 

името на домейна и името на компания-
та, собственик на домейна. Проблемът с 
тези печати е, че лесно могат да бъдат 
фалшифицирани, а и не са стандартизи-
рани – т. е. всеки издател на такъв сер-
тификат предлага различна визия на пе-
чата, което може да създаде объркване.

Имен но за да се предложи стандар-
тен начин за идентификация на сайтове-
те (домейните), на техните собствени-
ци и доверения удостоверяващ орган, из-
вършил валидацията, са въведени т. нар. 
Extended Validation сертификати, или сер-
тификати с разширена валидация.

При тези сертификати има стандар-
тен начин в браузъра да се покаже неедно-
значно за кой домейн е издаден сертифи-
катът, кой е собственикът на домейна и 
кой е издател на сертификата. Това се осъ-
ществява, като адресната лента в браузъ-
ра става зелена и в нея се изписва името 
на компанията, собственик на домейна, и 
името на доверения удостоверяващ орган.

Процесът на издаването на EV 
(Extended Validation) сертификати е по-
сложен. Първата стъпка е същата, как-

то вече описах в предната част, а имен-
но проверка на това дали заявителят на 
сертификата има контрол върху домей-
на. След това за издаването на сертифи-
ката се извършат следните проверки:

• Верифицира се дали компанията, 
собственик на домейна, е регистрира-
на официално по законите на съответ-

ната държава;
• Верифицира се дали компанията, коя-

то е подала заявката за сертификата, на-
истина е собственик на домейна;

• Верифицират се дали компанията 
собственик има офис, адресът му, дали 
има стационарен телефон и факс. Също 
така се проверява дали компанията ре-
ално извършва дейност;

• Други проверки по преценка на из-
дателя.

Начините на верификация могат да бъ-
дат различни в зависимост кой е избра-
ният доверен удостоверяващ орган. За 
GeoTrust например се изисква изпращане 
по електронен път на документи за ре-
гистрация на фирмата и актуалното със-
тояние. Провеждат се няколко телефон-
ни разговора на английски за проверка на 
истин ност та на телефоните, лицето за 
контакт и др. Като цяло процесът може 
да отнеме 5-6 работни дни в зависимост 
от издателя на сертификата.

Сертификатите с разширена валида-
ция (Extended Validation) са доста удобен 
и не много скъп метод, за да предпазите 

вашите посетители от това, да бъдат 
заблудени от злонамерени лица. От дру-
га страна, този вид сертификати ще ви 
отличат много пред конкуренцията, а и 
в очите на новите ви клиенти, защото 
предлагат уникален начин да покажете, че 
вашата компания съществува и е прове-
рена от външна независима организация.

съветва:

SSL сертификати – 
част 2

www.superhosting.bg
sales@superhosting.bg

Любомир Русанов, 
управител на СуперХостинг.БГ
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Ако сте като повечето съвремен ни потребители на мобилна 
техника, вероятно вече сте горд собственик на 3G смарт-
фон и имате основание да се чувствате на гребена на тех-

нологичната вълна с устройство, способно да извлича максимума 
от съвремен ните безжични услуги. Не щеш ли обаче, все по-често 
започвате да чувате или да четете за нещо, наречено 4G, и да се 
питате какво е това? Къде е? Как да се сдобия с него? И трябва 
ли ми всъщност? По-долу ще опитаме накратко да отговорим на 
всички тези и други важни въпроси, свързани със същност та на 
мобилните услуги от следващо поколение – 4G.

Какво всъщност означава "4G" ?
4G е маркетингов термин, който доставчиците на Интернет 

услуги използват, за да описват т. нар. “четвърто поколение” (4th 
Generation) безжични услуги за мобилен достъп. Въпросните услуги 
може да бъдат базирани на различни технологии, но важното в слу-
чая е, че те осигуряват между четири и десет пъти по-висока про-
изводителност в сравнение с мрежите от поколение "3G".

Какви технологии лежат в основата на 4G услугите?
Двете основни технологии за 4G достъп са WiMax и LTE (Long 

Term Evolution). WiMах (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 
е телекомуникацион на технология, разработена да предоставя без-
жична свързаност на големи разстояния за различни устройства 
(от работни станции и портативни компютри до мобилни теле-
фони). Технологията е базирана на стандарта за пренос на дан ни 
IEEE 802.16. Името "WiMах" е въведено от организацията WiMAX 
Forum, създадена през юни 2001 специално, за да приведе стандар-
та в съответствие и съвместимост с останалите безжични тех-
нологии. LTE стандартът се разработва от 3GPP – индустриална 
организация от големи доставчици на услуги, използващи главно се-

гашните водещи технологии за клетъчни комуникации GSM/ EDGE, 
както и UMTS/HSxPA. Както WiMax, така и LTE стандартите при-
лагат модерни антен ни технологии, подобряващи приемането и 
производителност та на услугата, но двете спецификации са бази-
рани на различен честотен спектър.

Колко по-бързи са 4G услугите в сравнение с 3G?
WiMax операторите предлагат към днешна дата услуги, които 

осигуряват (поне теоретично) скорости за даунлоуд на съдържа-
ние от порядъка на 4 до 16-18 мегабита  в секунда (Мb/s), а поня-
кога и повече. LTE мрежите пък реализират теоретични скорости 
за даунлоуд в диапазона 5-12 Мb/s. За сравнение повечето днешни 
3G системи осъществяват скорости между 400 килобита в секун-
да (или 0,4 Мb/s) до 1,5 Мb/s.

 Има ли нужда от 4G?
По-високите скорости за даунлоуд и по-добрата цялостна про-

изводителност при трансфер на дан ни на 4G мрежите ще подо-
брят чувствително възможностите за работа с “гладни” за ре-
сурси и комуникацион на лента съвремен ни приложения, като на-
пример видеоконференции, стрийминг на видео и игри в мрежа. 
На практика 4G мрежите обещават да заменят DSL или кабелни-
те услуги с широколентова безжична връзка, която може да се из-
ползва както у дома, така и на път. 

На какъв етап е разпространението на 4G услугите?
По наблюдения на аналитичната агенция ABI Research към края 

на 2009 г. в световен мащаб има над 170 доставчици на 4G услуги 
в около 65 страни, покриващи население над 480 млн. души. Спо-
ред прогнози на същата агенция към края на 2012-а в света ще има 
1 млрд. души, които ползват 4G услуги.

Що е то Въпроси и отговори за 

следващото поколение 

мобилни услуги
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Мога ли да ползвам 4G услуга с 3G телефона или 3G USB 
модема, които вече имам? 

Не. 4G мрежите работят на различни радиочестоти от чес-
тотите, които се използват от сегашните клетъчни комуника-
ции и безжични услуги, така че ще ви трябват телефон или мо-
дем, настроени на честотите на 4G. Тоест нужен ви е 4G теле-
фон или 4G USB модем за достъп. На пазара се очакват и първи-
те 3G/4G USB модеми.

Поддържа ли 4G гласови комуникации?
Не и в сегашните си превъплъщения, ако не се смятат разпрос-

транените “Voice over IP” приложения от рода на Skype, достъпни 
и за смартфоните. Предполага се, че първите мобилни телефони 
с 4G функционалност ще бъдат от хибриден тип, т. е. ще включ-
ват и 3G чип, за да поддържат обичайната мобилна телефония.

Има ли вече 4G телефони на пазара?
Има, но са единици. Първият такъв телефон беше HTC EVO 4G, 

който се появи на пазара в САЩ през април 2010-а, а малко по-ра-
но и в WiMax вариант. Според предварителната информация към 
средата на 2011 г. се очакват и първите LTE базирани телефони. 

Може ли 4G услугите да се използват “в движение” като 3G? 
Да, и всъщност точно това е идеята на 4G услугите – да осигу-

рят имен но мобилен широколентов Интернет достъп. Нещо по-
вече, 4G услугите могат да превърнат всички ни в нещо като хо-
дещи точки за достъп, т. е. ако имате 4G връзка, ще могат да я 
ползват и всички около вас. С други думи, ще има възможност за 
споделяне на 4G сигнала. 

Могат ли 4G услугите да заменят домашната DSL или 
кабелна връзка?

Да, стига да не се нуждаете от екстремни нива на трансфер за 
много взискателни към broadband връзката приложения. В момен-
та, ако искаме Интернет навсякъде, обикновено плащаме за кабел-
на или DSL връзка и отделно за 3G мобилни Интернет услуги. Но, 
както споменахме, 4G връзката е 5 до 10 пъти по-бърза от 3G или 
почти толкова, колкото повечето домашни широколентови връз-
ки, които с разпространението на 4G постепен но може да станат 
излишни. 4G има и доста потенциални бизнес приложения: характе-
ристиките на услугата позволяват да се осъществява например ви-
деонаблюдение, дистанцион но измерване и отчитане на дан ни, уп-
равление на превозни средства, използване на приложения за цели-
те на комуналните услуги и връзка между отдалечени офиси – VPN.

Някои твърдят, че сегашните 4G услуги не са “истински” 4G. 
Какво означава това?

Действително, световните стандартизиращи организации, 
които се грижат за разработката и разпространението на 4G 

спецификациите, са поставили доста по-високи скорости на 
трансфер като дефиниция за “официалните” 4G услуги. Новият 
стандарт 802.16m (т. нар. WiMах 2) би трябвало да бъде значи-
телно по-бърз от своя предшественик. Според вицепрезидента 
на WiMAX Forum Мохамед Шакури въпросният стандарт трябва 
да осигурява средна скорост към потребителя над 100 Mb/s. Тези 
скорости обаче едва ли ще бъдат постигнати реално през следва-
щите 1-2 години. Независимо от това, маркетинговите специа-
листи смятат, че това, с което разполагаме в момента, също е 
предостатъчно, за да бъде обозначавано с определението “след-
ващо поколение услуга”. 

Ще има ли все пак “истински” 4G услуги? 
Да, компаниите, които поддържат и WiMax, и LTE технологи-

ите, работят усилено по проекти, които ще поддържат истин-
ски 4G скорости от над 100 Mb/s при даунлоуд. Вероятно оба-
че ще минат поне още няколко години преди на пазара да се поя-
вят реални комерсиални устройства, които да могат да се въз-
ползват от тях. 

Предлагат ли се вече 4G услуги и в България?
Да, на някои места – главно в големите градове на страната. 

Всъщност такива услуги се реализират още от края на 2007 г. В 
момента наличните у нас 4G услуги са базирани главно върху тех-
нологията WiMах, предлагана в различни пакети и абонаментни 
планове от големи WiMах оператори, като Макс Телеком и Транс 
Телеком (използващ търговската марка 4ever). През февруари 2010 
г. компанията Nokia Siemens Networks представи у нас и свое ця-
лостно решение за мобилни мрежи по стандарта LTE. Тогава от 
компанията заявиха, че тя вече води разговори за внедряване на 
новата система в българските мобилни оператори и не е изклю-
чено родните потребители да имат достъп до LTE услуги още 
през настоящата 2011 г.

Къде у нас има 4G покритие?
Както споменахме, предвид концентрацията на мобилни потре-

бители 4G WiMах услугите са съсредоточени предимно в големите 
градове. Според Макс Телеком компанията вече предлага високоско-
ростен мобилен Интернет на над 3 500 000 души, покривайки Со-
фия, Пловдив, Пазарджик, Бургас, Варна, Сливен, Благоевград, Велико 
Търново, Асеновград, Дупница, Перник, Сандански, Кюстендил, Пе-
трич, Банкя, Несебър, Костинброд, Стара Загора, Плевен, Несебър, 
Ямбол и Кърджали, Банско, Златни пясъци, Слънчев бряг, населени-
те места около столицата – Владая, Лозен, както и кварталите 
Бистрица, Драгалевци и Бояна. За повече населени места в стра-
ната осигурява 4G покритие и WiMAX операторът Транс Телеком 
(вж. втората карта), като той съобщава за скорошно стартира-
не на 4G мрежи също в Ихтиман, Ботевград, Правец и Етрополе. 

Покритие на Макс ТелекомПокритие на Транс Телеком
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Технологията е двигателят за ускоре-
нието на живота. Това е доминиращо-
то ни влияние върху природата и ес-

тествените процеси. Възможностите є из-
глеждат безкрайни и необозрими, като взе-
мем за пример науката, медицината, стро-
ителството, компютрите, комуникациите, 
транспорта...

Бъдещето изглежда по-вълнуващо от вся-
кога! Затова и ние от PC World направихме 
мащабна обиколка на онлайн пространство-
то в търсене на последните достижения в 
технологичното развитие на човека. За да 
се получи още по-интересен материал, на-
рочно избегнахме клишираните теми, кои-
то се въртят от години, но така и не ви-
дяхме адекватно реализирани или дости-
гнали масовия потребител, като кванто-
ви компютри, холограми, летящи автомо-
били, машина на времето, безплатна енер-
гия, защитни биополета, виртуални свето-
ве, биочипове, роботи и прочее. 

