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У ДОМА, В ОФИСА… И НАВСЯКЪДЕ
» Тестове на Wireless N рутери и 

мрежови мултимедийни плейъри

» Всичко за изграждането на 

стабилна мрежа

» Мрежови и комуникационни 

решения за малки 

фирми и офиси

» Съвети и трикове 

за увеличаване на 

производителността

на мрежата

                       … и още…

ВСИЧКО ЗА МРЕЖАТА

Пазарът на GPS устройства и системи в БългарияС DVD за 3,99 лв.
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Софтуерна автоматизация: 
горещи бутони, макроси и 
жестово управление

“Виртуален бекъп” 
за социални мрежи 
и други уебуслуги



Îáîðóäâàíè ñ èçêëþ÷èòåëíàòà SonicMaster òåõíîëîãèÿ, ðàçðàáîòåíà ñúâìåñòíî ñ 
àóäèî-ñïåöèàëèñòèòå îò ñòóäèîòî Bang & Olufsen ICEpower®, íîâèòå íîóòáóöè îò ñåðèÿòà 
ASUS N îñèãóðÿâàò íàé-÷èñòèÿò, áîãàò è äúëáîê çâóê, ïîñòèãàí äîñåãà îò ëàïòîï. 
Ñíàáäåíèòå ñúùî ñ Intel® Core™ i5 ïðîöåñîðè è îïåðàöèîííà ñèñòåìà Windows® 7 Home 
Premium ìàøèíè, ñà åêèïèðàíè è ñ òåõíîëîãèÿòà Super Hybrid Engine, êîÿòî óâåëè÷àâà 
ñèñòåìíàòà ïðîèçâîäèòåëíîñò ñ äî 7%*. Ïðåäâèäåíèòå USB 3.0 èíòåðôåéñè ïúê îñèãóðÿâàò 
äåñåòîêðàòíî ïî-áúðç òðàíñôåð íà äàííè â ñðàâíåíèå ñ USB 2.0, à Video Magic òåõíîëîãèÿòà 
ïðåâðúùà ñòàíäàðòíîòî âèäåî â ñúäúðæàíèå ñ Full HD 1080p ðåçîëþöèÿ. ASUS N Series 
íîóòáóöè ñúñ SonicMaster. Ëþáóâàéòå ñå íà ìóëòèìåäèéíîòî ñúäúðæàíèå â íåãîâèÿ 
íàé-âúëíóâàù âèä.

* Ìîæå äà âàðèðà â çàâèñèìîñò îò êîíêðåòíèòå êîíôèãóðàöèè è ñïåöèôèêàöèè

Íàñòðîéòå ñå êúì SonicMaster:
www.sonicmaster.asus.com

Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core è 

Core Inside ñà çàïåçåíè ìàðêè íà Intel 

Corporation â ÑÀÙ è äðóãè ñòðàíè.

ASUS ïðåïîðú÷âà Windows® 7.
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Да разплетем мрежата 
В наши дни работата и забавленията в мре-

жа са не просто ежедневие, но и задължи-

телна необходимост, а нерядко дори и ос-

новна причина за мнозина изобщо да инвестират в 

компютърна техника. Тънкостите на мрежовите на-

стройки обаче могат и да обезсърчат голяма част 

от “редовите потребители” особено ако крайният 

резултат от покупката на чисто новичкия и добре 

изглеждащ рутер, да речем, не отговаря на първо-

началните очаквания и рекламните послания на фир-

мите. От друга страна, нещата всъщност далеч не 

са толкова страшни, колкото вероятно изглеждат 

за начинаещите “мрежови администратори”, а раз-

гръщането на стабилна и добре работеща мрежа у 

дома или в малкия офис не е чак толкова сложна задача при наличието на сегашното из-

обилие от добри хардуер и софтуер за целта. 

Имайки всичко това наум, решихме в настоящия тематичен брой да съберем на едно 

място възможно най-много полезни и информативни материали, касаещи основните ас-

пекти при работата с кабелни и най-вече безжични мрежи, които просто няма как да 

заобиколите, независимо дали искате да сърфирате в Интернет, да играете онлайн, да 

споделяте важни служебни файлове с колегите си, или просто да проверявате пощата 

си, докато сте някъде напът. Затова и в бр. 5 на PC World мрежовата тематика е за-

стъпена в почти всички редовни рубрики – от “Софтуер” до “Help” и “Практика”. Из-

цяло “мрежарски” са и груповите тестове в броя, в които ще можете да се запознаете 

с редица от наличните на нашия пазар безжични Wi-Fi рутери и така модерните напо-

следък мултимедийни мрежови плейъри, преди да инвестирате в такъв тип техника.

Важен момент при тази подборка на съдържанието е също, че с излизането на насто-

ящия брой на списанието на сайта ни www.pcworld.bg ще можете да намерите всичко, 

написано в брой 5 по темата за мрежите, и под формата на отделна книжка в електро-

нен (PDF) формат. Той е удобен както за четене на електрон ни устройства, така и за 

отпечатване при необходимост. За ваше улеснение тя ще бъде в специално обособена 

зона на сайта, където ще откриете и още допълнителни материали, линкове и нови-

ни, свързани с тематиката.

Желаем ви приятни и полезни минути с поредния брой на PC World!
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Arbicas ............................................58
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В следващия брой очаквайте:

• Тестове на таблети и портативни 

мултимедийни плейъри

• Как работи… мониторът

• Зелени технологии – достъпни начини да пестим 

ток и да пазим природата

Индекс на рекламите в броя:
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На технологичния пазар 25 години 

са много време, а точно толкова 

се готви да отбележи компанията 

Plustek от създаването си. Това известният 

у нас с решенията си за обработка и цифро-

визация на документи и изображения про-

изводител смята да направи и с мащабно 

обновление в практически цялата си про-

дуктова гама, което ще бъде представено 

по време на предстоящото световно изло-

жение Computex 2011 (в Тайван от 31 май 

до 4 юни). На поредния форум Plustek ще ак-

центира основно върху новостите си в сег-

мента на сървърите и решенията си за на-

блюдение и “imaging”, които според компа-

нията имат за задача да помагат на хора, 

фирми и организации да подобрят значи-

телно продуктивност та и сигурност та си.

Средствата за постигане на тази зада-

Plustek готви мащабно разширение на продуктовата си гама

кументните скенери на марката и дава въз-

можност за централизирано “цифровизира-

не” на всевъзможни хартиени носители и 

организирането на информацията от тях в 

т.нар. “частен облак” (private cloud). 

По време на Computex 2011 ще бъдат де-

монстрирани и устройствата NVR Slim380 

и NVR R806u, които са най-новото попълне-

ние в серията за видеонаблюдение SMART 

NVR (вече показана по време на CeBIT 2011), 

както и редица от вече съществуващите и 

съвсем нови Imaging изделия на Plustek, вклю-

чително първият LED базиран скенер за кни-

ги на компанията OpticBook 4800 и най-прес-

ните попълнения от SmartOffice серията 

(моделите PS406, PS406U и PN2040), линията 

MobileOffice (устройствата S410 и AD460), 

новият представител на филмовите скене-

ри OpticLab H850 и др. 

ча са особено добре илюстрирани напри-

мер в новото сървърно решение eDocQMan 

MFA3000S, което според Plustek ще е от го-

ляма полза за бизнес потребителите, тър-

сещи възможности за максимално лесно уп-

равление на различни хартиени документи 

и споделяне на цифрови файлове. Въпросни-

ят сървър може да работи съвместно с до-

Чипсетът Intel Z68 Express 
дебютира на 8 май

Първоначално планираният за април анонс на очаквания нов 

чипсет Intel Z68 Express с LGA 1155 цокъл ще се състои на 

8 май, разтръбиха различни онлайн издания през миналия 

месец. Това значи, че остават броени дни до пазарната поява на 

Z68 базираните дън ни платки, които ще дават достъп до всички 

“благинки” на чипсета P67 (като възможности за CPU овърклок и 

multi-GPU поддръжка например) плюс възможност за овърклок на 

графичното ядро, интегрирано в новите фирме-

ни процесори Sandy Bridge. 

Базираните на Intel Z68 Express чи-

псета дъна ще бъдат позиционирани 

във високия клас на LGA 1155 фами-

лиите и ще са подходящи за хората, 

които възнамеряват повече или по-

малко да използват Intel HD графи-

ката. Когато към това се добави и 

софтуерът Virtu на LucidLogix (който ще се поддържа от някои про-

изводители на дън ни платки, включително Intel), ще има възмож-

ност и за създаването на мощна РС система, която може да прев-

ключва динамично между интегрираната и дискретната графика, 

намалявайки енергопотреблението. Intel Z68 дъната ще поддър-

жат и технологията RST SSD Caching – решение, което позволява 

кеширане и на SSD носители (както се прави на обичайните HDD) 

и по този начин дава потенциал за ускоряване на приложенията.

Според ресурса VR-Zone Intel продава Z68 чипсета само с $8 пове-

че в сравнение с цената на P67, така че не се очаква новите дън ни 

платки да са кой знае колко по-скъпи от сегашните P67 решения.

Seagate купи HDD бизнеса 
на Samsung

Неотдавнашният слух, че 

Samsung се готви да про-

даде подразделението си 

за производство на хард дискове, 

беше потвърден официално, как-

то и купувачът на HDD бизнеса на 

южнокорейската компания. Според 

официалната информация Samsung 

и Seagate са постигнали споразумение, съгласно което Samsung 

ще продаде своето HDD производство на Seagate за сумата от 

$1,375 млрд., 50% от която ще бъдат преведени в брой, а оста-

налите ще бъдат изплатени под формата на цен ни книжа. Спо-

ред условията на договора Samsung ще получи 9,6% дял от акции-

те на Seagate на обща стойност $687,5 млн. Освен това някои от 

ръководителите в HDD подразделението на Samsung ще влязат в 

борда на директорите на Seagate. Очаква се сделката да бъде фи-

нализирана до края на календарната 2011 г., след като бъде разгле-

дана от американските и международните регулаторни органи.

Всички сключени по-рано между двете фирми крос лицензион-

ни споразумения ще бъдат продължени, като освен това Seagate 

ще получава от Samsung чипове NAND флаш памет, за да произ-

вежда собствени SSD устройства, хибридни дискове и други бази-

рани на тях продукти. От своя страна Seagate ще предоставя на 

Samsung хард дискове за употреба в лаптопи, нетбуци и потре-

бителска електроника. Споразумението предвижда също двете 

компании да обединят усилията си при разработката на нови ре-

шения за съхранение от корпоративен клас.

Новини
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Идва и PRIVILEG SM2 – 
многофункционален Android 
смартфон с 2 SIM карти

SM2 е най-новият представител на 

серията Android базирани смарт-

фони на марката PRIVILEG. Верси-

ята на операцион ната система е 2.2 

(Froyo), при това с новия интерфейс и 5 

стартови екрана за персонализация чрез 

папки и уиджети. Както и при останали-

те модели, SM2 може да работи с 2 SIM 

карти едновремен но. Моделът включва 

още Wi-Fi 802.11b/g и Bluetooth 2.1 кому-

никация, GPS модул, FM и ТВ приемник.

SM2 от пръв поглед буди вниманието 

с внушителния си 4,3” (10,9 см) сензорен 

TFT LCD дисплей с разделителна способ-

ност 480 x 800 пиксела. Това означава, че 

екранът е доста удобен както при гле-

дане на TV, така и при сърфиране в световната мрежа или обработката на документи. 

На гърба на апарата има камера с разделителна способност 2 мегапиксела и светоди-

одна светкавица, а над дисплея се намира втора камера с VGA резолюция. Моделът ра-

боти с microSD карти (с капацитети до 32GB) за разширяване на памет та.

Приятно впечатление прави фактът, че от Privileg предварително са инсталирали в те-

лефона някои полезни приложения, като Aldiko Еbook, Yahoo Messenger, Car Home (интерфейс 

при шофиране), Facebook, Twitter, FM Radio, Gallery, Gmail, Maps, Mobile TV, MSN Talk, Navigation, 

YouTube и др. Още един плюс е богатата окомплектовка на модела, която включва две 

литиевойон ни батерии, хендсфри, захранващ адаптер, USB кабел, предпазител и кърпичка 

за екрана, както и подробно, и кратко ръководства на български, качени на компактдиск.

Направиха самовъзстановяващ се материал

Проблемите с драскотините по автомобили, мебели и 

мобилни устройства изглежда скоро ще намерят свое-

то разрешение, след като група изследователи от на-

учните институции Case Western Reserve University, University 

of Fribourg и Army Research Laboratory със съвместни усилия раз-

работи нов тип материал, който може да възстановява сам 

нанесени му механични повреди. 

Въпросният материал е изграден на базата на специфични 

полимери и макар че сам по себе си не може да бъде класифи-

циран като такъв, притежава много от присъщите на поли-

мерите свойства. Една от основните прилики е в структу-

рата му, състояща се от молекули, които могат да взаимо-

действат помежду си като т.нар. дълги молекули в полимери-

те. Новоразработеният материал е чувствителен към ултра-

виолетово излъчване, под въздействие на което в него проти-

ча процес на “топене”. При това топене нанесените на мате-

риала драскотини и неравности се запълват, възстановявайки 

първоначалния му вид (вж. видеото по-долу).

Разбира се, разработката все още има нужда от някои подо-

брения преди да може да мине към етап на комерсиално използ-

ване, върху което ще бъдат концентрирани бъдещите усилия 

на учените. В момента например новият материал все още е 

твърде податлив на високи температури и триене, като ос-

вен това е склонен да проявява известна “нестабилност” при 

излагане на директна слънчева светлина. Дори на този етап 

обаче перспективите за евентуални бъдещи приложения на ма-

териала са доста добри, тъй като той може да бъде използван 

като самовъзстановяващо се покритие на всевъзможни пред-

мети и техника – от мебели и мобилна компютърна техника 

до автомобили. Засега обаче все още не е ясно кога евентуал-

но може да се очаква комерсиалната реализация на новия ма-

териал, както и какво ще бъде оскъпяването на предметите/

техниката при използването му.

Очила 
превръщат 3D 
филмите в 2D 
съдържание

С 
гигантския бум на 3D технологиите 

вече е почти невъзможно да се види 

хитов филм, който да се прожекти-

ра в класическите две измерения. За тези 

от вас, които искат да запазят зрението 

си и да спрат главоболието или просто да 

гледат 3D филм в 2D, на помощ идват спе-

циални 2D очила (www.2d-glasses.com). Какъв 

е принципът им на работа? Когато гледа-

те 3D филм, всяко от очите ви вижда мал-

ко по-различно изображение. Мозъкът ви 

ги комбинира в едно, за да създаде илюзия-

та за триизмерно изображение. 2D очила-

та блокират същото това изображение и 

с двете стъкла, така че всяко око получава 

една и съща вече двуизмерна картина. Це-

ната на гениалното изобретение е 10 до-

лара, плюс доставката.

Новини
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взрачна на пръв поглед мишка в подобно супе-

рустройство – чрез използването на вграде-

ните в Windows възможности за “назначава-

не” на “горещи” бутони, макроси и недотам 

известни опции за добавяне на жестово уп-

равление на интерфейса. А най-хубавото е, 

че всичко това е достъпно съвсем безплат-

но, лесно е и отнема не повече от 20 минути 

в настройване. Затова пък възвръщаемост-

та е огромна, идва под формата на много 

спестено време в бъдеще и истинско удо-

волствие от работата с РС-то. А ето и как 

може да стане.

“Горещи” бутони
Двата основни начина да добавите авто-

матизация на процесите с натискането на 

един бутон на иначе стандартната си клави-

атура са т.нар. “горещи” бутони (или комби-

нации от бутони, понякога наричани “шорт-

къти”) и макросите. Под горещ бутон в слу-

чая се разбира бутон (или комбинация от бу-

тони), който задейства някакъв стандартен 

процес, като например отваряне на папка, 

стартиране на приложение или спиране, да 

речем, на просвирвана в момента песен. По-

нататък ще използваме понятията “горещ бу-

тон” и “шорткът” като взаимозаменяеми, за 

да избегнем ненужните повторения. Макроси-

те пък (да, като тези в Microsoft Excel напри-

мер) са поредици от предварително програ-

мирани действия, които започват всеки път, 

когато натиснете определен бутон (или ги 

стартирате посредством дадена програма). 

Ще започнем с горещите бутони/шорт-

кътите. Една отлична първа стъпка в све-

та на този тип автоматизация е сваляне-

то и използването на безплатното прило-

жение WinHotKey (достъпно на адрес http://

directedge.us/content/winhotkey). Въпросният 

Ф
акт е, че не всеки има възможност-

та да се наслаждава на скъпа клавиа-

тура, оборудвана с купища функцио-

нални бутони или мултибутон на мишка от 

висок клас. Но едва ли някой може да отрече 

удобствата на този тип устройства, поз-

воляващи стартиране на приложения или уп-

равление на основните функции на РС систе-

мата само с натискането на бутон, вместо 

алтернативата на ровенето из менютата 

и прозорците на операцион ната система до 

откриването на подходящия инструмент. 

Не е без значение и фактът, че софтуерна-

та окомплектовка на тези модерни мишки 

и клавиатури дава възможност за “ремапва-

не” и персонализиране на ежедневните чес-

то повтаряни действия така, че да са бук-

вално на един пръст разстояние. 

От друга страна, има и начини да превър-

нете съвсем обикновена клавиатура или не-

Средства за софтуерна автоматизация: 

“горещи” бутони, макроси 
и жестово управление
Ако работата с компютъра ви е свързана с често повтарящи се действия и задачи, 
можете да спестите много време, като автоматизирате процесите. В тази ста-
тия ще ви разкажем как можете да го направите, като използвате вградените 
възможности на популярния софтуер.

Софтуер
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инструмент дава огромни възможности за “на-

значаването” на такива горещи бутони в ина-

че доста проста за използване програма – най-

малкото в сравнение с някои от другите hotkey 

приложения, за които ще стане дума по-долу.

Назначете собствени “горещи” бутони с 

WinHotKey 

След като си инсталирате приложение-

то WinHotKey и преминете през първона-

чалните “обучителни” екрани, ще забележи-

те списък с горещи бутони и клавишни ком-

бинации, които вече са конфигурирани за сис-

темата ви – това са някои от най-популяр-

ните шорткът комбинации на Windows по 

подразбиране. Можете да ги запазите в този 

им вид или да ги изтриете, като ги маркира-

те и кликнете на опцията “Remove Hotkey”. 

Ако искате да добавите нови бутони или 

клавишни комбинации за автоматизация на 

процес, кликнете на опцията “New Hotkey”. 

Първо (ако желаете) можете да въведете 

кратко описание на процеса в наличното 

поле – това е най-вече за ваша собствена 

информация и подсказване. След като при-

вършите, приложението ще ви предложи ня-

колко опции за това, каква точно да е кла-

вишната комбинация: то няма да ви позволи 

да презапишете вече съществуващ шорт-

кът в самата програма, но ще ви даде въз-

можност времен но да използвате някои от 

комбинациите по подразбиране на Windows 

(например добрата стара Ctrl-C – copy), за 

да изпълните задачи, като стартиране на 

приложение, отваряне на документ или пап-

ка, пействане на текст на мястото на кур-

сора и др. 

Стартиране на приложение с “горещ” 

бутон

Като се има всичко това предвид, сил-

но препоръчително е да използвате нови 

собствени комбинации за шорткъти. След 

като ги измислите, идва време да изберете 

това, което ще правят. Това става от ме-

нюто 'I want WinHotKey to...' и... ами, готово. 

По подразбиране инструментът WinHotKey 

е настроен да се зарежда със стартирането 

на Windows, така че вашите нови горещи бу-

тони/шорткъти отсега нататък ще бъдат 

част от функционалност та на операцион-

ната система. 

Макроси
След като си поиграете с WinHotKey и 

шорткътите, може да решите, че е вре-

ме да се потопите и в техните по-голе-

ми братовчеди – макросите. За създаване-

то и използването на тези поредици от ко-

манди също ще ви трябва подходящ софту-

ер. Нашата основна препоръка за такъв ин-

струмент е доста удачно кръстеното без-

платно приложение AutoHotkey (http://www.

autohotkey.com/). Но тук идва и моментът 

да ви предупредим, че за разлика от лесното 

настройване на шорткътите, макросите са 

съвсем друга бира и работата с AutoHotkey 

няма да е като разходка в парка. Но ето все 

пак кратко описание.

След като инсталирате и стартира-

те приложението, то ще ви попита дали 

искате да заредите скрипт за шорткът 

по подразбиране (default hotkey script). Да 

приемем, че искате. Следващото, което 

ще видите, може да ви се стори пълна без-

смислица. Това е така, защото AutoHotkey 

е базиран на скриптове, т.е. няма потре-

бителски интерфейс за обслужване на ма-

кросите, което пък налага да си ги пише-

те сами, използвайки подходящия код. Ра-

ботата е малко сложна на пръв поглед, 

затова ще обясним с кратък пример (вж. 

илюстрацията).