Обадете се, роговицата ви звъни!
Преди известно време учените от Сиа-

тълския университет "Вашингтон" опове-
стиха официално, че работят върху специ-
ални контактни лещи, способни да прожек-
тират изображения буквално пред очите 
на носещия ги, да сигнализират за повиква-
не по телефона, за получен мейл и прочее. 
Прозрачните полимерно базирани лещи съ-
държат светлоизлъчващи диоди, но мо-
гат също така и да коригират зрението. 
Предназначението им е за комуникация с 
мобилни устройства, включително GPS. 
Отвъд комерсиалните си цели тези лещи 
ще се захранват от слънчевата светлина, 
като това би помогнало много на войни-
ците, изпратени на далечни мисии (точ-
но тук е мястото да вметнем, че проек-
тът по начало се финансира от американ-
ската армия). В момента лещите се тест-
ват върху опитни зайци, но учените док-
ладват за изненадващо голям брой хора до-
броволци, които искат да опитат новата 
технология.
Кога да очакваме? В следващите две години.

Въздушни перални
Този вид машини със сигурност идва от 

бъдещето! Става въпрос за уреди, които 
"изпират" дрехите само и единствено чрез 
въздух. Къде се крие тайната ли? В това, че 
машината използва негативни йони, силно 
компресиран въздух и микс от дезодоранти, 
за да почиства облеклото. Идеята е велико-

лепна и ще спести много средства и нерви 
на отрудената средностатистическа до-
макиня. Според предварителните прогно-
зи въздушните перални ще са по-евтини, 
ще изпират по-добре и ще са далеч по-ико-
номични от водните варианти. Уви, някак 
не си представяме как подобна утопична 
технология ще навлезе на пазара.

Кога да очакваме? До пет години.

Технологии, 
които ще 
променят 
представите 
ни за 
бъдещето
Владимир Георгиев
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Интелигентни етикети на стоките
RFID (Radio Frequency Identification) е тех-

нология, обречена да изиграе главна роля в 
подобряването на потребителските услу-
ги... дори в кварталния ви супермаркет. За 
какво точно става дума? Концепцията на 
радиочестотната идентификация е еле-
ментарна – безжично засичане на обект. На 
теория не звучи по-различно от добре по-
знатите ни баркодове, но на практика го-
ворим за сканиране от метри разстояние 
и за разлика от лазерния скенер при барко-
довете, RFID скенерът би могъл да маркира 
всички продукти в препълнената ви пазар-
ска количка, при това в рамките на секун-
ди. RFID системата се състои от таг, на-
правен от миниатюрен чип с антена, как-
то и от RFID четец. Тагът е достатъчно 
малък и гъвкав, за да се побере на всеки ети-
кет, притежава вградена памет и може да 
съдържа някаква допълнителна информация 
за съответния продукт. Тези "интелигент-
ни етикети" дори няма да имат нужда от 
батерии, тъй като ще се зареждат от ра-
диовълните, излъчвани от четеца. О, ман-
на небесна! Край на опашките, край на про-
дуктите със съмнителен срок на годност!
Кога да очакваме? В момента технология-

та се тества експериментално от верига-

та хипермаркети Walmart, а до две години 

по всяка вероятност ще започне да навлиза 

масово и на родна територия. 

Стъклен тостер 
Не, не, не! Това не е поредната стран-

на джаджа, нарочно направена със специфи-
чен дизайн, така че да привлича екстрава-
гантните потребители с дълбоки джобо-
ве, а идея за прозрачно нагряващо се стък-
ло. Тостерът на бъдещето ще ви позволя-
ва да наблюдавате хляба, докато се изпича, 
и вече никога не би трябвало да си прегаря-
те филийките. Идеята е страхотна, нали? 
Но не работи. Или поне не толкова добре, 
че да се пусне на масовия пазар. Стъклото 
все още не може да се нагорещява доста-
тъчно, че да препича хляба. Това е засега 
е концепция, прототип, дело на Inventible 
Concept Studio, и със сигурност, ако в бъде-
ще бъде усъвършенствана, ще намери при-
ложение в много други ниши.

Кога да очакваме? Неизвестно

Синтетични диаманти
В не чак толкова далечно бъдеще диаман-

тите вече няма да са "най-добрият прия-
тел на жената". Пазарът на естествените 
диаманти ще рухне пред лицето на превъз-
хождащите ги синтетични. Синтетични 
диаманти ли? Да, това са скъпоцен ни ка-
мъни, произведени по технологичен про-
цес; противоположен на естествения ди-
амант, който бива създаден от геологич-
ните процеси. За синтетичните скъпоцен-
ности се говори още от 19-и век. От тогава 
се използват методите CVD (Chemical Vapor 
Deposition – технология за химическо отла-
гане на материали в парогазова среда при 
висока температура) и HPHT (High-Pressure 
High-Temperature – третиране на мате-
риал при много високи налягане и темпе-
ратура). Тези процеси обаче не са способ-
ни да пресъздадат достатъчно "чист" ди-
амант и заради тях през годините се на-
роиха фалшификати, чието засичане ста-
ва със специално спектроскопично устрой-
ство. За сметка на това съществуват дру-
ги два сравнително нови метода, които 
създават диаманти вече по-твърди, тер-
мично устойчиви и електрон но мобилни в 
сравнение с "истинските". Единият се нари-
ча детонацион на синтеза и създава/изхвър-
ля диамантени частици от взрива на въгле-
родни експлозиви. Другият е свързан с тре-
тирането на чист графит с високоенерги-
ен ултразвук. В бъдеще синтетичните ди-
аманти ще се използват широко в охлади-
тели, абразиви, полиращи инструменти. 
Ще се произвеждат нови, високочестотни 
транзистори, светлоизлъчващи диоди, по-
издържливи електропревключватели. От 
тях ще произлязат нови видове лазери, чи-
ето приложение може би ще видим в след-
ващото или по-следващото поколение оп-
тични устройства.

Кога да очакваме? В следващите пет до 

десет години.

Сметки, чувствителни на... време?!
Знаехте ли, че вече се правят сметки, 

които ще помагат на хората да се справят 
с дълговете си? Е, ние доскоро не знаехме, 
но ако навлезе на масовия пазар, значение-
то на това изобретение ще е сравнимо с 
откриването на електричеството, колело-
то и огъня, взети заедно. Идеята е, че след 
определен период от време, когато смет-
ката е вече просрочена, време-чувствител-
но мастило ще зачертава старата инфор-
мация и ще я допълва с нова. Това е много 
интересна технология, която задължител-
но ще следим отблизо. Уви, очаква се пър-
вите подобни документи да са на неопре-
делено високи цени.

Кога да очакваме? До една-две години.

ГМО
Мнозина изтръпват само при спомена-

ването на тази абревиатура. Ген но моди-
фицираните храни предизвикаха едни от 
най-мащабните полемики в област та на 
храненето през последните няколко годи-
ни, но истината е проста – ГМО (генетич-
но модифицирани организми) са бъдещето. 
А защо е целият този шум? Защото се из-
ползва ген но инженерство, което атакува 
характеристиките на храната и дейст-
ва по съмнителен начин на човешкия орга-
низъм при продължителна употреба. Сами 
обаче не подозирате, че вероятно всеки-
дневно консумирате такава храна.

Първият ген но модифициран продукт 
официално излиза на пазара в САЩ през 1994 
година. Той е домат. Домат, който гние ня-
колко пъти по-бавно от естествения. От-
тогава технологията се използва по един 
или друг начин в консервираните храни, 
маслата, маргарина, хляба, сладоледа, кол-
басите и дори в шоколада. Да, шоколадът 
съдържа ген но модифицирано мляко, ген но 
модифицирана захар и мазнини от ген но мо-
дифицирана соя.

В бъдеще технологията ще се развива 
с голяма скорост, увеличавайки размера и 
добива на зеленчуците например, но също 
така и правейки ги по-устойчиви на атмос-
ферни влияния, вредители, отрови. Нищо 
чудно след десетина години самите храни 
да съдържат лекарствени свойства, а вита-
минозно обогатените плодове да са като 
гигантска хапка хипер мултивитамини.

Кога да очакваме? ГМО са тук, загнездени 

толкова надълбоко във всекидневната хра-

на, че вероятно дори не подозирате докол-

ко всъщност. В следващите пет до десет 

години обаче позитивните страни на ГМО 

ще се изгладят и постепен но ще се прием-

ат от хората. 
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Костюм за летене
Това не е мърчъндайз на нов комикс ге-

рой, а напълно реална разработка на НАСА. 
И да, правилно сте разбрали – става въпрос 
за персонален костюм за летене. Кодовото 
наименование на проекта е Puffin (кайра – 
вид морска птица), като самият костюм е 
с приблизителни размери дължина 3.5 метра 
и размах на крилете близо 5 метра. Само-
летният модул би трябвало да се приземя-
ва вертикално, позволявайки на управлява-
щия го да стъпва директно върху него. От 
двете си страни костюмът разполага с две 
перки, подобни на хеликоптерните. Идеята 
е цялата екипировка да е супер лека, но из-
държлива, да използва електрически мото-
ри, позволяващи достигането на сериозни 
височини, и не на последно място – това 
е изцяло зелена технология, която няма да 
вреди на природата.

ОК, нека преминем към същинската 
част. В крайна сметка Puffin е просто по-
редната концепция, която звучи велико-
лепно на хартия, или е съвсем реална тех-
нология, предназначена за средностатис-
тическия потребител? Puffin е реално из-
обретение (все още на ниво прототип), 
но цената му ще е много далече от поня-
тието "достъпна" (вероятно ще струва 
няколкостотин хиляди долара, а нищо чуд-
но и да е около милион), ако изобщо излезе 
на пазара. Няма как да не се запитаме, ако 
наистина заработи, как ще се гарантира 
безопасност та? Уви, отговор на този въ-
прос нямаме. Според последните слухове 
обаче от НАСА се надяват подобни устрой-
ства да са първите превозни средства, кои-
то ще служат за транспорт във въздуха. 
Как ще се осъществява тогава навигация-
та, е поредната въпросителна... На този 
етап ни остава единствено да чакаме за 
новини около разработката.

Кога да очакваме? В следващите 10-15 

години?

Контрол над атмосферното време
Ако костюмът за летене на НАСА ви зву-

чи прекалено футуристично и за далечно бъ-
деще, то какво ще кажете за установява-
не на контрол над атмосферното време? 

Развитието на сателитите е на гре-
бена на вълната. Непрекъснато се появя-
ва ново оборудване за измерване, изчисли-
телната мощ на суперкомпютрите расте 
с главоломна скорост. Учените непрекъс-
нато отчитат грешките си, изследват 
поведението на времето и стават все 
по-добри в прогнозирането му. До среда-

та на 21-ви век нищо чудно да е възможно 
да се установи контрол и над самото вре-
ме. Подобни опити се правят от десети-
летия. Между 60-те и 80-те години на ми-
налия век например правителството на 
САЩ използва самолети, които да обстрел-
ват буреносните облаци със сребърен йо-
дид. През годините са използвани различ-
ни методи за намаляване на щетите от 
ураганите, като дори е имало предложе-
ния за изсипване на природосъобразно мас-
ло върху повърхност та на морето, така 
че да се прекъсне капковият процес. В бъ-
деще се предвижда използването на мощ-
ни лазери, които да освобождават енерги-
ята на светкавиците; изхвърлянето на ги-
гантски количества течен азот в морета-
та, за да се отнеме от топлин ната енер-
гия на ураганите; създаването на изкуст-
вени сажди, които да абсорбират слънче-
вата светлина, да променят температу-
рата на въздуха, а следователно и да спи-
рат теченията и завихрянията на вятъра.

Между другото, знаехте ли, че ООН офи-
циално забранява изследванията, свърза-
ни с контрол над атмосферното време за 
воен ни цели?
Кога да очакваме? В следващите 20..., 30..., 

50 години? 