AutoHotkey изисква малко предварителна 

работа, но иначе е много мощен 

инструмент

Първият ред, който не започва с точка 

и запетая (;) – която в случая служи за от-

белязване на коментарите, – гласи следно-

то: '#z::Run www.autohotkey.com. Обърне-

те внимание, че тук обозначенията за го-

рещите бутони са пред двете двоеточия 

(::), или, иначе казано, натискането на бу-

тоните вляво от двете двоеточия задей-

ства командата, описана вдясно от тях. 

Неприятното е, че самите бутони не са с 

действителните си обозначения, а с кодове 

за тях, така че ще трябва да се запознаете 

и със списъка на въпросните кодове, който 

се намира на следната уеб страница: http://

www.autohotkey.com/docs/Hotkeys.htm. В на-

шия пример знакът #

всъщност обозначава Windows бутона, 

така че, ако натиснете едновремен но него 

и буквата Z, системата ви автоматично ще 

стартира браузъра по подразбиране и ще за-

реди сайта на AutoHotkey.

За да стартирате последователност от 

действия – било то стартиране на прило-

жения (като "Run Notepad") или отваряне на 

файл (например с Run c:\file.doc), просто ги 

опишете, като ги разположите на отделни 

редове. За да обозначите края на операци-

ята, използвайте командата "return", която 

винаги трябва да е последният ред за даден 

макрос. След като приключите с описания-

та, задействайте AutoHotkey (ще намерите 

нужната иконка в Windows таскбара) и ма-

крос поредицата ви би трябвало да зарабо-

ти безпроблемно. 

Разбира се, казаното до тук е съвсем 

базово описание на това, как се редакти-

рат макроси, и всъщност е само върхът на 

AutoHotkey' айсберга. Затова силно препоръ-

чително е първо да се запознаете подробно с 

Tutorial секцията на официалния сайт (http://

www.autohotkey.com/docs/Tutorial.htm). 

Жестово управление с 
мишката

Действията на РС-то могат да се кон-

тролират и с жестове – прости форми, 

“изрисувани” с мишката върху екрана

Софтуер

C MY K РС World стр. 8

www.pcworld.bg  Май 20118



циозните потребители, да персонализира-

те дейност та си пред компютъра с нови 

действия и приложения.

В заключение
Ако решите да отделите малко време 

за описаните до тук настройки, със сигур-

ност ще се уверите, че шорткътите, мак-

росите и жестовото управление са толко-

ва мощни инструменти, че ограниченията 

им ще произлязат по-скоро от въображение-

то ви, отколкото в техните възможности. 

Затова препоръката ни е да не му слагате 

ограничения, а просто да си поиграете със 

споменатите програми. След като посвик-

нете, ще се уверите, че ползата няма да е 

само в забавните минути, които сте отде-

лили, а ще има отражение и при работата 

ви и занапред. 

те драскулката си, като кликнете на буто-

на New Gesture. След това можете да при-

крепите към нея вече описано от програ-

мата действие или, ако сте от по-амби-

Както вероятно се досещате, добавяне-

то на функции за автоматизация в обикно-

вена мишка е тънка работа – най-вече защо-

то разполагате само с два бутона (или три, 

ако броим и скрол колелцето). Но всъщност 

повече няма и да са ви нужни, защото можете 

да накарате мишока да задейства виртуални 

шорткъти, просто като рисувате с него еле-

ментарни форми – овали, зигзаги, линии и т.н. 

За целта, досещате се, отново ще ви трябва 

специално (но също съвсем безплатно) прило-

жение. То се нарича StrokeIt и може да се сва-

ли от следния сайт: http://tcbmi.com/strokeit/. 

Стартирайте приложението. В Windows 

таскбарa ви (в долния десен ъгъл на екрана) 

ще се появи малък курсор. След като го види-

те, посочете на произволно място на екрана 

и задръжте десния бутон на мишката си, след 

което я поразмърдайте малко. Това ще пре-

върне “гризача” в нещо като гигантска цифро-

ва писалка. С нея можете да рисувате разни 

фигури, които се анализират от StrokeIt и се 

сравняват с предварително дефинирани та-

кива “рисунки”. При съвпадение програмата 

ще стартира процеса, който сте є указали. 

Екранът за конфигуриране на жестове в 

StrokeIt

В програмата има известен брой пред-

варително конфигурирани жестове. Напри-

мер можете да затворите прозорец, като 

нарисувате в него символа С, или да копира-

те маркиране на текст в клипборда, като из-

теглите вертикална черта отдолу нагоре, и 

др. Хубавото е, че StrokeIt позволява също да 

назначавате определени жестове за различ-

ни приложения (тази възможност също е ак-

тивирана по подразбиране в инструмента). 

Разбира се, имате възможност да създава-

те и свои собствени жестове за специфич-

ни действия. За целта просто маркирайте 

Global Actions раздела, кликнете на менюто 

Edit и изберете опцията Learn Gestures. За-

почнете да рисувате с натиснат десен бу-

тон на мишката, а StrokeIt ще ви информира 

дали дадената фигура вече е в базата дан ни 

на програмата. Ако не е, можете да запази-

Режимът “Learning Mode” в StrokeIt ви дава 

възможност да “научите” програмата на 

нови жестове 

Софтуер
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А
ко имате малка мрежа в офиса или у 

дома, вие имате нужда от помощ – 

при това голяма. За домашната мре-

жа вие по подразбиране сте мрежовият ад-

министратор. За офис мрежата вероятно 

изпълнявате същата функция в допълнение 

към всички други длъжности, които твър-

дите, че изпълнявате. А ако сте добре за-

познати с материята мрежов администра-

тор, вероятно се нуждаете от подкрепле-

ния? В крайна сметка, ако не разполагате с 

информация какво правят вашите сървъри 

и мрежа във всяка една секунда, все едно сте 

с вързани очи и рано или късно ще ви се на-

ложи да се справяте с плеада от проблеми и 

бедствия. За щастие на мрежовия админи-

стратор и на обикновения потребител с то-

талитарен контрол над домашната мрежа 

съществуват достатъчно безплатни и ка-

чествени инструменти, които ще ви свър-

шат чудесна работа в мре-

жовия мониторинг.

Nmap 
Официален сайт: http://

www.nmap.org

Кари-Ан Мос го използва в „Матрицата: 

Презареждане“. Кракери, хакери и мрежови 

администратори също го използват. Всеки, 

който иска да е навътре със случващото се 

в мрежата му, трябва да има инсталиран 

Nmap. Програмата е достъпна за почти вся-

ка платформа, за която можете да се сети-

те, и е толкова полезен мрежов и анализиращ 

сигурност та инструмент, че чак ни идва да 

пролеем сълза от умиление и почитание.

Nmap може да извършва задачи, елемен-

тарни като това, да пингва IP адреси, за да 

проверява кои са активни и отзивчиви, също 

както и да изпълнява комплексни скриптове, 

сканиращи системата за познати пролуки. 

Най-често обаче програмата се използва, за 

да се провери кои сървиси или портове са 

отворени и достъпни на хост. Поддържа и 

TCP, и UDP сканиране. Можете да зададете за 

сканиране един хост или CIDR (Classless Inter-

Domain Routing) блок, или цял спи-

сък с хостове и мрежи от файл. 

За тези от вас, които обичат 

опциите и всички онези дребни, но 

понякога толкова важни настрой-

ки, Nmap разполага с цяла армия от 

тях, чрез които например можете да опре-

деляте кои типове пакети да се изпращат 

или кои хостове са податливи на различ-

ни видове отдалечени атаки. В допълнение 

Nmap предлага и редица опции за пробива-

не на защитни стени и други мрежови фил-

три, които поначало биха блокирали скани-

ранията на програмата. 

Ntop
Официален сайт: http://www.ntop.org

Ntop е първокласно приложение за наблю-

дение на мрежовия трафик с бързия и еле-

ментарен Web GUI. Писано е на C и е изцяло 

самостоятелно. Пускате един процес, кон-

фигуриран да наблюдава конкретен мрежов 

интерфейс, и това е цялата работа, която 

се иска от вас.

Голям плюс на Ntop е, че предоставя лес-

но смилаеми графики и таблици, показващи 

настоящия и изминалия мрежови трафици, 

включително протоколи, източници, посоки, 

история на специфични транзакции, както и 

хостовете от двата края. Използва RRDTool 

за предоставяне на впечатляващ спектър 

от мрежови графики, включително трендо-

Всичко за м
реж

ат
а

Най-добрите безплатни 
приложения за мрежов 
мониторинг
Владимир Георгиев
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ве, съдържа и плъгин фреймуърк за разшире-

ния, като NetFlow и sFlow. 

Основната функция на Ntop е on-the-spot 

(на място) проверката на трафика, при коя-

то минута по минута можете да видите 

какво товари връзките ви, кои хостове са 

отговорни и какъв трафик оползотворяват. 

NeDi 
Официален сайт: http://www.nedi.ch

Ако ви се е налагало да издирвате 

конкретно устройство сред суичове и MAC 

адреси или просто искате да знаете къде 

дадено устройство е физически разположено 

(или може би по-важното – къде е било раз-

положено), тогава NeDi е вашата програма. 

NeDi е LAMP приложение, което регуляр-

но обхожда MAC адресите и ARP таблици-

те на мрежовите суичове, каталогизирайки 

всяко устройство, което открие в локална 

база дан ни. След това можете да се логне-

те в NeDi Web GUI и да извършите необхо-

димите проучвания, за да установите суича 

и суич порта на всяко устройство по MAC 

адрес, IP адрес или DNS наименование. Но 

това далеч не е всичко. NeDi събира колко-

то се може повече информация от всяко мре-

жово устройство, кое-

то срещне, включител-

но неща като серийни 

номера, фърмуер, софту-

ерни версии, настоящи 

температури, модулни 

конфигурации и т.н. Мо-

жете да използвате NeDi 

и за да отбелязвате MAC 

адресите на устройства, 

които липсват или са 

били откраднати, а при-

ложението ще следи дали 

ще се появят отново в 

мрежата.

Нещо, което ще се 

стори важно на начинаещите потребите-

ли, е, че конфигурирането на програмата е 

сравнително праволинейно.

Snort/BASE
Официален сайт: http://www.snort.org

Snort се подвизава като проект с отворен 

код вече повече от десетилетие. Всъщност 

приложението се оказа толкова полезно през 

годините, че беше разработена и комерсиал-

на версия с поддръжката на Sourcefire, но вер-

сията с отворен код е все така активно об-

новявана и, разбира се, безплатна. Snort е осо-

бено пълна и акуратна система за наблюде-

ние, която каталогизира мрежовия трафик, 

сравнява дан ните от него с предефинирани 

правила и сигнализира, ако засече проблеми. 