Прогнози в едно изречение за следващите пет години

• Ще започне масово навлизане на ИИ асистенти в класните стаи.
• Играчките ще се правят с проследяваща технология.
• Домашни декори ще реагират на настроението на човека.
• ДНК ще се използва за решаването на проблеми с електрон ни схеми.
• Ще има чипове с повече от 10 милиарда транзистора.
• Електрон ните рецепти ще намалят драстично измамите и ще оптимизират рабо-
тата на лекарите.
• Ще започнат да навлизат първите чипове за анализиране на кръвта.
• Отдалечен контрол над насекомите чрез неврални импланти.
• Ще се появят детектори на емоции.
• Бактерия в пастата за зъби ще атакува плаката.
• Масово ще навлязат антибактериалните материи (първо в болниците).
• Ще се произвеждат мебели с вградени аромати.
• Навлизане на гъвкавите дисплеи.
• Бижутата ще изпитват емоции.
• По опаковките на храните ще се появят чипове, които ще алармират докога храна-
та е годна за консумация.
• Ще се появят първите интелигентни бои (съдържащи микрочипове и наноматериали).
• Дигитални огледала за баните.
• Ще е възможна адекватна вербална комуникация с редица машини.
• Навлизане на светлоизлъчващите материи.
• Възможност за смяна на цветовете на облеклото.
• Дрехите ще бъдат използвани за дисплеи, първоначално с рекламна цел.
• Ще се появят закони за това, какво не може да се излъчва на дисплеите дрехи.
• Бактерии ще засичат експлозивите.
• Постепен но ще навлизат портативните устройства за автоматичен превод на 
чуждоезична реч.
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Пет технологии, които ни бяха обещани, но така и не получихме

• Хапче храна. Още през 50-те и 60-те 
години на миналия век експертите са 
смятали, че производството на конвен-
ционална храна силно ще изостане от 
раждането на бебета. Тогава се появява 
идеята за капсула, в която се съдържат 
всички необходими за човешкия организъм 
витамини и минерали. Е, такова нещо 
няма дори половин век по-късно. Единстве-
ното подобие са мултивитаминозните 
таблетки, които обаче са хранителна 
добавка, а не заместител на храната. 
• Самоуправляващ се автомобил. В пра-
историческата 1939 година на едно техно-
логично изложение в Ню Йорк учен изказва 
идеята за експресни влакове, автоматич-
но контролирани чрез радио от централна 
кула. 60 години по-късно е направена пър-
вата демонстрация на "умна магистрала", 
която използва сензори и компютри, за да 
следи трафика. Сега разполагаме с GPS-и, 
технологията за предпазване от ката-
строфи и дори с автомобили, които се 
паркират сами в паралелен паркинг. Тази 

технология все пак може и да я получим в 
не чак толкова далечно бъдеще.
• Градове под защитни куполи. В среда-
та на 60-те години започва да се говори, 
че след време, под влияние на големите 
студове градовете ще бъдат защита-
вани от температурно контролирани 
геодезични куполи. Тогава учените са вяр-
вали, че колкото и скъпа инвестиция да е 
това, тя ще се изплати само в рамките 
на няколко години, тъй като ще отпадне 
нуждата от почистване на снега.
• Изкуствено създадени океани. В началото 
на 70-те години на 20-и век е имало планове 
за запушване на река Амазонка и оформяне 
на изкуствени резервоари, като се пуснат 
атомни бомби и се създадат затворени оке-
ани. Всъщност проектът достигнал до ви-
соките етажи на правителствата, които 
щели да бъдат засегнати, и така не получил 
одобрение. Основният проблем? Френски 
инженер изчислил, че ако се концентира пре-
калено много вода до екватора, би могло да 
забави въртенето на Земята. 

• Подводни градове. През 60-те години 
инженерите открили ефективен и ико-
номичен начин за добив на петрол, газ 
и минерали дълбоко от морските недра. 
Някои помислили, че това неизбежно ще 
доведе до подводна златна треска и въз-
никване на подводни градове, населявани 
от миньорите, а на по-късен етап и от 
техните семейства. Логично дошла и 
идеята за създаване на изкуствени хриле, 
чрез които населението на аква метро-
полисите свободно да диша под водата. 
През 1964 година на технологично изло-
жение в Ню Йорк General Motors предста-
вили детайлен макет на подводен град, 
разбира се, с "морски автомобили". 
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Кой е Deathwing?
Ако се чудите кой е големият разярен дракон от интрото на Cataclysm, какво 

му правят гоблините в началото и как така е дотолкова могъщ, че е способен да 
промени лицето на Азерот завинаги, то само след миг ще разберете. Deathwing 
the Destroyer се споменава още с първите стратегически игри от вселената на 
Warcraft, а по-късно е герой от книги, като трилогията "Войната на древните", 
"Отвъд тъмния портал", "Денят на дракона" и "Нощ та на дракона". Той е един 
от пет те дракона аспекти, познат преди с името Neltharion и изпълняващ роля-
та на пазител на земята. Създаден от титаните преди хиляди години, Нелта-
рион е бил най-силното същество в Азерот и лидер на пет те аспекта. Старите 
богове обаче (зли същества, затворени в The Emerald Dream от титаните) на-
мират начин да достигнат до съзнанието на Нелтарион, подлудяват го и го об-
ръщат срещу другите аспекти и всичко, що е живо. С помощ та на старите бо-
гове Нелтарион създава ултимативно оръжие, наречено Dragon Soul (в което е 
вложена неговата сила и силата на другите четири аспекта). За пръв път то е 
използвано срещу Пламтящия легион в Първата война, но и срещу населението 
на Азерот. От тогава той е познат с името Deathwing, а нощните елфи го на-
ричат Xaxas. От употребата на Dragon Soul (след този акт на унищожение пре-
именуван на Demon Soul) покварата и черните енергии буквално започват да раз-
късват тялото на Deathwing и затова хилядите му слуги гоблини го обковават с 
най-здравият познат метал – елементален адамант.

Кой е Deathwing?
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the Destroyer се споменава още с първите стратегически игри от вселената на
Warcraft, а по-късно е герой от книги, като трилогията "Войната на древните",
"Отвъд тъмния портал", "Денят на дракона" и "Нощ та на дракона". Той е един
от пет те дракона аспекти, познат преди с името Neltharion и изпълняващ роля-
та на пазител на земята. Създаден от титаните преди хиляди години, Нелта-
рион е бил най-силното същество в Азерот и лидер на пет те аспекта. Старите
богове обаче (зли същества, затворени в The Emerald Dream от титаните) на-
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гове Нелтарион създава ултимативно оръжие, наречено Dragon Soul (в което е
вложена неговата сила и силата на другите четири аспекта). За пръв път то е
използвано срещу Пламтящия легион в Първата война, но и срещу населението
на Азерот. От тогава той е познат с името Deathwing, а нощните елфи го на-
ричат Xaxas. От употребата на Dragon Soul (след този акт на унищожение пре-
именуван на Demon Soul) покварата и черните енергии буквално започват да раз-
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World of Warcraft: Cataclysm – ревю

Владимир Георгиев

World of Warcraft: Cataclysm, тре-
тият експанжън към най-попу-
лярната онлайн игра, дебюти-

ра в цял свят на 7 декември, променяйки 
Азерот завинаги, смазвайки редица рекор-
ди по продажби и тотално утвърждавай-
ки WoW като религия, чийто поклон ници 
вече наброяват над 12 милиона (актив-
ни играчи). Но доколко добре са се справи-
ли Blizzard този път? Достатъчно много 
ли са промените и колко от тях наисти-
на си заслужават? Колко голям е експан-
жънът и колко време ще успее да задържи 
вниманието на играчите? Отговорите на 
тези и на много други въпроси ще научи-
те от ревюто ни за най-голямото съби-
тие на ММО сцената тази година – World 
of Warcraft: Cataclysm.

В настоящия материал голяма част от 
имената, свързани със съдържанието на иг-
рата, класове, професии, умения, зони ще бъ-
дат изписвани в оригинал на английски език, 
за да не се получават неприятни двусмис-
лици, стран но звучащи на български прево-
ди, както и за да се разпознават по-лесно 
от новите и от старите играчи. Не на по-

следно място, горещо ви препоръчваме, ако 
нямате особен опит с деликатната мате-
рия на онлайн игрите и специфичната им 
терминология, да прочетете статията 
"Абревиатурите – чат, игри, жаргон" от 
бр. 12/2010 на PC World. 

Пролог
В случай че сте били в кома през послед-

ните две години или просто досега не сте 
се интересували от WoW: след хилядолет-
но пребиваване под земята Deathwing (вж. 
карето "Кой е Deathwing?") се пробужда, из-
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лиза на повърхност та и нанася непоправи-
ми щети на света на Азерот, променяйки 
го по този начин и за новите, и за стари-
те играчи. От гледна точка на разработчи-
ка Blizzard Cataclysm разрушава това, кое-
то са правили през последните 10 години, 
и го поставя в изцяло преработен свят, 
по-добър и по-голям отпреди. Сред други-
те новости са: вдигането на прага на ни-
вата от 80 към 85, добавянето на нова 
вторична професия "археология", добавяне-
то на двете нови раси Worgen и Goblin, се-
дем нови инстанции, три нови рейда, два 
нови батълграунда, нова PvP зона, пет из-

цяло нови зони, нови стартови зони за гно-
мите и тролите, редизайн на талант сис-
темата, статистиките на героите и гли-
фовете, както и много, много, много дру-
ги малки или по-големи промени.

Преработката на старите зони
Както вече стана въпрос, най-голямата 

промяна, която нанася Cataclysm, е свърза-
на с преработването на всички стари зони 
от оригиналния World of Warcraft, които 
играчите обикаляха до втръсване през по-
следните шест години. Ветераните вед-
нага ще забележат не просто промените 
по терена, по-изпипаната визия и редица 
дребни детайли, но и изхвърлянето в кош-
чето на буквално хиляди стари куестове, 
които са били скучни, дразнещи и безсмис-
лени. Зона като Barrens вече е разделена 
на две и е с далеч по-консистентно съдър-
жание. В зони като Darkshore и Ashenvale 
са останали едва по десетина куеста от 
старите, а новите са далеч по-интерес-
ни и разнообразни. В един момент ще се 
преобразите на пантера полубог и ще из-
требите десетки орки, в друг ще стре-
ляте по летящи уивърни с катапултната 
машина на елфите, в трети ще се пресе-
лите в измерението на съня, за да търси-
те помощ от дракон, а в четвърти ще га-
сите запалено селище. Като цяло всяка от 
втръсналите ни земи изглежда е прерабо-
тена изоснови и количеството работа, 
което са свършили Blizzard, е титанично 
по размерите си. 

Промените в геймплей механиката и 
разказването на историята

Преди голяма част от геймплея на World 
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на определен брой животни и събиране-
то на определен брой предмети. Сега иг-
рачът наблюдава ожесточен дебат между 
три враждуващи клана и преследването на 
предател измежду един от тях. Архаични-
ят геймплей и статичният свят са измес-
тени от редица нови похвати за разказва-
не на историята и великолепното импле-
ментиране на фейзинг технологията (за 
пръв път представена в първия експанжън 
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се променят на база завършените от него 
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единствено за играчите, завършили същи-
те куестове).
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товите зони на двете нови раси Worgen и 
Goblin. В резултат усещането за прогрес и 
за това, че правите нещо значимо, е по-осе-
заемо от което и да било друго ММО, поя-
вявало се на пазара. Но тази дискусия е на-
сочена към ветераните в WoW.

Ако сте сред новите играчи или се за-
връщате след продължителна абстинен-
ция, ще забележите не само новите и про-
менените куестове, както и допълването 
им с интересни сюжетни линии, но и мно-
го повече полезна информация. Преди, кога-
то героят вдигнеше ниво, просто се чува-
ше поздравителен звук, а в чат панела се 

Сайтове, които задължително 
трябва да посетите
www.mmo-champion.com – един от най-го-
лемите портали, посветени изцяло на 
информацията, свързана с най-популяр-
ното ММО. Пускат се всекидневно но-
вини, преглеждат се последните сини 
постове. С тонове скрийншоти, арт и 
гигантски форум, който се модерира от 
близо 300 човека.
www.worldofraids.com – подобен на горния, 
но с чат интеграция, видеосекция и на-
ръчници, свързани с играта.
http://tankspot.com – ежеседмичен видеоб-
лог, с много наръчници за рейд босове и 
достатъчно голям дискусионен форум.
http://elitistjerks.com/forums.php – форум с 
най-голямата компилация от хардкор иг-
рачи, събрани на едно място.
www.wowhead.com – безценен ресурс за ин-
гейм информация с много помощни комен-
тари от потребителите.
www.curse.com – най-големият сайт за add-
on-и към WoW.
www.wowinterface.com – отново сайт за 
add-on-и, който заема достойното вто-
ро място по мащаб.
www.arenajunkies.com – ако за вас ММО иг-
рите означават PvP, то този сайт е ва-
шият.
www.wowwiki.com – както в повечето Wiki 
сайтове, понякога информацията е ста-
ра, но като цяло пък има толкова мно-
го инфо, което вероятно другаде няма 
да намерите.
http://worldoflogs.com – сайт анализатор на 
битките, които провеждате, или с дру-
ги думи колосален combat log.
www.warcraftmovies.com – титаничен с раз-
мерите си сайт, посветен на видеочаст-
та около WoW. На него ще намерите бли-
зо половин милион клипа! 
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зо половин милион клипа!

Lifestyle

C MY K РС World стр. 41

www.pcworld.bg  Януари 2011 41

Lifestyle



изписваше какви подобрения по статисти-
ките получавате. Сега приятно анимиран 
ефект ви показва новите магии и умения, 
които можете да научите, и какви нови оп-
ции можете да използвате. Същевремен но 
безсмисленото лутане за намиране на бил-
ки (примерно), които ще излекуват дете-
то на местния готвач, вече се отбелязва 
на картата, като получавате дори конкре-
тен диапазон, в който да търсите. Друго 
значително подобрение на тази тема е, че 
всички куестове, свързани с определена ин-

станция, вече няма да са разпръснати как-
то преди из цял континент и редица зони, 
а ще се вземат от NPC-та пред съответ-
ната инстанция. Край на лутането, край на 
бележките, край на объркването!

Новите раси – Worgen и Goblin
За новите играчи или ветераните, търсе-

щи непознати предизвикателства, Cataclysm 
отваря вратите към две нови интрозо-
ни, свързани с две необикновени и изключи-
телно интересни породи (достъпни ведна-
га след инсталацията на играта) – Worgen и 
Goblin. Последния път, когато Blizzard пред-
ставиха нови раси (през 2007-а с експанжъна 
The Burning Crusade), нещата не сработиха, 
както трябва, и интеграцията на Draenei и 
Blood Elf в митологията на играта стоеше 
изкуствено и скалъпено. А сега? Няма място 
за сравнение! Двете нови раси стартират в 
изцяло нови зони (Kezan за Goblin и Gilneas за 
Worgen), като играчите имат възможност 
да се запознаят с културата и въвеждането 
им сред редиците, съответно на Ордата и 
Съюза, чрез дълги поредици от куестове и хи-
тро използване на фейзинг технологията. За-
почвайки като Worgen (върколаци на външен 
вид)... всъщност стартирате като обикно-
вен човек, който се озовава по средата на 
атака на върколаци към Gilneas. Същевремен-
но ще бъдете пристиснат от изненадваща 
атака на немъртвите на Sylvanas, впослед-
ствие Gilneas ще бъде окупиран, а вие ще пре-
минете през редица битки за освобождаване-
то на града. Ще видите как голяма част от 
зоната попада под водата заради катакли-
зъм, породен от Deathwing, а впоследствие 
т. нар. проклятие ще застигне и вас, превръ-
щайки ви във върколак (Worgen). 

Интегрирането на гоблините в света на 
Азерот е също толкова вълнуващо и адекват-

но, но за разлика от приключенията ви като 
върколак ще имате доста по-хумористич-
ни моменти, контролирайки робот, стран-
на летяща машина, карайки нещо, наречено 
хотрод, и редица други необикновени джаджи. 

Приключението отвъд 80-о ниво и 
новите зони

Очевидно Cataclysm не би бил истински 
експанжън, ако не представяше нов праг на 
нивата за развитие на героя и нови зони за 
изследване. Blizzard нарушиха традицията 

с всяко следващо разширение към WoW 
да добавят по десет нива, като в случая са 
пет. Първоначално идеята беше при прогре-
са през пет те нива да се използва нова сис-
тема за развитие, наречена Path of Titans, 
но впоследствие Вихрушките се отказаха 
от този план. Това, че са пет вместо десет 
нива, в никакъв случай не трябва да ви кара 
да си мислите, че съдържанието е съкратено 
на две, напротив – Uldum, Deepholm, Vash'jir, 
Twilight Highlands и Mount Hyjal са гигантски 
зони с над 1200 куеста за изпълнение. Колко 
"гигантски"? Толкова, че дори най-малката е 
по-голяма от всички стари зони, като под-
водният град Vash'jir е разделен на три под-
зони. И като споменахме Vash'jir... Да, това е 
първата изцяло подводна зона в WoW, за коя-
то мнозина имаха притеснения, тъй като по 
начало всичко, свързано с вода в игрите, не 
винаги се получава по най-подходящия начин. 
Е, оставете притесненията си настрана – 
и като дизайн, и като визия, и като размер, 
и като разнообразие, и като задачи за изпъл-
нение Vash'jir е просто прекрасен!

Солта на играта – рейдовете и 
инстанциите 

Ако има нещо, заради което можем да 
кажем, че предният експанжън Wrath of the 

WoW статистики
- World of Warcraft: Cataclysm e про-

дадена в 3.3 милиона копия за първи-
те 24 часа от премиерата си. За срав-
нение вторият експанжън Wrath of the 
Lich King продава 2.8 милиона копия за 
същия период.

- Cataclysm добавя близо 3500 куеста 
към WoW, с което общият им брой ста-
ва над 11 000. От тези 3500 точно 1200 
са предназначени за играчите над 80-о 
ниво, а останалите са част от редизай-
на на старият свят.

- Активните играчи на WoW са над 12 
милиона. Близо половината от тях ид-
ват от Азия, и по-специално от Китай, 
но там потребителите не си купуват 
играта и не плащат месечни такси – да-
ват по 2 долара за 2000 минути игрално 
време в компютърните клубове.

- Един от всеки пет играчи е жена, 
което означава, че имате сериозен шанс 
да срещнете бъдещата си съпруга точ-
но в WoW.

- В играта има общо 48 000 предмета, 
5850 NPC-та и 1600 локации.

- Годишно WoW генерира между 1.5 и 
1.7 млрд. долара. Мислите, че това са 
ужасно много пари, които Blizzard-ци ня-
мат къде да похарчат? Четете надолу...

- Сървърната част на WoW работи 
благодарение на 20 500 машини, които 
са с капацитет общо 1.5 петабайта, 77 
000 CPU ядра, 6 милиона реда код, 2.2 ми-
лиона думи текст. Разходите около всич-
ко това се равняват всеки ден на ново 
Audi R8, или близо 150 хиляди долара (око-
ло 50 милиона годишно). 

- Екипът, който разработва WoW, се 
състои от около 165 души, което е ми-
зерна част в сравнение с екипа, който 
поддържа играта – общо 2500 систем-
ни администратори, модератори, гей-
ммастъри и т.н. 
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Lich King беше недолюбван, то със сигур-
ност това е заради рейдовете и инстан-
циите, които представи. Не че като съдър-
жание и дизайн бяха лоши, а по-скоро зара-
ди небалансираната им трудност. Подобни 
проблеми в Cataclysm не се забелязват. Ина-
че като количество инстанциите и рейдо-
вете са повече от всеки предишен експан-
жън и вече ще можем да прекарваме безсън-
ни нощи в прочистване на общо седем нови 
инстанции (за групи от по петима играчи) 
в лицето на Blackrock Caverns, Throne of the 
Tides, The Stonecore, Vortex Pinnacle, The Lost 
City of the Tol'vir, Halls of Origination и Grim 
Batol; три нови рейда (за групи от по десет 
и 25 играчи) The Bastion of Twilight, Blackwing 
Descent и Throne of the Four Winds, както и 
сериозно преработените стари инстанции 
Deadmines и Shadowfang Keep, които сега 
са за 85-о ниво играчи и имат Heroic Mode. 
В допълнение почти всички класически ин-
станции от Азерот са преработени по 
един или друг начин. Много от тях са раз-
делени на крила (Uldaman и Maraudon напри-
мер), като по този начин се премахва за-
дължителното 4-5 часово "обвързване". Ня-
кои, като Sunken Temple и Wailing Caverns, са 
орязани или съкратени – в първия пример е 
махната цялата горна част, а във втория 
го няма лабиринта. Но като цяло всички са 
ъпдейтнати с нови куестове, преработе-
ни предмети и прочее.

PvP 
WoW не е просто PvE игра, особено след 

като през 2007 година бяха представени 
PvP арените и за това време се превърна-
ха във виртуален спорт със стотици хи-
ляди долара награден фонд. За никого не е 
тайна също, че PvP част та на WoW подле-

жи на постоян но разработване и допълва-
не, понякога нанасяйки стран ни промени, а 
друг път добавяйки великолепни причини, 
за да се сбият представителите на Орда-
та и на Съюза. В контекста на последно-
то Cataclysm представя три нови сцена-
рия под формата на два непознати PvP ба-
тълграунда (Twin Peaks и Battle for Gilneas) 
и новата, изцяло PvP ориентирана зона Tol 
Barad. Twin Peaks най-лесно може да бъде оп-
исан като вариант на класиката Warsong 
Gulch, който е игра на режима Capture the 
Flag. Battle for Gilneas пък е итерация на до-
бре познатия ни Arathi Basin, в който се пре-
вземат вражески позиции. Печели този от-
бор, който пръв успее да победи против-
никовия генерал.

Общо погледнато, двата нови батългра-
унда са забавни и свежи. Те подобряват спо-
менатите модели и представят асиме-
трични терени, пречупвайки по този на-
чин монотон ност та при продължител-
но преиграване. Tol Barad се смята за но-
вия вариант на Wintergrasp, в който игра-
чите от високите нива се впускат в World 
PvP. Битките са с фиксирана продължител-
ност от 30 минути, за което време тряб-
ва да защитавате или покорявате опреде-
лени стратегически позиции по картата. 
Спечелилата страна получава възможност 
да конфронтира рейд бос, както и достъп 
до нови куестове, които по механика и из-

пълнение напомнят Isle of Quel’Danas (зо-
ната, представена в края на The Burning 
Crusade цикъла).

Като изпълнение Tol Barad е същинско по-
стижение в PvP света, значително е по-до-
бър от Wintergrasp – и като терен, и като 
разнообразие на тактиките и ситуациите.

Любопитно от зората на времето... 
• Elwynn Forest, Stormwind и Westfall са 
първите три зони, които Blizzard са на-
правили още през 2001 година, затова и 
до пускането на Cataclysm те изглежда-
ха най-зле.
• Малко преди алфа версията на WoW 
Blizzard са имали идеята за по 100 куес-
та от страната на Ордата и на Съюза... 
Да, за цялата игра.
• The Emerald Dream е трябвало да се поя-
ви още с оригинала като отделна зона. По-
късно идеята е била да се превърне в рейд, 
а след това и в тема за цял експанжън. 
• Първоначално Gnomeregan е трябвало да 
бъде столицата на гномите и всъщност е 
имало подземен тунел, свързващ с Ironforge.
• Хората и орките са били първите съз-
дадени раси.
• Според вътрешнофирмена информация 
едно от най-грозните неща, създавани 
сред редиците на Blizzard, са били алфа 
моделите на женските тролове.
• Първоначално Goldshire е бил голям град, 
всъщност близо наполовина на Stormwind. 
След това Вихрушките решават, че не 
могат да си позволят толкова големи на-
чални градове.
• Първоначално Undead са можели да ко-
муникират със Съюза.
• В бета версията на WoW почти всич-
ки зони са имали максимум три гробища 
и едва един маршрут за летене. Barrens 
е имал едва по едно от двете.
• В гейм файловете има програмистки 
остров и специален дизайнерски остров, 
които, разбира се, не са достъпни за иг-
рачите. При все това, разтърсете се из 
YouTube и ще намерите интересни кли-
пове по темата.
• Интелектът като статистика се е из-
ползвал за по-бързото развитие на уме-
нието да се борави с оръжия.
• Сукубус пета на Warlock е имал дори 
по-малко дрехи от настоящия вариант.
• В алфа версията на играта е имало 
вторична професия, наречена "Survival 
Skills". С нея са се правели огнища, фак-
ли и капани.
• Отново в алфа версията факлите са 
били изключително важни, тъй като 
само чрез тях е можело да се осветяват 
пещери, дупки и тъмни коридори. 
• Duskwood е била толкова мрачна зона, 
че дори с факла е имало ясна видимост 
на съвсем малко разстояние.
• По време на разработката на експан-
жъна WotLK е имало три геройски класа: 
Necromancer, Runemaster и Death Knight. 
Малко преди старта на бетата трите 
са обединени.
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Финални думи
Blizzard почти разкъсаха и съградиха 

наново оригиналния вариант на World of 
Warcraft, превръщайки го в същински шедьо-
вър. Новото съдържание е изпълнено с ги-
гантски дози творческо вдъхновение и ди-
зайнерски гений. Прогресът в историята 
е осезаем, плавен и дотолкова изпипан, че 
няма да повярвате, че играете ММО игра.

Визуално играта преминава няколко стъ-
пала по-високо, въпреки че използва енджин 
на повече от шест години. Мащабът на зо-

ните и количеството на куестовете ста-
наха толкова големи, че вероятно ще ви 
трябва цяла година, за да преминете през 
всичките. Накратко, ако все още не сте иг-
рали WoW, по-подходящо време за старт 
от настоящото няма. Ако пък преди WoW 
ви е отблъснала по някаква причина, има 
притеснително голяма вероятност да бъ-
дете погълнати за месеци наред от сегаш-
ния є вариант. А ако сте сред ветерани-
те... Вие вече със сигурност сте онлайн!

Любопитни факти за най-
големите почитатели на WoW
• Можете да комуникирате с друга-
та фракция, използвайки линии вмес-
то думи ( |-| ).
• Пазачите нощни елфи в Darnassus 
са жени, а всички пазачи на кървави-
те елфи са мъже.
• В Япония не знаят какво е World 
of Warcraft. Там играта дори не се 
продава.
• Sylvanas (в WoW, не в WarCraft III) 
е озвучавана през годините от че-
тири различни актриси.
• Вицепрезидентът на творческия 
отдел на Blizzard Крис Метцен озву-
чава Ragnaros, Nefarian, Thrall, Rexxar, 
Varian Wrynn, Deathbringer Saurfang, 
Algalon и редица Orc NPC-та.
• Босът, който най-дълго е оста-
нал жив, се казва Ouro the Sandworm. 
Животинката е оцеляла цели 86 
дни преди играчите да я пребият 
до смърт, просто защото е била 
страничен бос в Ahn'Qiraj. Ведна-
га след това в класацията са C'thun 
и Onyxia.
• Ако влезете в къщата, северно от 
Goldshire, точно в 7:40, ще видите 
пет деца, сформирали пентаграм. 
Ще чуете писъци на баншита, стра-
ховита музика и шепота на C'thun с 
думите: "You will die".
• Tauren е анаграма на "Nature".
• Shade of Aran в Karazhan има спе-
циална реплика, ако носите Atiesh: 
"Where did you get that?! Did HE 
send you?!".
• В Dustwallow Marsh има 40 ниво 
Ogre, което дава няколко куеста за 
изпълнение и се казва Draz'Zilb. Опи-
тайте се да прочетете името му 
обратно.
• NPC в Echo Isles се казва Zild'jian 
(Vol'jin's Wardrummer). Zildjian е най-
големият производител на... чине-
ли и цимбали.
• World of Warcraft е анонсирана офи-
циално през септември 2001 година, 
но разработката є е започнала годи-
на по-рано. Това означава, че играта 
се прави вече 10 години!