Впрочем приложението може много повече 

от това, тъй като правилата могат да се 

пишат ръчно, за да се маркира трафик спо-

ред заявен критерий. А когато бъде групиран 

с BASE (Basic Analysis and Security Engine) Web 

GUI, Snort се превръща в още по-мощен ин-

струмент. Ако бъде конфигуриран да се лог-

ва към MySQL, BASE може да извлече подробни 

доклади, алармирайки за аномалии сред тра-

фика, базирани на източник, предназначен за 

IP адрес, TCP или UDP номер на порт и про-

чее. В допълнение, ако разполагате с някол-

ко Snort сензори на различни места в мрежа-

та, те всички могат да се свързват към една 

обща база дан ни, а BASE може да извежда до-

кладите си на избрани сензори или на базата 

на всички, взети заедно.

Dig
Официален сайт: https://www.isc.org/

download

DNS проблемите са вечната чума, която 

преследва всички ни, а те се подминават 

толкова лесно... На помощ идва инструмент, 

който предоставя подробна информация 

за това, как потребителските DNS заявки 

се изпълняват. Този инструмент е разра-

ботка на Internet Systems Consortium – съ-

щата група, която създаде BIND DNS сър-

върния софтуер, който се използва на бол-

шинството DNS сървъри по света. На-

кратко казано, става въпрос за Dig. А Dig 

е приложение, което използва команди, за да 

извършва DNS заявки. Само по себе си това 

е полезно, но Dig също така може да ви каже 

почти всичко, което искате да знаете за за-

явките и съответните им отговори – поня-

кога ще ви е необходима тази допълнителна 

информация, за да определите защо получава-

те стран ни отговори от даден DNS сървър.

KeePass
Официален сайт: www.keepass.info

Ах, пароли! С колко много пароли трябва 

да борави съвремен ният човек  – за всички 
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онези сървъри, суичове, рутери и прочее мре-

жово оборудване. А когато трябва да сменим 

парола, трябва да сме сигурни, че сме уведо-

мили всички онези потребители, които ве-

роятно имат достъп до съответното обо-

рудване. Едно добро прило-

жение за менажиране на по-

добни пароли е KeePass. По 

същество KeePass е крипти-

рана база дан ни, която поме-

щава всички потребител-

ски имена, пароли, URL-та 

за достъп и т.н. Можете 

да ограничавате достъпа 

до базата дан ни на KeePass с 

парола, файл ключ или и две-

те за максимална сигурност. 

Самата база дан ни се крип-

тира или с AES, или с Twofish 

криптиращите алгоритми, 

при това не използва един продължителен 

файл, а няколко 256-битови парчета, т.е. де-

шифрирането на едно парче от дан ните не 

върши никаква работа на кракъра. Нещо по-

вече, KeePass криптира цялата информация 

в базата си дан ни, не само паролите и по-

требителските имена, но и URL-та, бележ-

ки, документи и прочее дан ни.

Как стои ситуацията със споделянето на 

базата дан ни на KeePass с колеги, които полз-

ват Mac OS X или някоя друга версия на Unix? 

Няма проблем, KeePass е с версии за Windows, 

Mac OS X, Linux и всички популярни мобил-

ни операцион ни системи, включително iOS, 

Android, Symbian и BlackBerry.

Tcpdump и Wireshark
Официални сайтове: http://www.tcpdump.

org и http://www.wireshark.org

Когато ситуацията наистина загрубее и 

не можете да разберете какво не е наред в 

мрежата ви, време е да се намеси тежката 

артилерия в лицето на Tcpdump. Това при-

ложение улавя мрежовия трафик на мрежова 

карта и вижда пакетите и фреймовете в ре-

ално време. Ако се чудите 

защо браузърът не може да 

открие уебсървъра, можете 

да стартирате Tcpdump и 

да видите какво точно се 

случва. Дали компютърът 

изпраща DNS заявки? Дали 

получава валидни отгово-

ри от правилния DNS сър-

вър? Тези отговори и мно-

го други можете да получи-

те от Tcpdump. 

Сам по себе си Tcpdump 

е чудесно приложение, но в 

комплект с Wireshark вече получавате велико-

лепна система за локализиране на мрежовите 

проблеми. Възможно е да запазите уловената 

от Tcpdump информация във файлове, които 

да отворите и допълнително анализирате с 

Wireshark. Самият Wireshark предоставя GUI 

за изключително подробни анализи. Ако има-

те например бавно уебприложение, Tcpdump 

и Wireshark ще открият точно какво се случ-

ва. Разбира се, двете приложения поотделно 

и заедно са способни на много, много, много 

повече неща. Съвсем не случайно за Tcpdump 

и Wireshark са писани цели книги, практичес-

ки ръководства и прочее допълнителна ли-

тература, която може да ви помогне да усъ-

вършенствате уменията си в отстранява-

нето на редица стран ни и малко известни 

мрежови проблеми.

3 безплатни iPhone 
приложения за мрежов 
мониторинг

Citrix Receiver позволява дистанцион но 

да контролирате десктоп компютъра си 

от iPhone-а и да пускате Windows прило-

жения, които са на сървъри, хоствани от 

XenApp 5 или Presentation Server 4.5. Със си-

гурност гледката на Windows десктопа ви 

ще ви се стори стран на на малкия iPhone 

екран, но възможност та е идеална за оне-

зи спешни моменти, в които на всяка цена 

трябва да получите достъп до машината 

си. Приложението разполага и с DocFinder 

за локализиране на документи сред мрежо-

вите ви сървъри.

Cisco Security Intelligence To Go (познато 

и като SIO To Go) е страхотно приложение, 

с което можете да следите най-горещите 

новини от света на сигурност та. Предлага 

съвкупност от 16 новинарски източника на 

един екран, което може да е фрапиращо в 

първия момент, но в следващия ще устано-

вите колко полезно и информативно може да 

е. Когато изберете тема, която ви интере-

сува, автоматично ще се отвори страница-

та с информация в Safari браузъра.

Box е великолепно приложение за файлови 

трансфери. С него можете да споделяте доку-

ментацията си в онлайн сторидж простран-

ство. Можете директно да ъплоудвате сним-

ки от iPhone-а си, а качените файлове имат 

опцията да се виждат на LinkedIn (ако имате 

профил там). За пълната функционалност на 

приложението трябва да го синхронизирате 

с уебклиента, намиращ се на Box.net. 

3 безплатни Android 
приложения за мрежов 
мониторинг

Network Counter e Android 2.2+ приложение 

за наблюдение на мрежовия трафик. Предла-

га подробни статистики за Wi-Fi, клетъчни-

те и мобилните мрежи. С възможност за по-

ставяне на аларма при превишаване на кон-

кретен трафик от определена мрежа (осо-

бено полезно, ако сте с ограничен тарифен 

план на Интернета). Предоставя и подроб-

ни дан ни за активните приложения. Най-ва-

жното е, че щади батерията. 

Tiny Cam Monitor Free е едно от наисти-

на добрите приложения за дистанцион но на-

блюдение, контрол и дигитално видеозапис-

ване за лична или публична мрежа, IP камери 

(поддържа до 16 камери, 4 едновремен но за 

безплатната версия), видеоенкодери и DVR 

устройства.

Network Switcher е приложение, с което 

никога няма да забравите да включите или 

изключите кънекция (мобилна или Wi-Fi). Мо-

жете да използвате набор от правила с как-

ви кънекции да боравите, което ще се убе-

дите, че е страшно полезно, ако сте с огра-

ничен тарифен план или просто защото ис-

кате да пестите батерия. Възможно е да на-

строите така приложението, че щом изле-

зете от дома си, смартфонът автоматич-

но да спре да търси Wi-Fi мрежи (или обра-

тното), както и да изключва всякакви видо-

ве кънекции, ако ви очаква полет. 
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Да оборудваш колата си с навигацион-

на система изглежда доста леко и 

направо неангажиращо занимание. 

Съвремен ните персонални навигатори мо-

гат да правят доста интересни неща, но 

когато избираме GPS, не се задълбочава-

ме какво има вътре в устройството, ка-

къв е процесорът, колко е памет та, коя е 

версията на софтуера. Достатъчно е да 

ни позиционира бързо и да ни упътва как 

да стигнем там, закъдето сме тръгнали. 

На български.

Всъщност има много неща за персонал-

ните навигацион ни устройства, които не 

знаем. В този сегмент технологиите не 

се променят с бясна скорост, законът на 

Мур не действа с пълна сила и няма бит-

ка за постигане на по-реалистична карти-

на. Но извън кутията около персоналните 

навигацион ни устройства се случват дос-

та заслужаващи внимание неща. 

На пазар за навигатори
В Западна Европа пазарното прониква-

не на навигатори е между 20 и 25%. Цено-

вият сегмент, който изнася около 80% от 

продажбите, е 99-150 евро. Ситуацията в 

България е подобна по отношение на най-

продаваните ценови класове, но се наблю-

дава развитие в предпочитаните от по-

требителите диагонали на дисплея. Три са 

предлаганите големини на екрана: 3,5-, 4,3- 

и 5-инчови варианти, като доскоро съот-

ношението в продажбите на трите беше 

60% за най-малките дисплеи, 30 на сто – за 

4,3-инчовите, и 10 процента за 5-инчови-

те варианти. 

Сега обаче пропорцията рязко се про-

мени, като средната големина на екрана е 

предпочитана от 60% от потребители-

те. Расте и делът на по-големите диагона-

ли, който вече е надхвърлил 20 процента. С 

20 на сто се разписват най-малките GPS-и. 

Според Никола Апостолов, product line 

manager за ЕМЕА в Prestigio, тази промя-

на се дължи на разликата в цената. Пър-

воначално намаля дистанцията между 3,5- 

и 4,3-инчовите персонални навигатори, а 

сега се наблюдава спад в цената на големи-

те устройства, поради което те стават 

все по-привлекателни за потребителите. 

Обемът на пазара
Около 6 млн. лева е годишният обем на 

пазара на персонални навигацион ни устрой-

ства в България. Това означава, че месечно 

се продават по 2000 бройки на средна цена 

за пазара от 240 лева. Все още основната 

част от продажбите се осъществява през 

реалните магазини, като делът на Интер-

нет продажбите е близо 10 на сто и нара-

ства с постоянен темп. 

Българският пазар на персонални 

навигацион ни устройства е особен по от-

С GPS на прав път
… или в каква посока се движат персоналните 
навигацион ни устройства на родния пазар

Деница Дженева
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ношение на покритието от страна на раз-

личните производители. Един от най-голе-

мите доставчици на GPS-и в световен ма-

щаб – TomTom, почти не присъства у нас. 