Любопитни факти за най-
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Животинката е оцеляла цели 86 
дни преди играчите да я пребият 
до смърт, просто защото е била 
страничен бос в Ahn'Qiraj. Ведна-
га след това в класацията са C'thun 
и Onyxia.
• Ако влезете в къщата, северно от 
Goldshire, точно в 7:40, ще видите 
пет деца, сформирали пентаграм. 
Ще чуете писъци на баншита, стра-
ховита музика и шепота на C'thun с 
думите: "You will die".
• Tauren е анаграма на "Nature".
• Shade of Aran в Karazhan има спе-
циална реплика, ако носите Atiesh: 
"Where did you get that?! Did HE 
send you?!".
• В Dustwallow Marsh има 40 ниво 
Ogre, което дава няколко куеста за 
изпълнение и се казва Draz'Zilb. Опи-
тайте се да прочетете името му 
обратно.
• NPC в Echo Isles се казва Zild'jian 
(Vol'jin's Wardrummer). Zildjian е най-
големият производител на... чине-
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• World of Warcraft е анонсирана офи-
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се прави вече 10 години!
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Girder 5.0.13
Girder е програма, с която можете да на-

стройвате и контролирате дистанцион-
ното управление на програми като Winamp, 
Windows Media Player, PowerDVD, WinDVD, 
ZoomPlayer и много други. Програмата 
позволява също така прецизни настрой-
ки за управление на допълнително инста-
лиран мултимедиен хардуер посредством 
дистанцион но IR управление, управление 
през серийния порт и т.н.

Hamachi 2.0.3.89
С Hamachi можете да свържете два или 

повече компютъра, свързани в Интернет, 
в отделна виртуална мрежа, осигуряваща 
защитен пренос на дан ни. Програмата е 
удобна за хора, които нямат реално IP и из-
ползва реален сървър в Интернет, за присъ-
единяване на реално IP, към което в послед-
ствие могат да се свържат други потреби-
тели. С нейна помощ можете да се свърже-
те с който и да е компютър в мрежата на 
Hamachi, да използвате Windows File Sharing, 
да играете LAN игри, да стартирате част-
ни Web или FTP сървъри или просто да ко-
муникирате директно с някой компютър.

QIP 2010 
QIP е безплатна програма със затворен 

код, предназначена за незабавно предаване 
на съобщения чрез Интернет и използва 
протокола на ICQ. Основната функционал-
ност на QIP позволява на потребителите 
є да виждат кои техни приятели са на ли-
ния и след това лесно да се свързват с тях 
чрез текстови съобщения в реално време, 
изпращани чрез публичен сървър. Заедно с 
това можете да изпращате файлове към 
други потребители, да използвате емо-
тиконки, да блокирате нежелани спам съ-
общения и други.

Sony Sound Forge Pro 
Sound Forge е програма както за профе-

сионалисти, така и за всички потребите-
ли, които искат да създадат, обработят 
и запишат даден аудио файл. Тази програма 
се смята за една от най-мощните по повод 
на обработка на аудио, защото разполага с 
десетки инструменти, стабилност, лесен 
и интуитивен, но достатъчно мощен ин-
терфейс и завидна бързина. Възможности-
те за обработка на звука са неограничени – 
стотици ефекти, които само вашето въ-
ображение може да ограничи.
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SoftMaker Office 
2010

Ако по някакви причини не желаете 
да ползвате Microsoft Office или ви тряб-
ва по-евтина алтернатива, то насреща е 
SoftMaker Office. Пакетът включва TextMaker 
(аналог на Microsoft Word), PlanMaker (аналог 
на Microsoft Excel), Presentations (аналог на 
Microsoft PowerPoint) и BasicMaker (само във 
версията за Windows), което е компонент 
за създаване на макроси на BASIC, които да 
се използват в TextMaker и PlanMaker. Паке-
тът може да не е толкова пълен, колкото 
Microsoft Office, и може да не поддържа аб-
солютно всички функции на въпросния па-
кет, но притежава най-важните компонен-
ти и всеки от тях разполага с най-цен ните 
и важни елементи и възможности. Пакетът 
може да се похвали и с поддръжка на новите 
формати DOCX и XLSX и с доста ниски сис-
темни изисквания, което го прави много лек.

VideoDVDMaker Free
Video DVD Maker Free е безплатна програ-

ма за създаване на DVD. Продуктът може да 
записва входен сигнал от почти всякакъв из-
точник (цифрова камера, уеб камера, TV/DVB 
тунер и др.) или да използва всякакви видео 
файлове (AVI, DivX, MP4, MPG/MPEG, MOV, ASF, 
WMV, FLV и др.), както и да записва на оптич-
ни носители (CD, DVD, DVD DL). Програмата 
е с достъпен и семпъл интерфейс, за да мо-
гат дори хора с малко познания в област та да 
се справят със задачата без особени пречки.

GMail Drive 1.0.17
GMail Drive е разширение към вашата 

операцион на система, което създава вир-
туално устройво на вашия компютър и е 
свързано с пощенската ви кутия в Gmail. 
По този начин може да служи като склад за 
файлове, които да изпращате или да полу-
чавате, които можете да влачите и пуска-
те във вашите е-мейли.

Safari 5.0.3
Safari представлява Интернет браузър, 

който преди се използваше само при компю-
трите Macintosh. Приложението поддържа 
всички известни уеб стандарти, разполага 
с възможност за работа без кеширане на 
страниците или използване на cookies, въз-
можност за работа с отметки, вграден мо-
дул за четене на RSS новини, вграден модул 
за блокиране на изскачащи прозорци и мо-
дул за автоматично попълване на форми.

�
Пълното описание на програмите в диска можете да 

намерите в сайта ни www.pcworld.bg веднага след 

излизането на всеки нов брой
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Име: ................................................................................................................................
Адрес: .............................................................................................................................

Къде се поставят буквите  К  О  С  А – над или 
под чертата?

Е Н Т Ш П Х И Г Д Ж Ц Щ Л М У
В Р Б Ь З Ф Ю Ч Ъ Я

11

Попълнете празните сектори, за да получите два 
антонима. Можете да се движите по посока на 

часовниковата стрелка или обратно на нея. 

От тази пословица са изпуснати гласните букви. 
Можете ли да ги възстановите?

НГЛДЙ КЙГВР СЛШЙК КВКЗВ

Образувайте 9-буквена дума, като се движите 
от кръг в кръг във всички посоки. Допуска се само 

еднократно използване на всяка буква. 

44

22

Скъпи читатели!
Вашият постоянен интерес и голямата 
активност в попълването на IQ тестовете 

ни дават основание да продължим с играта 
и през новата 2011-а година, когато тя 

навършва 10 години. С осигуряването на 
наградите отново ни помагат нашите 

партньори от COMPUTER 2000, Targus 
и издателство “Сиела”, а от този брой 

към спонсорите на играта се присъединява 
и гейм дистрибуторът ПУЛСАР.
За IQ лидерите през новата година е 

осигурена и ГОЛЯМА НАГРАДАГОЛЯМА НАГРАДА, която ще бъде 
спечеле- на от един от първите пет участника с най-висок 
резултат от тестовете в 12-те броя на PC World през 2011 г. 
А ГОЛЯМАТА НАГРАДА за годината ще е модерен и актуален към 
края на годината ТАБЛЕТ ОТ ARCHOSТАБЛЕТ ОТ ARCHOS (www.archos.bg),  оборудван 
със сензорен екран с висока резолюция, мощен ARM процесор, 
безжичен адаптер за връзка с Интернет, мултимедиен плейър, 
твърд диск с огромен капацитет и куп полезен софтуер.
Желаем успех и късмет на всички участници! Временното 
класиране от досегашните си участия  ще намерите на 
www.pcworld.bg. Междувременно в бр. 1 за 2011 г.  ПОПЪЛНЕ-
ТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ:

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

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

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

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

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

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

33

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

 www.privileg.bg

• Мобилен телефон за две SIM карти PRIVILEG ТV5 mini • Мобилен телефон за две SIM карти PRIVILEG ТV5 mini 
PRIVILEG TV5 mini е малък и компактен “мултифон” предназначен за масовия 
потребител - подходящ за всеки, който ползва 2 или повече мобилни телефона в 
ежедневната си работа. Сред преимуществата на апарата е българското меню 
и възможността да се въвеждат контакти и пишат съобщения на кирилица. 
Феновете на телевизията и радиото също ще останат удовлетворени, тъй 
като TV5 mini поддържа всички ефирни ТВ програми с цвят и звук. Камерите 
са две – предна и задна и предлагат разнообразие от настройки и ефекти при 
снимане, а също така и мини светкавица.Акселерометърът, Bluetooth модулът, 
поддръжката на JAVA и съвместимостта с NOKIA батерии и зарядни, са част от 
удобствата на TV5 mini, които заслужават внимание. 

• • Игра за РС от ПУЛСАР -   World of WarCraft: CataclysmИгра за РС от ПУЛСАР -   World of WarCraft: Cataclysm
Докато Ордата и Алианса бързат към епицентъра на Катаклизма, кралствата в 
Азерот ще станат свидетели на мощни сеизмични промени, разпалването на вой-
на между елементите и възхода на необичайни герои, които ще въстанат, за да 
предпазят своя обезобразен и разрушен свят от тотално унищожение.  Излязлото 
през декември продължение на епичната гейм поредица World of WarCraft включва 
две нови раси, преработени класически зони, обновени високи нива, нови комбина-
ции на раса и клас, нови PvP зони и полесражения и още много подобрения, повече 
за които можете да научите на www.pulsar.bg или официалния сайт на играта.  

• • Компактна оптична мишка от Targus Компактна оптична мишка от Targus 
Отлично решение за често пътуващи потребители на мобилни компютри, осигуря-
ващо пълната функционалност на традиционните мишки в мини-размер – дължи-
ната е само 7,6 см. което позволява удобното му пренасяне в чантите за лаптоп. 
Устройството е базирано на стандартен USB интерфейс и е готово за работа вед-
нага, без нужда от инсталации. Стилният и добре обмислен дизайн позволява удобна 
употреба, независимо дали предпочитате да работите с лява или с дясна ръка

• • Kнигa от издателство “Сиела” Kнигa от издателство “Сиела” 
Непотърсени награди 60 дни след обявяването им остават в полза на PC World България.

Отговорите изпращайте до 7.2.2011 г. на адрес: София 1618, п.к. 416, за IQ тест
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От тези 12 букви образувайте две 6-буквени 
названия на оръжия.

А А А Г Е З М Н Р Т У Я

М .....................................................................................

Я .....................................................................................

Съберете две петбуквия, за да получите 10-букве-
на дума, която означава добавка към храна.

КАРАМ  ФЛАПЕ  БЕНОН  ШАМЕЛ  ТАРФЕ  
ДАМПИ  СОСБЕ  КОХЕН  АНЕСИ  БЕНЧИ

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

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

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

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

Открийте 12-буквена дума, като започнете от 
буква в ъгъла и се движите спираловидно към 

центъра.

66

1010

Р е з у л т а т иР е з у л т а т и ,  в р е м е н  н о  к л а с и р а н е  в р е м е н  н о  к л а с и р а н е 

СБОРИЩЕ се отнася към ВЕЩИЦИ, както 

ВРЯВА към:

а) ГЪЛЪБИ
б) КЪРТИЦИ
в) ВРАНИ
г) ЧАПЛИ
д) ЯЗОВЦИ

55

99

8877

Награди от теста за бр. 11'2010 печелят:

Георги Венциславов Георгиев, Варна - Мобилен телефон за две SIM 
карти Privileg X7

Николай Димитров Георгиев, Пазарджик - Компактна оптична 
мишка от Targus

Татяна Димитрова Първанова, София - Книга от издателство 
“Сиела” – “Наръчник за тайните на Холивудските диети” от Ким 
Дъглас и Синди Пърлман

Албена Красимирова Стойкова, Силистра - Книга от издателство 
“Сиела” – “Нова възхвала на глупостта” от Лидия Денкова

Елена Николова Генова, София - Книга от издателство “Сиела” –  
“Неуредени сметки” от Катрин Фокс

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. 11'2010: 

1  Безсмъртен, ефимерен;  2 47; 3 Колектор; 4  а) ПАТ; 
5 Крокодилски сълзи; 6 ЙОР(ДАНИЯ); 7 КАМБАНАРИЯ; 
8 СОПОРАТИВЕН, СЪНОТВОРЕН; 9 Вж. фиг. 1; 10 Вж. фиг. 2

С Ъ Р

К И П

А Ч Е

О Г Н

C MY K РС World стр. 48



Основен принцип
Като начало трябва да разберете каква 

точно е функцията на компютърното дъно. 
А имен но – доставя електроенергия към 
всички части на машината и същевремен-
но осъществява комуникацията между раз-
личните компоненти. Накратко, дъното 
свързва модулите на компютъра.

Тази част от РС-то измина дълъг път 
през последните две десетилетия. Едни 
от първите дъна са съдържали съвсем ма-
лък брой компоненти. Първата дън на плат-
ка на IBM компютрите например е имала 
само процесор и слотове за карти. Сега 
може да ви звучи нелепо, но тогава потре-
бителите съвсем не на шега непрекъснато 

е трябвало да свързват различните компо-
ненти, подобно на пъхане на дискета във 
флопи. Съвремен ните дъна обаче съдържат 
широк спектър от вградени функции и въз-
можности, които директно афектират 
компютърната производителност, крией-
ки едновремен но с това и голям потенциал 
за бъдещи ъпгрейди. 

Как точно работи? 
Вече споменахме, че дъното е като 

електрон на магистрала, чрез която отдел-
ните компютърни компоненти комуники-
рат и работят в синхрон. А това не е ни-
как лесна задача. Дъното изпраща сигнали, 
но те трябва да се доставят по правилния 

начин към правилния получател. За да се по-
лучава всичко в синхрон, компютърното 
дъно разполага с два процесора, контроли-
ращи всичко, което върви по шината. (Вж. 
по-долу "Какво е компютърната шина?".) 
Наричат се "северен мост" и "южен мост" 
(Northbridge и Southbridge). За да проумеете 
по-добре ролята им, можете да ги разглеж-
дате като пазачи – нищо не минава покрай 
тях без разбирането и позволението им.

Северният мост е отговорен за контро-
ла над дан ните, до които имат достъп про-
цесорът, оперативната памет и видеокар-
тата. Южният мост отговаря за транс-
фера на дан ни към всичко останало. Двата 
чипа работят едновремен но, за да е сигур-

        компютърното дъно?
Владимир Георгиев

С настъпването на 2011 година ще 
стартираме нова серия статии, 
посветена на опознаването на ком-
пютърния хардуер. Тя е предназначе-
на главно за начинаещи РС потре-
бители, както и за всички, които 
искат да знаят повече за това, 
което се случва в кутията и зад 
интерфейса на програмите. "Как ра-
боти..." ще описва основните прин-
ципи на работа на РС компоненти-
те, предоставяйки същевремен но 
любопитна информация и полезни 
съвети. Разбира се, най-логичният 
избор за начало на подобна рубрика 
е „нервната система” на всяка кон-
фигурация, електрон ната „магис-
трала”, по която препускат всички 
компютърни модули, крепежното 
звено... Компютърното дъно. 
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но, че всичко върви в правилната посока и 
в правилното време.

Ще разберете по-добре за какво става 
въпрос със следния пример. Когато клик-
нете върху иконката на дадена програ-
ма, за да се отвори, в този момент се 
изпраща импулс към дъното. Тогава то 
сигнализира хард диска да зареди инфор-
мацията в RAM памет та. RAM е времен-
на памет и предоставя преходно място 
за вашата операцион на система, за на-
стояща информация, програми и прочее, 
така че централният процесор да има 
максимално бърз достъп до тях. Нарича-
ме я "времен на памет", защото след като 
изгасите системата, цялата тази инфор-
мация се освобождава и изтрива. След 
това дъното изпраща команда към виде-

окартата, за да изчисли каквото е не-
обходимо за визуалната част (цветове, 
текст, снимки и т.н.), а от там видео-
то изпраща информация обратно към дъ-
ното, което пък я препраща към мони-
тора. Всъщност всичко това се случва 
толкова бързо, че информацията, която 
тръгва от един клик на мишката, пъту-
ва в рамките на наносекунди, за да стиг-
не до изображение на монитора.

Класификация
Физическото измерение и дизайнът на 

дън ната платка се наричат "форм фактор". 
Не всички дъна имат еднакви размери и за-
това трябва да обръщате внимание на 
форм факторите, които основно са ATX, 
Micro ATX, NLX, WTX и BTX. Първите два са 
най-компактните и най-често срещаните 
сред обикновените потребители, докато 
например WTX са големи и подходящи за ра-
ботни станции.

Компютърното дъно може да бъде кла-
сифицирано и според сокета (гнездото, в 
което се разполага централният проце-
сор), тъй като не всички дъна са съвмес-
тими за различните видове CPU-та. Сред 
най-популярните и все още актуални сре-
щаме Socket AM3 (за процесорите на AMD 
от сериите Phenom II, Athlon II и Sempron), 
Socket G34 и Socket G32 (съответно за AMD 
Opteron 6000 и 4000), както и LGA 1156/
Socket H (Intel Core i7 800, Core i5 700 и 600, 
Xeon X3400 и L3400). Сокетът е най-важен 
в моментите, когато мислите за подмяна 
на процесора. Затова е препоръчително, 
когато купувате дъно, да бъде с последно-
то поколение процесорен сокет, така че 
да поддържа поне няколко модела процесо-
ри след вашия.

Терминология, свързана с компютърното дъно
AGP (Accelerated Graphics Port) – допълнителен слот на дъното, специално отреден 
за инсталиране на видеокарта. Датира от 1997 година и е заместник на PCI модела.
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) – спецификация, разработена съв-
местно от Microsoft, Toshiba и Intel за енергийното потребление от конфигурацията. 
Чрез нея операцион ната система изцяло контролира разпределянето на енергията 
към различните компоненти и устройства, закачени към компютъра. 
BIOS (basic input/output system) – стандартната дефиниция на фърмуер. Вграден в дън-
ната платка софтуер, определящ какво може да прави компютърът, без да има достъп 
до програмите от твърдия диск. BIOS-ът е сбор от всички необходими изпълнител-
ни команди за контролиране на екрана, клавиатурата, мишката, твърдия диск и пр.
Chipset – наборът от специализирани чипове, разположени на дън ната платка; логи-
ческата система. Често производителите на чипсети са различни от производите-
лите на дъна.
Device driver – отнася се към малка програма, която съдейства за комуникацията между 
конкретно хардуерно устройство и висш софтуер (операцион на система например). 
Display Adapter – това е хардуерът, отговорен за изобразяването на картината на 
монитора. Терминът може да се използва както за вградени, така и за отделни ви-
деокарти.
Jumper – миниатюрен съединителен проводник, който се използва за избирането, 
включването и изключването на определени параметри от компютърното дъно.
ISA (Industry Standard Architecture) – дядото на PCI Express и бащата на PCI. Създаден 
през античната 1981 година от IBM и използван предимно за модеми и звукови кар-
ти. Поддържал е титаничната за онова време скорост от 8MHz.
PCI (Peripheral Component Interconnect) – компютърна шина, спецификация за звукови 
карти, видеокарти, мрежови карти, модеми, дискови контролери, TV тунер карти. 
Стартира през 1993 година, но широко се използва и в съвремен ните РС конфигурации.
PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express) – наследникът на PCI и AGP, съз-
даден през 2004 година. Понастоящем (от ноември 2010-а) последната му ревизия е 
3.0, но тя все още е далеч от масова.
Processor slot/socket – мястото, на което се поставя централният процесор на ком-
пютъра.
RAID (Redundant Array of Independent Disks) – технология, позволяваща на компютъ-
ра да разпознава няколко хард диска като едно цяло.
USB (Universal Serial Bus) – публично достъпен стандарт за свързване на електрон-
ни устройства (клавиатури, мишки, скенери, камери, джойстици, флашки и т. н.).
VGA (Video Graphics Array) – видеостандарт с аналогов изходен видеосигнал. Стан-
дартът е разработен през 1987 година от IBM.
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Интегриран и неинтегриран 
стил

Компютърното дъно може да бъде изра-
ботено по интегриран стил, което озна-
чава, че голяма част от компонентите са 
вградени в самото дъно. Този стил не налага 
покупката на отделна звукова карта, виде-
окарта, LAN карта и пр. и почти винаги е 
по-евтиният вариант. Причината? Въпре-
ки че включва множество компоненти, те 
са със съвсем основни функции, достатъч-
ни да задоволят апетита на най-малките 
потребители или на тепърва встъпващи-
те в света на компютрите, но нищо по-
вече от това. Вградените модули са "сто-
кови" части с характеристики далеч от 
нивото на производителност, която биха 
могли да ви предоставят специализирани-
те, отделно продаващи се части. За дъна-
та, базирани на интегрирания стил, е до-
бре да знаете, че когато определен модул 
спре да работи, той не може да се подмени, 
освен ако не се смени цялото дъно. В резул-
тат подобна инвестиция, макар и скромна 
в началото, може да ви струва много пове-
че в дългосрочен план.

Дъната, базирани на неинтегрирания 
стил, предоставят широки възможности 
за експериментиране с допълнителни, ин-
дивидуални компоненти, които, ако дефек-
тират, лесно могат да се заменят. Напри-
мер геймърите се интересуват предимно 
от висока производителност на висока ре-
золюция, която най-адекватно може да бъде 
предоставена чрез допълнително добавена 
видеокарта. Видеокартите разполагат със 

собствена памет и процесор, наречен GPU 
(Graphics Processing Unit). Те не просто об-
лекчават системната памет, но и позво-
ляват на централния процесор да си отдъ-
хне. За сравнение – с вградено видео CPU-
то трябва да поема голяма част от изчис-
ленията, необходими за изобразяване на ви-
зуалната част, разпределяйки същевремен-
но ресурси за всичко останало. Сами разби-
рате, че от този процес най-много стра-
да производителност та.

Какво е компютърната шина?
В компютърната архитектура шина-

та (на английски терминът е "bus") е ве-
рига, която свързва една част на дъното с 
друга. Колкото повече дан ни може да пре-
несе за определено време, толкова по-бър-
зо ще пътува информацията. Скорост та 
на компютърната шина се измерва в ме-
гахерци (MHz) и се отнася за това, какво 
количество дан ни може да бъде пренесено 
едновремен но. При техническите специ-
фикации под такава скорост се има пред-
вид скорост та на предната шина (FSB – 

Front Side Bus), която свързва процесора 
със северния мост. Досещате се, че в слу-
чая колкото повече е FSB, толкова по-висо-
ка е производителност та на системата. 

Освен FSB имаме още задна шина (BSB – 
Back Side Bus), която свързва процесора с 
вторичната (външна) кеш памет (L2); шина 
на памет та (Memory Bus), която свързва се-
верния мост с памет та; ATA шината (сре-
ща се и като IDE) свързва южният мост 
с дисковите устройства; AGP шината (в 
съвремен ните дъна това е версия на PCI 
Express) свързва видеокартата с памет та 
и централния процесор.

Кратка история на 
компютърното дъно

Още преди изобретяването на микро-
процесорите компютрите са били из-
ползвани в мейнфрейм архитектури, кои-
то по същество са били големи хранили-
ща на дан ни с гигантски за тогавашни-
те стандарти размери. По онова време 
(60-те години на миналия век) всичко е 
било жици, конектори, вакуумни тръби 
и транзистори. След това обаче, в на-
чалото на 70-те, се появяват т. нар. пе-
чатани платки, или PCB (Printed Circuit 
Board), върху които започват да се раз-
полагат компоненти, като CPU, памет 
и друга периферия.
1975 – Apple I е представен на пазара – 
първият комерсиален компютър, със-
тавен от дън на платка, клавиатура и 
дисплей. 
1987 – тайванската компания Elitegroup 
Computer Systems е основана и бързо се 
превръща в най-големия производител 
на компютърни дъна в света. 
1989 – ASUS стартира с производството 
на графични карти. В момента e в топ 
5 на тайванските компании. 
1993 – Тайванската First International 
Computer се превръща в най-голямата 
компания, разработваща дън ни платки. 
1997 – Intel планира да завладее света на 
микропроцесорите, започвайки да про-
извежда дъна. 
2000 – ATI започва да произвежда гра-
фични карти (Radeon) по нова техно-
логия, разработвайки и собствени чи-
псети.
2001 – NVIDIA стъпва на пазара с чипсе-
тите nForce, представяйки същата го-
дина видеокартите GeForce 3.
2007 – ASUS заема лидерската позиция в 
производството на компютърни дъна 
в света.
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Бърз процесор с бавна RAM не се разбират. 
Тук трябва да отбележим, че количество-
то оперативна памет контролира разме-
ра дан ни на компютъра, който ще е дос-
тъпен за времен на/бърза употреба. С дру-
ги думи, RAM памет та не случайно е сред 
най-важните в РС-то. Вероятно сте чували, 
че колкото повече RAM има една конфигура-
ция, толкова по-добре. Така е, RAM памет-
та винаги влиза в употреба! 

По-голямата част от достъпната опе-
ративна памет в днешно време е DDR (Dual 

Data Rate). Това означава, че памет та може 
да излъчва дан ни два пъти на цикъл вмес-
то веднъж, което прави памет та по-бър-
за. Също така повечето съвремен ни дън ни 
платки предоставят място за няколко памет 
чипа, свързани към северния мост чрез двой-
на шина вместо единична. Това допълнител-
но намалява времето, необходимо на проце-
сора да вземе информация от памет та. 

Значението на памет та
Вече установихме, че скорост та на про-

цесора контролира доколко бързо мисли 
компютърът. Скорост та на чипсета и на 
шините контролира доколко бързо дъното 
е способно да комуникира с останалите час-
ти на компютърната система. Скорост-
та на оперативната памет директно кон-
тролира скорост та, с която компютърът 
получава достъп до инструкции и дан ни – 
от това следва, че оказва сериозен ефект 
върху производителност та на системата. 