Според запознати причините се крият във 

факта, че пазарът ни е твърде малък и не 

представлява интерес за световния про-

изводител. По тази причина компанията 

не поддържа софтуер и гласова навигация 

на български език, което пък прави устрой-

ствата тук почти непродаваеми. 

„Безимен ни” навигатори и 
пиратски карти

Дали пазарът ни се отърсва от т.нар. no 

name устройства, е спорен въпрос. В тази 

категория влизат навигаторите, зад чие-

то качество не застава никой сериозен про-

изводител. Въпреки че на практика те се 

произвеждат в същите заводи, в които и 

някои от качествените GPS-и, по-грубата 

изработка и изключително ниската цена ще 

ви ориентират, че става въпрос за подоб-

но устройство. Освен проблемите, за кои-

то се сещате на първо четене – няма кой 

да ви помогне, ако навигаторът не срабо-

ти или пък се повреди. Те идват и с един 

друг проблем – най-често се предлагат без 

лицензирана версия на софтуера и с “крак-

нати” карти. Това важи за около 30 до 50% 

от търгуваните в Интернет устройства, 

твърдят запознати. 

Този проблем всъщност не е на потре-

бителите, защото те все пак се сдобиват 

с работещ софтуер. Карти пък могат лес-

но да се намерят в торент сървърите. От 

друга страна, добре е да знаете, че ако из-

берете някое от познатите имена в бран-

ша, като Garmin, Prestigio, TomTom или Mio 

например, няма за какво да се притеснява-

те – те работят само с легални версии на 

софтуера. Това се познава по лепенката на 

гърба на устройството, която съдържа се-

риен номер на лиценза. 

Ритейл веригите успешно са пребори-

ли проблема с навигаторите с нелицензи-

ран софтуер и произведени от „безимен-

ни” компании – там подобни устройства 

са сведени до минимум. Според някои спе-

циалисти имен но големите вериги магази-

ни и узряването на пазара като цяло са при-

чините за намаляване на дела на no name 

навигаторите, характерни за по-млади па-

зари от нашия. 

Други пък твърдят, че този тип устрой-

ства винаги ще си имат почитатели, и то 

основно сред хората, за които цената е 

единствен фактор при избор на покупка, а 

лицензираните версии на софтуера и кар-

тите, както и поддръжката не са приори-

тетни. Тук трябва да се отбележи, че не е 

правило no name навигаторите да идват 

с кракнати карти. Ако обаче версиите на 

софтуера и картите не са платени от про-

изводителя, лесно се постига цена близо два 

пъти по-ниска от тази на стандартните 

устройства. Като се има предвид, че раз-

ликата в цените на моделите и без това 

е доста голяма, ако не се осъществява кон-

трол за лицензирани версии, делът на моде-

лите с пиратски софтуер може значително 

да нарасне, смятат запознати. 

Какво избират 
потребителите

Когато става въпрос за GPS-и, български-

те потребители проявяват достатъчно 

разум да не робуват на цените, а по-скоро 

на марката. Имен но тя е водеща при избо-

ра на навигацион на система. Цената обаче 

също не е маловажна и затова заема второ-

то място сред критериите за покупка. На 

трето място се нареждат картите и чак 

след това идва софтуерът. Не повече от 

10-15% тежест при покупката на персона-

лен навигатор има наличието на Bluetooth. 

По всичко личи, че засега той е малко недо-

оценявана опция, въпреки че спокойно може 

да превърне персоналния ви навигатор в 

Световният GPS пазар 
преди и след кризата

До началото на кри-

зата през 2009  г. ана-

лизаторите опреде-

ляха пазара на персо-

нални навигацион ни ус-

тройства като „го-

рещ”. Потребителите 

изразяваха подчертани предпочитания към 

устройствата от ниския клас, особено на 

фона на скъпите вградени в автомобилите 

решения. В момента PND пазарът е зрял и 

от следващата година се очаква да започне 

да спада. Това означава, че през 2011 г. той 

ще достигне своя пик, от който в момента 

го делят едва 1,2%. Тази прогноза обаче не 

обхваща една голяма част от света, в коя-

то влизат регионите Източна Европа, Ла-

тинска Америка, Средният изток, Африка и 

огромният пазар на Китай. Очаква се там 

навигацион ните системи да следват про-

дължителен темп на растеж.

Консолидацията 
на GPS пазара

Окрупняването на пазара на персонални 

навигацион ни устройства започна с две го-

леми сделки, осъществени преди началото 

на кризата. През юни 2008 г. TomTom финали-

зира сделката по закупуването на Tele Аtlas – 

холандска компания, специализирана в разра-

ботването на карти. Стойност та на при-

добиването беше 2,9 млрд. евро. Nokia от-

говори на удара, като закупи Navteq за 5,7 

млрд. евро, която е другата световна сила 

при картите. И двете компании осъщест-

виха сделки на обща стойност над 8 млрд. 

евро с основната идея да развият пазар на 

location-based services (услуги, базирани на 

местоположението). Това към момента на 

осъществяване на сделката изглеждаше на-

пълно реалистично, но малко след това за-

почна кризата и ситуацията се промени, 

коментира Никола Апостолов, product line 

manager за ЕМЕА в Prestigio. Той вижда по-

тенциалното развитие на такъв пазар едва 

след десетина години.

Междувремен но от iSupply прогнозират, 

че консолидацията на PND пазара ще про-

дължи и през тази година, като в свето-

вен мащаб двата големи играча —TomTom 

и Garmin— ще достигнат пазарен дял от 60 

процента, а ЕМЕА (Европа, Средният Изток 

и Африка), Северна и Южна Америка ще дър-

жат повече от 70%. 
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хендсфри за телефона. 

От водещ Интернет магазин, специа-

лизиран в предлагането на персонални 

навигацион ни устройства, споделят, че 

техните клиенти се разделят на три типа. 

Първата категория вече са избрали GPS и 

влизат на сайта, за да го поръчат. Около 

една трета от потребителите пък са в 

другата крайност  – нямат никаква пред-

става какво им е необходимо. Съществува и 

категория клиенти, които имат определе-

ни изисквания за ценови клас и базови харак-

теристики и търсят конкретно устрой-

ство, което да покрива тези изисквания. 

Ръчни модели
Всъщност на пазара се предлагат не 

само персонални навигатори за кола, но и 

ръчни модели, както и специални устрой-

ства за спортисти. Според специалисти 

от бранша обаче те се възприемат като 

луксозни стоки и не се радват на голяма 

популярност. Ценово се позиционират над 

високия клас персонални навигацион ни сис-

теми с основно предназначение за използ-

ване в автомобили. Някои от моделите са 

оборудвани допълнително с камера, което 

ги прави подходящи за излети в планина-

та например. 

Професионална употреба
Немалка категория в навигацион ните ус-

тройства представляват системите за уп-

равление и контрол на автомобилни парко-

ве. Те са доста специализирани и най-общо 

ви позволяват да следите състоянието и 

местоположението на камиони, автобуси 

и други превозни средства. Освен акурат-

ното определяне на местоположението на 

превозното средство, при тях е особено 

важна възможност та за отдалечено упра-

вление. То се извършва от софтуерна про-

грама, позволяваща наблюдение в реално 

време, проиграване на маршрути, генерира-

не на различни справки. Софтуерната про-

грама за логистика FIXY на GPSControl напри-

мер ви позволява да проследите целия пъ-

тен лист на определен автомобил или шо-

фьор, изминатите километри и прогнозния 

разход на гориво в и извън работно време. 

На българския пазар съществуват различни 

системи, разработени с добро познаване на 

спецификата на дейност та и законодател-

ните изисквания. Предлагат се от специа-

лизирани компании, които не само ви про-

дават навигацион ната и софтуерната сис-

теми, но и извършват различни консулта-

ции и следпродажбено обслужване. 

Хардуерът 
Не всички производители описват какво 

има вътре в устройството, пък и за пове-

чето потребители характеристики като 

процесор и памет, що се отнася до GPS, не 

са особено интересни. Въпреки това има 

някои базови дан ни, на които е добре да 

обърнете внимание, когато избирате пер-

сонален навигатор. Най-новият GPS чипсет 

е Atlas V. Той е 64-канален, което му гаран-

тира по-висока точност при определяне ко-

ординатите на обекта. Актуалните моде-

ли работят с вътрешна тактова честота 

от 500 или 533 MHz. Размерът на памет та 

варира, като може да достигне и до 2GB, а 

някои модели са оборудвани със слот за до-

пълнителна памет Micro SD. 

Картите
Това, на което трябва да акцентира-

те при избора на устройство, са карти-

те. Има няколко основни разработчици на 

навигацион ни карти и повечето произво-

дители работят с тях. Най-големи и пълни 

карти предлагат TeleAtlas и Navteq, които 

към момента са собственост съответно 

на TomTom и Nokia. По-новите версии на 

картите на България обхващат не само го-

лемите градове, но и по-малки населени мес-

та и пътища от второстепен ната мрежа. 

Вече има и карта, която покрива терито-

рията на страната 100% – с улици и тех-

ните имена дори в селата. 

Софтуерът 
Софтуерът има възможност да кориги-

ра вашето местоположение в определени 

граници, ако връзката със сателитите не е 

особено добра, да ви помогне да изберете 

по-лесно мястото, на което отивате, да ви 

покаже атрактивно местност та, в която 

се намирате. Той обаче може да прави зна-

чително по-интересни неща. Например да 

превърне персоналния ви навигатор в мул-

тимедийно устройство за кола, на което 

можете за гледате снимки и филми. Важно-

то за софтуера обаче е да е интуитивен 

и максимално удобен за работа. И, разбира 

се, ако е възможно, да е на български език. 
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Ще изместят ли телефон-
ните GPS-и персоналните 
навигатори 

На пръв поглед тенденцията мобилни-

те телефони да обединяват в себе си без-

брой възможности и да ви освобождават 

от нуждата да разнасяте много устрой-

ства, говори точно за това. Според запоз-

нати обаче вероятност та да не си купим 

самостоятелен GPS, защото имаме такъв 

на смартфона, не е особено голяма. 

На първо място, малко хора реално имат 

телефон с истински GPS. Причината е ясна – 

цената им е достатъчно висока. По-често за 

определяне на местоположението се използ-

ва функцията A-GPS, която ви позиционира в 

зависимост от това, в коя клетка на опера-

тора се намирате в момента. За големите 

градове, където концентрацията на клетки 

е достатъчна, позиционирането се извърш-

ва с голяма точност. По пътищата на стра-

ната и в малките населени места обаче оп-

ределянето на местоположението ви е по-

скоро ориентировъчно, което пък не е от го-

ляма полза, ако сте се загубили. 