Някои от най-добрите дъна на 2010 година
ASUS LGA 1366-Intel X58

Според мнозина това дъно спокойно отнася приза за най-доброто на годината. 
Цената му е солена за средностатистическия роден потребител, но тук става въ-
прос за респектиращ впряг от ефикасност, скорост, функции, стабилност, произво-
дителност и висока издържливост на овърклок. С други думи – идеалното решение 
за геймъри и хардуерни ентусиасти.
Цена: около 400 лв.
Gigabyte Core 2 Quad/Intel G31/FSB1333/DDR2-800/A&V&GbE/Micro ATX GA-G31M-ES2L

В ниския клас компютърни дъна това е едно от най-качествените, които можете 
да получите. Освен това говорим за Gigabyte, които са в бранша от четвърт век, и 
много рядко бихте могли да видите оплакване срещу motherboard продуктите им. 
Цена: около 100 лв.
ASUS P6X58D Premium-LGA 1366-X58-DDR3

P6X58D обра овациите на критиката през годината и ако търсите екстремна 
функционалност и производителност на съответната цена, не би трябвало пове-
че да търсите.
Цена: около 600 лв.

За още добри дън ни платки за AMD и Intel процесори вижте също тестовите сек-
ции в PC World бр. 3/2010, бр. 8/2010 и бр. 9/2010.

Няколко бързи съвета 
за избор на дъно
•Обърнете внимание на дизайна на чи-
псета и какво точно предлага. 
• Ако правите ъпгрейд, първо се увере-
те, че производителят на компютъра 
позволява подмяна на дъното. Много 
РС-та, например на Dell и HP, изискват 
конкретни модели.
•Преценете за какви цели ще ползвате 
компютъра – много дъна са с вградени 
видеокарти, което ще ви спести дос-
та от закупуването на отделно видео.
•Имайте предвид, че не всяко дъно 
може да се побере в компютърната ви 
кутия – проверете размерите!
•Когато избирате дъно, обърнете вни-
мание на броя на RAM слотовете и 
максимално поддържаната оператив-
на памет.
•Не се хвърляйте на Delux и Extreme ва-
рианти, освен ако не сте запалени гей-
мъри или фенове на овърклока.
•Не подценявайте фактора брой на PCI 
и USB слотовете.
•Не се хвърляйте и на вградени звукови 
карти с поддръжка примерно на 7.1-ка-
нален звук, които излишно оскъпяват 
цената на дъното. По-добре инвести-
райте в отделна звукова карта, ако 
държите на качественото озвучаване.
•Firewire, HDMI, eSata, повече от една 
LAN карта са все неща, които ще ви 
влязат в употреба, но оскъпяват це-
ната на дъното.
•Обезателно подменете вграденото 
към компютърната кутия захранване 
(ако купувате нова конфигурация). Фа-
бричните са евтини, без защити от 
токов удар и често с по-малко мощ-
ност от тази, която ви трябва. 
•Избягвайте SLI/CrossFire поддръжката, 
освен ако не сте сигурни, че ви трябва.
•Уверете се, че имате поне един PCI 
Express слот. Дори за момента да ви 
трябва само вградено видео, не знаете 
в бъдеще какво може да излезе.
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Всяко ново PC е обре-
чено да излезе от упо-
треба още от момента, в 

който бъде включено. Колкото по-
бързо се примирите с тази мисъл, 
толкова повече ще спестите от 
фикс идеята, загнездила се така по-
рочно в съзнанието на мнозина, да имат 
винаги актуална машина, готова да при-
еме предизвикателствата, които ни пре-
доставят производителите на софтуер и 
игри. Ако се разтърсите за официално ста-
новище по този въпрос из необятното Ин-
тернет пространство, вероятно ще наме-
рите обяснение от рода на това, че в мо-
мента, в който ново поколение хардуер из-
лезе на пазара, производителят вече тряб-
ва да обмисля какво ще предложи само след 
няколко месеца, за да може потребители-
те да са в крак с прогресивно нарастващи-
те изисквания на софтуера.

Между нас да си остане, това е прах в 
очите. Просто по този начин се задвижва 
индустрията и изкуствено се поддържа ви-
сокият є темп на растеж. В крайна смет-
ка не е особено доходоносно за производи-
телите, ако не подменяте нищо по РС-то 
си в рамките на 5 години, нали? Така сти-
гаме до дефинирането на значението на 
израза "старо РС". Под него ще разбираме 
РС, което е заменено с ново, и се чудите 
какво да правите със старото; също как-
то и ако все още пазите антична машина 
на възраст та на петокласник. Настоящи-
ят материал е точно с тази насоченост – 
да бъде своеобразен гид в това, каква пол-
за можете да извлечете от старите ком-
пютърни чаркове. 

Свържете старото РС в LAN 
мрежа

Ако все още не сте свързали компютри-
те си вкъщи в мрежа, то е крайно време 
да се замислите върху варианта. При това 
няма да ви струва цяло състояние. Всич-

ки версии 
на Windows 
след Windows 95 са с готови мрежови на-
стройки и няма да ви се налага да инстали-
рате драйвъри или какъвто и да е допъл-
нителен софтуер. Откъм хардуер ще са ви 
необходими Ethernet (LAN) карти, които 
вероятно ще са вградени и на стария, и на 
новия компютри. Дори старият да е с по-
вредена или липсваща LAN карта, новите 
струват едва десетина лева. Ще ви е необ-
ходим също мрежов кабел, чиито цени сил-
но варират – от 25 стотинки до 1 лев за 
метър в зависимост от това, колко ще ви 
трябва, каква марка и каква категория ще 
е. В случая е важно да знаете, че категория 
"4" се използва за вътрешна употреба, а ка-
тегория "5" е предназначена за външни усло-
вия заради по-добрата изолация на кабела. 
Ако ще си купувате кабела от магазин, не 
забравяйте да помолите служителите да 
сложат кримпове (RJ 45) на всеки край на ка-
бела (освен ако не разполагате със собстве-
ни кримпвачки и точни знания как се поста-
вят този тип накрайници). Останалото е 
въпрос на няколко елементарни настрой-
ки, намиращи се в Start –> Control Panel –> 
Network Connections. Ако все пак имате 

Какво да правим със 
старото си РС
Владимир Георгиев 

нужда от допълнителна по-
мощ, можете да посетите следния 

уеб адрес: http://windows.microsoft.
com/bg-BG/windows-vista/Setting-
up-a-home-network.

Старото РС като част 
от безжична мрежа

Не сте почитатели на исто-
риите, свързани с кабели? И за 

вас има спасение. Това, от 
което ще имате нужда, са 
безжичен рутер (на сред-
на цена около 50-60 лева) и 
безжичен мрежов адаптер 

(20-30 лева). Рутерът ще 
приема Интернет сигнала през 

кабел, но ще го разпръсква безжич-
но –от там, за да стигне до старото ви РС, 
ще ви трябва USB безжичен мрежов адап-
тер. Разбира се, съществува вероятност-
та РС-то ви да има вграден безжичен адап-
тер, чиито драйвъри да не са качени (мо-
жете да проверите за наличието му в ръ-
ководството към дън ната платка или, ако 
не го пазите, проверете в Device Manager-a; 
драйвърите се намират на инсталацион ния 
диск към дъното, а ако не го пазите, про-
верете на официалния сайт на производи-
теля). Ако ви се наложи да купувате и две-
те устройства, препоръчително е да са 
от една марка, за да може настройката и 
свързването да станат по-лесно. За да кон-
фигурирате рутера си, използвайте ръко-
водството, което върви в комплект с него. 
Имайте предвид, че обикновено при първо-
то установяване на връзката между без-
жичен рутер и USB безжичен мрежов адап-
тер е възможно Windows-ът да ви поиска 
инсталацион ния диск, за да завърши конфи-
гурирането. Не на последно място е добре 
да знаете, че безжичният Интернет е по-
бавен от кабелния, дори разстоянието от 
рутера до USB адаптера на компютъра да 
е половин метър. Имайте психологическа-
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та подготовка, че ако между рутера и РС-
то стоят стени, скрост та ще е около или 
над два пъти по-ниска.

Играйте в мултиплейър
С две или повече РС-та вкъщи е грехов-

но да не помислите за отборно забавление. 
И ако старата ви машина е дотолкова гро-
хнала, че да не е способна да пуска игри, по-
явили се през последните години, то може-
те да се замислите за класически гейминг – 
StarCraft, Warcraft, Need for Speed, Worms, 
Quake, Doom, FIFA, Diablo. Ако искате да оп-
итате нещо по-различно, можете да се на-
сочите към ММО игри. World of Warcraft е 
от типа игри, които вървят на машини на 
по 5-6 години, а и има семейство от над 12 
милиона активни играчи, сред които буквал-
но десетки хиляди българи, но ще трябва да 
плащате месечна такса (13 евро). Ако иска-
те безплатни онлайн игри, то бих ви препо-
ръчал все още актуалните Lord of the Rings 
Online, Dungeon and Dragons Online, Runes 
of Magic, League of Legends и RuneScape или 
доста непретенциозните откъм хардуер, 

кова юзер френдли, че дори децата ви биха 
се справяли без проблем. За самата инста-
лация ще трябва да си свалите избраната 

версия на Linux и да я запише-
те на CD, от там нататък 
процесът по инсталиране-
то е автоматизиран (особе-
но при Mandrake Linux – www.
mandrakelinux.com). 

Ако сте Mac фенове, сега 
ви се е паднала възможност-
та да изпробвате емблема-
тичния Windows XP, а защо 
не и нещо по-класическо... 
Windows 98? Windows 95?

Време е за 
разчленяване!

Момент, момент! Оставете този 10-ки-
лограмов чук настрани! Не, моля ви, не ва-
дете метълските си кубинки! Вероятно 
ви е втръснало до гуша от всички грижи и 
внимание, които сте полагали за старото 
си РС. Да се чисти на няколко месеца, да не 
се бута, докато работи, да се води на про-
филактика поне веднъж в годината, да му 
се осигури качествено захранване... Толко-
ва много главоболия, а точно когато най ви 
трябва – и нещо се скапва. Е, сега е време-
то без капка притеснение да го отворите, 
разчлените и разучите. Ако от много годи-
ни ползвате компютър, но сте имали страх 
да бърникате по него, старото РС е идеал-
но за тази цел. Разгледайте подробно от-
делните компоненти, вижте по какъв на-
чин видеокартата е свързана към дъното, 
как се охлажда процесорът. А също защо оп-
тичното устройство тежи толкова мно-
го, как изглеждат и се въртят плочите на 
хард диска, какви са връзките между отдел-
ните компоненти, как са свързани плочки-
те на оперативната памет и т.н. Всичко 
това е не просто интересно, но и полезно, 
и при всички положения ще ви влезе в упо-
треба при експлоатирането на новото РС. 

но все така качествени, Fiesta, Perfect World, 
World of Kung Fu, Rappelz, Free Realms, Jade 
Dynasty, Metin 2 и Zentia. 

Свържете РС-то си с Xbox/Xbox 
360

Ако сте притежатели на някое от две-
те поколения домашни конзоли на Microsoft, 
можете да го свържете с компютъра си. 
Това ще ви позволи да правите бекъп ко-
пия на сейвовете си, да пускате мултиме-
дия на РС-то, която е ограничена/забране-
на на конзолата, да запазвате клипове или 
скрийншоти. Връзката между компютър и 
Xbox може да се осъществи по два мето-
да – чрез мрежа или директно с LAN кабел. 
И двата типа предоставят достъп до една 
и съща информация, така че изборът в слу-
чая е изцяло ваш. Ако ще се свързвате чрез 
мрежа, ще ви трябват рутер и два LAN ка-
бела – единият трябва да заема порт (обо-
значените от 1 до 4) от рутера, като дру-
гият му край трябва да е свързан с РС-то. 
Втория кабел свържете с втори порт на 
рутера, а другият край да влиза в Xbox-a. 
При директната връзка с LAN кабел просто 
трябва да свържете единия край към ком-
пютъра, а другия – в Xbox-a. Уловката е, че 
освен ако нямате втора LAN карта на РС-
то, Ethernet жакът ви ще е зает.

Инсталирайте друга ОС
Ето, след толкова извинения, 

че не намирате време да изучите 
различна операцион на система от 
тази, която досега сте ползвали, 
имате възможност та да пробва-
те Linux например. Linux поддържа 
гигантско количество от стария 
хардуер. Debian Linux (www.debian.
org) е идеален за наистина антични 
машини (спокойно върви на 486 сис-
теми, а направо хвърчи на Pentium 
III/750 със 256 MB RAM), а е и тол-

Компютрите, 
електрониката и 
рециклирането...

• Над 180 тона от отпадъка на Европа 
са съставени от компютри, телевизо-
ри, мобилни телефони и друга потре-
бителска електроника. От тях 11% се 
просмукват в почвата.
• 80% от американските компютри и 
65% от европейските отиват за ре-
циклиране в Азия.
• САЩ са на първо място в света по 
компютри, излизащи от употреба – го-
дишно 38 млн. РС-та.
• За да бъдат произведени 1 кг компю-
търни компоненти, производителите 
изхвърлят 5 кг отпадъчни материали. 
• Съвремен ното производство на само 
едно РС и един монитор изисква 240 кг 
изкопаемо гориво, 1.5 тона вода и 26 кг 
химикали. 
• Задавали ли сте си въпроса защо 
разделното изхвърляне на отпадъци е 
толкова важно? Защото спестената 
електроенергия от рециклирането на 
пет пластмасови бутилки е напълно дос-
татъчна, за да захрани за повече от час 
една съвремен на РС конфигурация.
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мента такава се изгражда на тери-
торията на София и през 2011-
а ще влезе в експлоатация), 
но ако сте обърнали вни-
мание на карето "Компю-
трите, електрониката и 
рециклирането...", вече 
знаете, че из-
хвърл янето 
на електрони-
ка в кофата за 
боклук не е ре-
шение. Такъв 
отпадък изис-
ква специално 
третиране, за-
това ако не иска-
те да се превръща-
те в поредния човек, 
допринесъл за унищожаването на околната 
среда, имате два избора. Вече много вери-
ги магазини за потребителска електрони-
ка предлагат намаление при закупуване на 

Продайте компонентите му
Боклукът за едни е богатство за други. 

Тази поговорка важи с цялата си тежест 
за компютрите, защото когато старото 
РС се повреди, намирането на подходящ 
резервен компонент често е мисия невъз-
можна. Затова и не бива да се изненадва-
те, че старите компютърни части са осо-
бено търсени. Единствено трябва да наме-
рите правилното място, за да ги котира-
те. Разтърсете се из Интернет за форуми 
и сайтове, които имат секция за обяви от 
този род, и пуснете обява за всяка част, с 
която разполагате и която знаете, че ра-
боти. Имайте предвид, че е силно препо-
ръчително да описвате най-подробно спе-
цификациите на съответния компонент с 
точно фабрично наименование, сериен но-
мер и пр. Ако сте изгубили документация-
та си, не се притеснявайте – част от тази 
информация е написана на стикер на самия 
компонент, а по нея можете да проследи-
те в Google и официалните технически ха-
рактеристики. 

Радост за децата
Старият компютър ще е чудесна при-

добивка за детето ви. Нелепо е да очак-
вате, че малчуганът ще се хване да срича 
електрон ните енциклопедии или ще търси 
туториъли за изучаването на 3DS MAX. Раз-
бира се, че ще иска да играе игри! Но това 
може и да е с образователна цел. Съществу-
ват много видове образователен софтуер, 
специално насочен към децата, при това на-
пълно безплатен. Можете да посетите сай-
тове, като www.educational-freeware.com, 
www.kidsfreeware.com и www.adrianbruce.
com/computers/educational-software.htm, къ-
дето ще откриете буквално хиляди забавни 
игри, програми за изучаване на чужд език за 
деца, програми за смятане и др. 

Дарете старото РС на 
местните училище/читалище/
библиотека

За вас антикварното РС може да е прос-
то сметачна машина, но би свършило вели-
колепна работа на местното училище, къ-
дето ще се ползва от децата или от ад-
министративния отдел. А библиотеките 
и читалищата биха намерили подобаващо 
приложение на старото ви РС, дори да е на 
повече от 10 години. 

Рециклирайте
В България все още няма специална ин-

сталация за рециклиране на хардуер, като 
компютри и монитори (въпреки че в мо-

Знаете ли, че...

• Около 45% от токсичните вещества, тровещи почвата, са живак, кадмий и ба-
рий –и трите са съставна част от компютърните компоненти.
• Компютрите и съвремен ните телевизори съдържат злато! От около 1 тон ком-
пютърни компоненти можете да извлечете повече злато, отколкото от 17 тона 
златна руда!
• Близо 40% от консумацията на електроенергия от домашна електроника всъщност 
се изразходват, когато устройствата са изключени или в режим на готовност.
• Всяка година потребителската електроника в Европа, която е изключена, но не и 
от електрическата мрежа, консумира електроенергия на стойност над 4 млрд. евро.
• Първите Apple компютри са били сглобявани от части, предоставени от служите-
лите на компанията.
• Популярният програмен език COBOL е дело на адмирал Грейс Хупър – първата жена 
адмирал във Воен номорските сили на САЩ. 
• Грейс Хупър е използвала за пръв път думата "debugging", когато е махнала от 
вътрешност та на компютър една пеперуда.

Интересни, но безполезни факти…

• Термичното освобождаване на мощност от един средностатистически съвременен 
процесор е 125 вата на квадратен сантиметър. За сравнение една стандартна елек-
трическа печка произвежда между 7 и 12 вата горещина на квадратен сантиметър.
• HP, Google, Microsoft и Apple имат нещо, което ги свързва (освен очевидното, че са 
IТ насочени компании) – и четирите са били основани в гаражи.
• Компютърът в мобилния ви телефон съдържа повече изчислителна мощност от 
всички компютри, взети заедно, които са били инсталирани на лун ната совалка „Апо-
ло 11”.
• Дванадесет те инженери от IBM, които са разработили IBM PC-то, са били кръстени 
с кодовото наименование "Мръсната дузина".
• Едни от първите потребителски хард дискове са били с капацитет едва 20 MB и са 
стрували 800 долара. В днешно време една 2 GB флашка струва към 8 долара. Това е 
стократно намаляване на цената и стократно увеличаване на капацитета.

нов уред, ако върнете стар, като 
на някои места това важи и 

за компютрите. Раз-
търсете се из Интер-
нет за подобни акту-
ални оферти. Другото 

решение е да се насо-
чите към най-близкия 

пункт за рециклира-
не на излязло от 

употреба елек-
т р и че с ко  и 

електрон но 
оборудване 
(ИУЕЕО), кое-

то се извърш-
ва напълно без-

платно. С така-
ва дейност се зани-

мават фирма „Екобултех” (www.
ecobultex.com), както и фирмите 

към Националната екологична мрежа (www.
nenbg.com).
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представя

GIGABYTE беше първата компания, която демонстрира готов-
ност да предложи модерни motherboard платформи за очак-
ваните в началото на януари процесори на Intel от следващо 

поколение, базирани на новата 32nm архитектура с кодово наимено-
вание Sandy Bridge.

Още преди няколко месеца именитият тайвански производител на 
компютърни компоненти показа и един от “флагманските” си про-
дукти, базирани на системната логика Intel P67 и процесор-
ния цокъл LGA 1155 – дън ната платка P67A-UD7.

GIGABYTE P67A-UD7 се отличава от общата маса таки-
ва изделия с редица уникални качества и технологии, носей-
ки всъщност всички най-модерни разработки на фирмата. Те 
усилват характеристиките на продукта както по отношение на 
дизайна, така и в сферата на решенията, предназначени да извлекат 
максимума от възможностите на бъдещите 32-нанометрови проце-
сори на Intel.

Веднага се забелязва например новият черен мат на печатната 
платка, който контрастира с досегашната традицион на за марката 
синьо-бяла разцветка. Зад него обаче се крият и някои доста по-ва-
жни нововъведения, сред които са фирменият GIGABYTE Ultra Durable 
3 дизайн с двойна порция мед на печатната платка (2x Copper PCB), 
осигуряващи безпрецедентна надеждност и издържливост на реше-
нието. То е способно да удовлетвори изискванията на процесорите 
и компонентите от висок клас, необходими за работа със съвремен-
ните приложения и игри.

Отбелязване заслужават също усъвършенстваната пасивна сис-
тема за максимално ефективно охлаждане на чипсета и 24-фазови-
ят дизайн на процесорното захранване. То осигурява както доста-
тъчно мощност дори за най-могъщите CPU чипове, така и резерви-
раност в случай на срив в някой от двата 12-фазови захранващи бло-
ка, а също и удължен жизнен цикъл на самото дъно благодарение на 
редуващия се режим на работа. Той намалява износването на захран-
ващите компоненти.

 Налице е практически всичко, което може да потрябва на един 
съвременен компютърен ентусиаст или геймър: шест SATA 6.0Gbps 
и шест SATA 3.0Gbps конектора, два порта за гигабитова мрежа, мо-
дерно 7.1-канално аудио, общо десет SuperSpeed USB 3.0 порта, Power, 
Reset и Clear CMOS превключватели, диагностичен LED-индикатор, 
както и някои работещи “зад кадър”, но безкрайно полезни техноло-
гии, като Dynamic Energy Saver (DES) и DualBIOS, обезпечаващи ефек-
тивно енергопотребление и максимална защита срещу евентуални 
системни сривове.

Звучи вълнуващо, а хубавото е, че няма да чакаме дълго, за да видим 
всички тези модерни възможности на пазара. Те ще са на разположение 
още с появата на първите настолни Intel Sandy Bridge процесори. 

Основни характеристики на 
GIGABYTE P67A-UD7:
• Водещ 24-фазов дизайн на захранването за максимална стабилност 

и резервираност на напрежението за процесора;

• Патентован GIGABYTE Ultra Durable 3 дизайн с двойна порция мед 

на печатната платка (2x Copper PCB), осигуряващи безпрецедентна 

надеждност и издържливост на решението, способно да удовлетво-

ри изискванията на процесорите и компонентите от висок клас, не-

обходими за работа със съвремен ните приложения и игри;

• Десет SuperSpeed USB 3.0 порта (общо 18 с USB 2.0 конектори-

те) и шест SATA 6Gbps конектора за безукорен високоскоростен 

трансфер на дан ни;

• Поддръжка за CrossFireX и Nvidia 3-Way SLI графични конфигурации 

за върхови геймърски изживявания;

• Ново матово черно покритие на печатната платка (Matte Black 

color PCB), осигуряващо нов стилен външен вид на дъното, което 

вече изглежда добре и в специфични модинг конфигурации;

• Двоен Gigabit LAN адаптер със Smart Dual LAN технология, осигуря-

ващ безпроблемна и високоскоростна мрежова свързаност;

• Уникален за GIGABYTE 3x USB Power дизайн с On/Off Charge USB пор-

тове, които гарантират значително по-бързо зареждане на 

iPhone, iPad и iPod устройства, дори и при изключен 

компютър;

• Патентована DualBIOS технология, 

осигуряваща най-високото възможно 

равнище на защита от 

системни сривове.

Дъното P67A-UD7 – 
платформа за максимална CPU производителност 
с новите Intel Sandy Bridge процесори
Моделът GIGABYTE P67A-UD7 е позициониран като едно от 
най-високопроизводителните и стабилни решения, базирани на 
системната логика Intel P67 и процесорния цокъл LGA 1155.
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Тунинг за старо “желязо” – 
нови функции без ъпгрейд

Как работи компютърното дъно

Гейм ревю: World of 
Warcraft: Cataclysm

Какво да правим със стария РС

»Компютърните 
платформи през 2011 г.

»Технологиите, които ще 
променят бъдещето

»Перспективите на 
безжичните мрежи

»4G услугите във 
въпроси и отговори

С DVD за 3,99 лв.

ЯНУАРИ 2011 � ВОДЕЩОТО СПИСАНИЕ ЗА КОМПЮТРИ И ИНТЕРНЕТ � WWW.PCWORLD.BG
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Тестове на SSD и хард дисковеТестове на SSD и хард дискове

Тунинг за старо “желязо” – 
нови функции без ъпгрейд

»Компютърните 
платформи през 2011 г.

»Технологиите, които ще 
променят бъдещето

»Перспективите на 
безжичните мрежи

»4G услугите във 
въпроси и отговори

Как работи компютърното дъно

Гейм ревю: World of 
Warcraft: Cataclysm

Какво да правим със стария РС

10 години IQ  тест!

Още големи
награди!

EVENT FOR TECHNOLOGY 
DISTRIBUTORS IN EMEA

8-11  FEBRUARY Fairmont - Monte Carlo

80 countries

150 vendors

400 distributors

100 e-tailers

4,500 one-on-one meetings

$45 billion in combined sales

“DISTREE XXL delivers a unique environment to connect, learn, build business relationships 
and promote [products and solutions] all in one effi cient location.” Dana Manciagli, Microsoft 

“Meeting six major vendors in half a day meant both time and cost savings. 
DISTREE XXL also offered valuable updates on the conditions in the IT market.” 

Christian Bittebierre, Ingram Micro

“A fantastic event – superbly organised - bringing vendors and distributors together. 
DISTREE XXL allowed us to enhance our immediate business while also contemplating 
the long-term developments in the EMEA distribution channel.” Reuven Soraya, AMD

“DISTREE XXL is a very high level event that keeps you aware  of market trends, 
allows you to maintain contact with existing vendor partners and also make contact 

with new brands too.” René-Luc Caillaud, ETC France

“DISTREE XXL is a great opportunity to meet potential business partners from around EMEA 
and network with other vendors. It also provides valuable information on market trends 
from research companies and analysts.” Stephen Lee, Gigabyte

“DISTREE XXL is a great event for networking. It is big enough to have the right people attending 
and small enough to actually be able to meet them.” Kevin Vaughan, DCC SerCom Distribution

“As a new vendor, it was an amazing way to fi nd distributors who sold our  type of products. 
To meet with two-dozen of them in three days was perfect. This event saved us two years 
of work and a great deal of travel expense.” Efi  Gal-ed, Discgear

“20 meetings in two days, incremental business, convenient location 
and rocking organisation. DISTREE XXL 2010 was once again 
‘the’ event for decision makers in the EMEA IT channel.” 

Laurent Journoud, Asbis

For registration and sponsorship opportunities, 
visit: www.distree.com/xxl
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