След това идва въпросът с екраните. 

Колкото и голям да е вашият телефон, 

едва ли на дисплея му се вижда достатъч-

но ясно картата на местност та, в която 

се намирате, и едва ли можете достатъч-

но добре да различите къде точно трябва 

да завиете, ако става въпрос за две близ-

ки улици в град например. 

Ако пък имате телефон с реално GPS 

позициониране, добре е да знаете, че в 

GSM-а ви всъщност няма карти. Когато 

зададете адреса, на който искате да оти-

дете, смартфонът тегли картата от Ин-

тернет през мрежата на оператора. Това, 

от своя страна, генерира трафик, който 

пък се отразява неблагоприятно на месеч-

ната ви сметка. Освен това, ако времето 

е лошо, опресняването се извършва по-бав-

но. В допълнение трябва задължително да 

се оборудвате и със зарядно за кола, защо-

то батерията на телефона едва ли ще из-

държи прекалено дълго. 

Как смартфоните ще 
създадат търсене на 
навигатори

„Ще се случи това, което стана с цифро-

вите фотоапарати, когато камерите на 

телефоните станаха достатъчно добри”, 

прогнозира Никола Апостолов. „Те не само не 

изядоха от пазарния дял на самостоятелни-

те апарати, но напротив – помогнаха да се 

увеличат продажбите им. Когато потреби-

телите видяха колко е приятно да имаш фо-

тоапарат и да снимаш, каквото ти харес-

ва, започнаха да проявяват претенции към 

нещата, които този фотоапарат може. Ба-

зовите функции и резолюцията на камери-

те на телефоните не са лоши, но те създа-

доха търсене на самостоятелни цифрови 

фотоапарати, които дават възможност за 

определена обработка, смяна на обективи 

и други функции. Очаквам същото да се слу-

чи, когато хората открият предимствата 

на GPS-ите”, допълва той. 

Устройства, вградени в коли
Вградените в автомобили навигацион ни сис-

теми заплашват пазара на персонални навига-

тори още по-малко от смартфоните, смятат 

специалистите. Тази екстра е характерна само 

за новите автомобили, и то по-високите им 

ът и картите, които се използват, не са 

последните версии, достъпни на пазара. 

В каква посока се развиват 
персоналните навигатори

Посоката на развитие на персоналните 

навигатори е лесно предвидима – днес всич-

ко се върти около таблетите и свързаните 

устройства. GPS-ите имат потенциал от-

носително лесно да отидат в тази посока, 

а поне в технологично отношение нямат 

ограничения. Достатъчно е само да се оси-

гури достъп до Интернет, за да имате в 

колата си устройство, което да знае къде 

са камерите на КАТ, къде можете да парки-

ране, къде стават задръствания. 

Проблемите на развитието в тази по-

сока са свързани с платформата. Тъй като 

класове, чийто брой у нас все още не е много 

голям. Самото вграждане на навигацион на сис-

тема в колата пък е скъпо мероприятие – на 

стойност близо 1000 евро (а в някои случаи и 

доста повече). Това значително надвишава це-

ната на едно самостоятелно устройство ви-

сок клас от реномиран производител. 

Друго характерно за автомобилните 

системи е, че в по-голямата си част екра-

ните не са активни, което затруднява въ-

веждането на адреси и търсенето на точ-

ки. Най-сериозният проблем обаче е с кар-

тите. Пазарният цикъл за един нов авто-

мобил, т.е. времето от произвеждането 

до продажбата му на пазара, е между 6 ме-

сеца и 1 година. Това означава, че софтуер-

по всяка вероятност повечето производи-

тели ще изберат платформата Android, 

ще се сблъскат с всичко, което произтича 

от нейния отворен характер. На практика 

всеки потребител ще може да прави про-

мени и подобрения, осигуряващи му макси-

мално удобство. Възможност та за пипане 

в source кода обаче ще създаде трудности 

при поддържането на тези устройства, 

смята Никола Апостолов. 

Това засега така или иначе не е на дневен 

ред, тъй като е пряко обвързано с достав-

чиците на съдържание. А те за момента не 

предоставят достатъчно интересни услуги, 

базирани на местоположението, за да про-

вокират развитието на този сегмент. 

На какво трябва да се обръща 
внимание при избора на GPS 

устройство

Борислав Георгиев, продуктов мениджър на Prestigio в “Асбис България”, съветва 

какво трябва да гледате, когато избирате персонално навигацион но устройство:

• Карти – къде планирате да използвате устройството и има ли достатъчно пълни 

карти за тези държави.

• Софтуер – интуитивен ли е, преведен ли е на български език, дава ли възможност да 

ползвате навигатора си и като мултимедийно устройство. Някои програми позволяват 

да виждате обектите триизмерно, а забележителностите се появяват във вида, в 

който изглеждат реално. 

• Хардуер – колко голям е дисплеят, какъв GPS приемник има, с какъв процесор е оборуд-

ван, колко е вградената памет, има ли слот за допълнителна памет. 

• Свързаност – предимство е, ако навигаторът ви е с Bluetooth. По този начин можете 

да го използвате и като хендсфри за мобилния телефон. 

• Окомплектовка – освен самия навигатор, ще ви е необходимо още зарядно устройство 

за кола, стойка, калъф. Ако тези аксесоари не влизат в комплекта, покупката ви ще се 

оскъпи с още около 50 лева. 

Хардуер
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ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

• Операцион на система: MS Windows 6.0

• Памет: 4 GB ROM / 128 MB RAM

• Процесор: SiRF Atlas IV 500 MHz

• Дисплей: 5 "TFT LCD, 480x272

• Разширяване на памет та: microsSD (8 GB-IG)

• Bluetooth (строя в Bluetooth 2.0 до 10 м)

• TMC приемник (вградени)

• FM трансмитер (Build in FM предавател )

• Аудио: вграден моно високоговорител

• Конектори: 3,5 mm слушалки, MiniUSB

• Батерия: 1600mAh Li-ion

• Размер: 130 х 88 х 10 mm

• Тегло: 188 g

• Предлага се във вариант с iGO Primo Truck с карта 

на цяла Европа – специално разработен за шофьори 

на камиони, автобуси и други професионални 

водачи – и във вариант с карта на цяла Европа

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

• Операцион на система: MS Windows 6.0

• Процесор: SiRF Atlas IV 500 MHz

• Памет: 2 GB ROM / 64 MB RAM

• Дисплей: 3,5 "LCD TFT, 320x240, 16bit

• Разширяване на памет та: microSD до 8 GB

• Аудио: вграден моно високоговорител

• Конектори: 3,5 mm слушалки, MiniUSB

• Батерия: 630mAh Li-ion

• Размер: 92 х 77 х 10 mm

• Тегло: 112 g

• С карта на цяла Европа

О
ще с първите си стъпки компанията 

ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД доказа ка-

чествата си в област та на GPS 

приложенията за контрол, охрана и логис-

тика на автомобилния парк,като демон-

стрира отлични и креативни решения 

както на българския, така и на европей-

кия пазари. Проявеният международен ин-

терес, ежегодните 

участия в най-прес-

тижните и специа-

лизирани изложения 

като CeBIT, проек-

тираният от ком-

панията изключи-

телно конкурентен 

и радващ се на ши-

рока популярност и търсене продукт, как-

то и холдингът, стоящ зад фирмата, є да-

ват, от една страна, самочувствието, 

мотивацията и потенциала да бъде сред 

най-добрите, а от друга – лукса името є 

да се свързва с едни от най-прогресиращи-

те компании от тази сфера в междунаро-

ден мащаб.

За успеха на компанията основна роля 

имат продуктите от серията МС и FIXY. 

Продуктите от серия MC представляват 

хардуерната  част на  си стемата. 

Проектирани са по начин, позволяващ 

следенето, синтезирането и изпращането 

на актуални и изключително разнообразни 

дан ни към операторския софтуер FIXY.

 

Пълен GPS контрол над 
автопарка с GPS CONTROL

FIXY – мощна технология с богата 
функционалност

Софтуерната програма FIXY е клиент-

ската част на системата, която обработ-

ва дан ните, получени от GPS устройствата, 

монтирани в МПС, посредством GPRS канал 

за пренос на дан ни. FIXY e съвремен но реше-

ние за управление работата на автопарка, 

ползващо последните 

разработки в област та 

на GPS технологиите. 

Тя е надеждна и лесна за 

ползване, като осигуря-

ва изключителна функ-

ционалност и значител-

ни финансови печалби и 

ползи за всяка компания, 

разполагаща със собствен автотранспорт.

Програмата преобразува получените от 

MC устройствата дан ни, като ги предста-

вя в разнообразни и удобни справки. Незави-

симо от потребностите, FIXY следи всички 

дан ни и събития, получавани 24 часа в дено-

нощието от оборудваните с MC устройства 

МПС, съхранява ги и е в състояние да изгот-

ви справки и пътни листи за текущ или ми-

нал период. Справките могат да се правят 

на база автомобил/шофьор, текущ/минал пе-

риод, един или всички автомобили/шофьори. 

Всички подробности и предимства на со-

фтуерната система за логистика FIXY са дос-

тъпни на официалния сайт на разработчика: 

gpscontrol.bg

АКСЕСОАРИ: MiniUSB кабел • Поставка за автомобил • Зарядно за автомобил • Ръководство за потребителя

Модел

N750

Модел

N270

Т

•

•

•

•ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

• Процесор: SiRF Atlas IV 500 MHz

• Операцион на система: MS Windows 6.0

• Памет: 2GB ROM / 64 vagy 128 MB RAM

• Дисплей: 4,3 "LCD TFT, 480x272, 16bit

• Разширяване на памет та: microSD до 8 GB

• Аудио: вграден моно високоговорител

• Конектори: 3,5 mm слушалки, MiniUSB

• Батерия: 1000 mAh Li-ion

• Размер: 124 х 77 х 10 mm

• Тегло: 146 g

• Предлага се във вариант с карта на Централна

и Източна Европа и във вариант с карта на цяла 

Европа

Модел

N480

За контакти:

GPS Контрол ЕАД

1592 София, бул. Христофор Колумб 43

тел: (02) 9651647, факс: (02) 9651548

e-mail: info@gpscontrol.bg, www.gpscontrol.bg

GPS НАВИГАЦИОН НИ УСТРОЙСТВА

С ВГРАДЕН СОФТУЕР IGO,

ПРЕДЛАГАНИ ОТ ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД

Програмата iGО е най-гъвкавия и богат на 

възможности софтуер:

• съвместим с Windows СЕ и други 

операцион ни системи

• изключително лесен за работа навигацион-

нен софтуер

• най-подробната пътна карта на Европа, 

България и всички Български градове

• озвучаване на български език

• пълна информация за еднопосочни и 

забранени улици

• предупреждение за достигната максимална 

скорост в градско и извънградско движение

• въвеждане на предпочитани точки и 

обекти

• възможност за изчисляване на най-къс или 

най-бърз маршрут

• местоположение на стационарните 

камери, бензиностанции, паркинги, сервизи, 

магазини и др.

• нощен и дневен режим на работа

• запис на маршрут

• визуално напътствие

• трафик информация

• пълна база дан ни с адреси
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Тест

Бурното развитие на цифровите тех-

нологии остави своя отпечатък и при 

традицион ните начини на забавление. 

Несъмнено мултимедийните плейъри вече са 

една необходима и незаменима добавка към 

новия ви широкоекранен LCD или плазмен те-

левизор. Благодарение на него можете бър-

зо и лесно да слушате любимата си музика, 

да гледате филми или да покажете лични-

те си снимки на приятели и близки, без да е 

необходимо за целта да разполагате с ком-

пютър. Чрез мрежовата функционалност е 

налице вече и интеграцията с разнообразни 

Интернет услуги, като например YouTube 

за видео и Flickr за снимки, а вероятно в бъ-

деще ще имате достъп и до други подобни 

сайтове директно от плейъра си. 

Преди няколко години, когато за пръв 

път се появиха този тип мултимедийни 

плейъри (стриймъри), бъдещето им не беше 

особено сигурно, защото не предлагаха дос-

татъчно добра функционалност на прием-

лива цена. Тогава вариантът HTPC, реализи-

ран с конвенционални PC компоненти, беше 

по-атрактивен, защото себестойност та 

му беше аналогична, но пък предлагаше дос-

та повече. Но все пак всички технологии 

търпят развитие и съвсем логично се поя-

виха нови поколения специализирани чипсе-

ти, които редуцираха себестойност та и 

опростиха дизайна на мрежовите плейъри, 

които предложиха доста по-висока функ-

ционалност и в края на краищата извою-

ваха своето място, като изместиха по-скъ-

пите традицион ни PC базирани решения. 

Какво е мрежов 
мултимедиен плейър 

Голяма част от съвремен ните хора пре-

карват свободното си време на дивана с 

дистанцион но в ръка, гледайки любимите 

си филми или слушайки MP3-ки, които обаче 

обикновено се намират на домашния ком-

пютър. Всеки се досеща, че едва ли е въз-

можно и много удобно всеки път, когато ис-

каме да гледаме филм, да местим и компю-

търа си. Имен но в този случай мрежовите 

мултимедийни плейъри, които могат да се 

свържат към домашната мрежа и да имат 

достъп до всички мултимедийни файлове, 

се оказват незаменими. При някои от тези 

плейъри вече има дори и функции, които се 

срещаха при NAS устройствата, например 

наличие на торент клиент. С навлизането 

на най-висококачествените видеоформа-

ти, като Blu-ray например, нараснаха оба-

че и изискванията към честотната лента 

на мрежата за плавно възпроизвеждане на 

видеото. В един момент се оказа, че даже 

100Mbps мрежова връзка трудно се справя 

с това, ако случайно в този момент някой 

потребител от вашата мрежа я използ-

ва за трансфер на файлове. Имен но поради 

тази причина в най-новите модели е нали-

На кино в мрежата
 

Тест на Full HD мрежови 
мултимедийни плейъри 
Денислав Славчев

чен гигабитов LAN адаптер. Все пак това 

изискване най-вече засяга моделите без въ-

трешен твърд диск и без възможност за по-

ставяне на такъв, тъй като те трябва да 

възпроизвеждат видеопотока от мрежови-

те ресурси в реално време. Ако устройство-

то ви притежава вграден твърд диск, тога-

ва даже и Wi-Fi връзка (802.11n) е достатъч-

на, защото може просто да си дръпнете от 

мрежата на диска необходимите филми, му-

зика или снимки.

Друг много важен аспект при избора на 

плейър е неговата поддръжка. Както всич-

ки знаем, всяко едно подобно устройство се 

състои от две части – хардуер и софтуер. 

Хардуерът е ясен, тъй като при съвремен-

ните плейъри се предлагат няколко платфор-

ми от ограничен брой производители и на 

практика всички устройства на пазара са ба-

зирани имен но на тях. Със софтуера обаче е 

малко по-различно и там вече възможности-

те зависят от това, как програмистите са 

си свършили работата. Тъй като няма без-

грешни хора, то и самият фърмуер нерядко 

има бъгове в себе си. Точно тук е много ва-

жно вашият плейър да поддържа чести об-

новявания на фърмуера с цел оправяне имен-

но на такива грешки и добавяне на функцио-

налност. В крайна сметка разнообразието 

от подобни устройства на пазара е голямо 

и всеки според джоба и нуждите си може да 

открие своето.

Всичко за м
реж

ат
а
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HDI Dune оглави тихата 
мултимедийна HD революция

Компанията HDI Dune е световен лидер 
в разработването и производството 
на мултимедия плейъри от най-висок 

клас и за мнозина тя е синоним на най-до-
брото в тази категория. 

Техните продукти са уникални както 
като параметри, качества и възможности, 
така и като гаранция, че получавате най-
доброто в този сегмент на пазара.

HDI Dune е пионер в категорията на ци-
фрови плейъри и нейните продукти продъл-
жават да печелят редица награди от тесто-
ве и публикации в уважавани издания и техно-
логични блогове, посветени на аудио-, видео- 
и свързаните с тях мултимедийни продукти. 
Поддръжката е без конкуренция не само пора-
ди постоян ната актуализации на фърмуера, 
но и защото HDI Dune е може би единствена-
та компания в световен мащаб, която съби-
ра директна обратна връзка от клиентите 
си какви нови функции да добави в техните 
устройства. Продуктите HDI Dune поддър-
жат възможно най-широк кръг от формати в 
употреба днес – от Интернет базирани ци-
фрови стрийминг и даунлоад до диск базира-
ни формати, като Bluray и DVD.

Започвайки от израелските и руските 
пазари, сега компанията дистрибутира 
своите продукти в повече от 60 страни. 
Внимателно разработената маркетинго-
ва стратегия, прецизното производство, 
иновативното хардуерно проектиране и 
собствените софтуерни разработки извеж-
дат HDI Dune на водеща позиция на пазара. 

В момента се предлагат няколко различ-
ни модела, които покриват нуждите на ши-
рок кръг потребители, както и дават въз-
можности за ъпгрейд и добавяне на допъл-
нителни модули. 

 Топ моделът Dune HD Max предлага 
едно пълно решение за възпроизвеждане на 
Full HD (1080p) видео и съчетава в едно уни-
версален HD Media Player и най-съвременен 
Blu-Ray плеър. Dune HD Max е изграден на ба-
зата на мощен съвременен Sigma SMP8642 
видео процесор. Има вградено тихо оптич-
но устройство, което дава възможност да 
се възпроизвеждат всякакви дискове, от CD 
до DVD, а също и Blu-Ray. Също така има 

3.5” SATA HDD слот тип „чекмедже“, слот 
зa SD карта и 3xUSB 2.0 порта за свързване 
на допълнителни модули и памети. Една от 
основните функции, която отличава този 
медия плейър от конкурентите му е сек-
цията за допълнителни модули, които ще 
бъдат предоставени в бъдеще. Кутията е 
със стандартна аудио ширина 43 см и е из-
работена от черен алуминий.

Dune HD Max поддържа практически 
всички аудио и видео формати със стан-
дартна и висока разделителна способност. 
Той е съвместим с всички видове HD аудио 
формати (Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio 
и т.н.), и възпроизвежда DVD и Blu-Ray диско-
ве и снимки. Специално следва да се отбеле-
жи изключително бързата мрежова скорост, 
IPTV и Internet Radio функции, както и вгра-
ден торент клиент и Интернет браузър. Не 
трябва да пропускаме и постоян ното разви-
тие с възможностите за фърмуер ъпгрейд.

Също в стандартна аудио ширина от 43 
см е и новият модел Dune HD Duo. Вместо 
Blu Ray устройство имаме 2 места за 3.5” 
SATA HDD слота – тип „чекмедже“ 

Три нови модела изграждат Smart сери-

ята на Dune. Това са Dune HD Smart B1, HD 
Smart D1 и HD Smart H1. Dune HD Smart пле-
йърите позволяват изграждането на конфи-
гурации, базирани на основно устройство и 
различни допълнителни модули, които мо-
гат да бъдат комбинирани в интегриран 
плейър. Smart D1 е едно универсално и дос-
тъпно решение за възпроизвеждане на ви-
део съдържание с висока резолюция от вся-
какви външни източници, като дискове, 
мрежи, USB флаш памети, интернет, как-
то и може да му бъде вграден 3.5“ твърд 
диск с размер до 1,5 TB. Като допълнение 
към функциите на Smart D1, при Smart H1 
на мястото на дисплея е поставена вра-
тичката за бързо и лесно махане и поста-
вяне на вътрешния HDD. Smart B1, вместо 
вътрешнo гнездо за HDD, е с оптично Blu-
ray дисково устройство 

Към всички модели от Smart серията, 
както и към Dune HD Max, могат да се до-
бавят и Dune HD Smart Extension модули, 
които да разширят допълнителна функ-

ционалност на системата. Модулът Smart 
BE е предназначен предимно за употреба с 
Dune HD плейъри и по-специално базовите 
Dune HD Smart модели. Той съдържа допъл-
нителен външен Blu-Ray плейър от най-ви-
сок клас, с механика и оптика с много ниско 
ниво на шума. Модулът Smart HE позволя-
ва да се разширят възможностите на Dune 
HD плейърите чрез монтиране на 3,5-ин-
чов SATA твърд диск с hot-swap поддръж-
ка, като връзката с плейъра може да се из-
вършва чрез USB 2.0 или eSATA интерфейс.

 В бъдеще, когато излезат новите мо-
дули с допълнителна функционалност като 
DVB-T/C/S/S2 тунери, те ще могат да се до-
бавят чрез новия Smart МE модул, или в на-
личното място за модули при Dune HD MAX 
и Dune HD Duo.

Моделите на HDI Dune позволяват изграж-
дането на най-различни и оптимално удо-
влетворяващи изискванията на всеки инди-
видуален потребител системи за домашно 
кино или аудио. Една такава система включ-
ва, също така, проектор с екран или телеви-
зор, ресивър, правилно подбрани за дадено по-
мещение колони. Инсталацията и настрой-
ката на отделните компненти, акустиката 
и изображението са също изключително ва-
жен елемент за постигане на максимално ка-
чество и истинско кино-изживяване у дома. 

Аудио Арте е оторизиран дистрибутор 
за продуктите на HDI Dune за България. Ос-
вен мултимедия плейъри на световни мар-
ки, компанията предлага всички останали 
елементи за висококачествено домашно 
кино или аудио, както и цялостно систем-
но интегриране и изграждане. Предлагани-
те продукти и комплекти са резултат на 
внимателен и дълъг подбор и са с най-добри 
параметри и ценови нива. 

За контакти:
Аудио Арте ООД
София, ул. Хр. Смирненски 72 
тел: 02 9641115
info@audioarte-bg.com
www.audioarte-bg.com
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AC Ryan далеч не е толкова популярно име 

на пазара на мултимедийни плейъри, какво-

то е WD, да речем, но в епохата на дигитал-

ното съдържание множество малки компа-

нии са в състояние да спечелят от него. AC 

Ryan PlayOn!HD2 mini е компактен медиен 

плейър, който е обновена версия на предход-

ния модел PlayOn!HD mini. Новото при него 

е, че е базиран на последното поколение про-

цесор Realtek RTD1185DD. Характерна тук е 

поддръжката на Gigabit Ethernet интерфейс, 

като има също подобрена поддръжка на по-

пулярните социални мрежи, усъвършенстван 

„видеоджубокс”, преработен потребител-

ски интерфейс и наличие на разширителен 

mini PCIe слот, който по всяка вероятност 

в бъдеща модификация ще се използва за Wi-

Fi адаптер. Едно от достойнствата на пле-

йъра е напълно безшумната му работа, дъл-

жаща се на липсата на охлаждащ вентила-

тор, защото консумацията му е много ни-

ска – само 8W при възпроизвеждане. Визуално 

тази обновена версия доста прилича на ста-

рия модел и по подобие на него не поддър-

жа вътрешен твърд диск. Ви-

деоизходите, с които разпола-

га плейърът, са стандартният цифров 

изход HDMI 1.3 и аналоговите ком-

позитен и компонентен изходи. 

Аудиоизходите са цифров, опти-

чен SPDIF изход и аналогов стере-

оизход. Налични са два USB 2.0 пор-

та за връзка с външни USB устрой-

ства за съхранение. Устройството, ос-

вен с LAN порт, може да се свърже към мре-

жата и посредством опционален USB Wi-Fi 

донгъл. Дистанцион ното управление е пъл-

нофункционално и предлага множество кон-

тролни бутони. Менюто е доста удобно и 

лесно за работа, като този модел беше и 

единственият плейър в тестовете ни с под-

дръжка на български интерфейс. Единстве-

ните забележки касаят големината на шри-

фта (дребен), който в текущата версия на 

фърмуера не може да се настройва, и липса-

та на превю на файловете. Като цяло пле-

йърът нямаше проблем с възпроизвеждане-

то на различните формати. 
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Dune BD Prime 3.0 
Dune BD Prime 3.0 e по същество реше-

ние от типа „всичко в едно”, което обе-

динява в себе си всичко необходимо за въз-

произвеждане на Full HD видео, в това чис-

ло универсален медия плейър, както и Blu-

ray плейър. Медийният плейър е базиран на 

новия процесор Sigma Designs SMP8642, кой-

то осигурява интерактивни функции, от-

лично възпроизвеждане и висока скорост на 

работа. Оптичното устройство, освен с 

Blu-ray дискове, работи и със стандартни 

CD/DVD дискове с дан ни и аудио-/видеосъ-

държание. Моделът предлага много богата 

функционалност, както и вграден DTS деко-

дер. Менюто му е много добре подредено и 

съдържа най-фин набор от настройки, като 

осигурява много лесна и интуитивни нави-

гация. Освен стандартното меню, което 

се визуализира на екрана, е наличен и дис-

плей на самия плейър, който дава базова ин-

формация за моментния режим на работа. 

Дистанцион ното управление също има мно-

жество контролни бутони, като предла-

га директно управление на редица фабрич-

но дефинирани функции само с натискане-

то на един бутон. Dune BD Prime 3.0 е със 

стандартни габаритни размери на дома-

шен DVD плейър, което е позволило вграж-

дането в него и на захранващия блок. Виде-

оизходите са стандартните за този тип 

устройства  – цифров HDMI 

1.3 интерфейс и аналогови-

те композитен и компо-

нентен. Устройството 

предлага и оптичен и 

коаксиален аудиоиз-

ходи, както и анало-

гови 7.1 изходи благо-

дарение на вградения 

хардуерен DTS декодер. Dune BD Prime 3.0 

разполага с 4 броя USB 2,0 порта за включ-

ване на външни запомнящи устройства, как-

то и високоскоростен eSATA порт. Освен 

това има предвиден собствен 2,5” твърд 

диск, който е опционален (конкретната 

модификация пристигна с 500GB) и поддър-

жа файлова система Ext2/Ext3. Връзката с 

LAN мрежата се осъществява посредством 

вградения Ethernet 10/100/1000 Mbps адап-

тер или чрез опционален Wi-Fi USB донгъл. 

По подобие на други такива устройства 

тук е наличен и торент клиент. Достъпът 

до мрежовите ресурси се осъществява по-

средством SMB и NFS протоколите. Dune 

BD Prime 3.0 функционално е напълно завър-

шен продукт, като предлага най-богатата 

функционалност и гъвкавост измежду всич-

ки разгледани в този материал продукти. 

AC Ryan PlayOn!HD2 mini (ACR-PV73800)

⊕ компактен и стилен дизайн

⊕ лесен за използване

⊕ безпроблемно възпроизвеждане на 

популярните мултимедийни формати 

⊖ няма вграден твърд диск

Дизайн: ★★★★★★★★☆☆
Функционалност: ★★★★★★☆☆☆☆ 

Представяне: ★★★★★★★★☆☆
Цена: ★★★★★★☆☆☆☆
Рейтинг: ★★★★★★★☆☆☆
Предоставен за тестове от: Comelsoft

Ориентировъчна цена (с ДДС): 232 лв.

⊕ напълно завършен плейър

⊕ богата функционалност 

⊕ лесен за използване 

⊕ възможност за контрол на множе-

ство настройки 

⊕ вграден твърд диск

⊕ мощен мултимедиен процесор

⊖ висока цена

⊖ ниска скорост на гигабитовия LAN 

адаптер

Дизайн: ★★★★★★★★☆☆
Функционалност: ★★★★★★★★★★
Представяне: ★★★★★★★★★★
Цена: ★★★★☆☆☆☆☆☆
Рейтинг: ★★★★★★★★☆☆
Предоставен за тестове от: Audio Arte 

Ориентировъчна цена (с ДДС): 890 лв.
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⊕ компактен и стилен дизайн

⊕ възможност за монтиране на въ-

трешен HDD

⊕ USB Wi-Fi донгъл в комплекта

⊕ добра поддръжка

⊖ ограничен брой интерфейси

Дизайн: ★★★★★★★★☆☆
Функционалност: ★★★★★★★★☆☆ 

Представяне: ★★★★★★★★☆☆
Цена: ★★★★★★★★★☆
Рейтинг: ★★★★★★★★☆☆ 

Предоставен за тестове от: 

HardCore Systems

Ориентировъчна цена (с ДДС): 195 лв.

Patriot PBO Core e компактен медиен пле-

йър. Дизайнът му е доста изчистен и сти-

лен. Базиран е на вече поостарялата плат-

форма Realtek RT1073, която се използва в 

масовия клас устройства. Независимо от 

това, продуктът предлага възпроизвежда-

не на почти всички видео- и аудиоформати, 

както и на Dolby digital и DTS аудиопотоци. 

Независимо от малките размери на устрой-

ството, то предлага възможност за поста-

вяне на вътрешен 2.5” твърд диск. Поддър-

жаният обем на съхранение е 1TB. Това е 

малко стран но предвид факта, че за под-

държаните външни твърди дискове капа-

цитетът е 2TB. Интерфейсите за връзка с 

дисплея са ограничени до цифровия HDMI 1.3 

и аналоговия композитен изход. Налични са 

два стандартни USB 2.0 порта за свързва-

не на външни твърди дискове, както и един 

mini USB за други устройства. Наличен е и 

цифров оптичен аудиоизход (SPDIF), както 

и аналогов стереоаудиоизход. Освен стан-

дартния LAN порт 

за връзка с мрежа-

та, опционално се 

поддържа и Wi-Fi 

посредством USB 

донгъла Patriot PCBOWAU2-N (конкретният 

плейър се предлага имен но с такъв). Интер-

фейсът на менюто е много прост и лесен 

за навигация, като в него се намират мно-

жество необходими настройки. Patriot PBO 

Core притежава торент клиент и има от-

лични UPnP и IMS поддръжка и функционал-

ност. Също така са налични и уникален ме-

диен плейър, както и поддръжка на множе-

ство софтуер от трети разработчици за 

използване на популярни мултимедийни Ин-

тернет услуги. Като цяло, независимо от 

това, че Patriot PBO Core отстъпва на най-

добрите представители на сектора, той 

е един много добър ценово ефективен ме-

диен плейър. Моделът вероятно ще се ха-

реса на хардуерните ентусиасти, които не 

се притесняват да си „цапат ръцете” с чо-

въркане на хардуера и да експеримен-

тират с него. За целта във фо-

румите на Patriot има дос-

та добра поддръжка. 

Patriot PBO Core (EU1101MPBO2188) + Wi-Fi
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RaidSonic Icy Box (IB-MP305A-B)
Името RaidSonic едва ли говори нещо на 

голяма част от потребителите и затова 

ще споменем, че става въпрос за дъщер-

на компания на популярната с PC захранва-

нията си Tagan, която обаче е специализи-

рана в производството на мултимедийни 

продукти. По същество IB-MP305A-B при-

тежава същите характеристики като из-

вестните плейъри ASUS O!Play HDP-R1 и AC 

Ryan PlayOn! и в това няма нищо стран но, 

защото реално това са аналогични устрой-

ства (с малки разлики), базирани на процесо-

ра Realtek RTD 1073. Плейърът е със стилен 

алуминиев корпус, с компактен и изчистен 

дизайн. Портовете, с които разполага, са 

стандартните за тази платформа. Виде-

оизходите са стандартният цифров HDMI 

1.3 изход и аналоговите композитен и ком-

понентен. IB-MP305A-B има също така и DTS 

декодер и разполага с един цифров оптичен 

аудиоизход и аналогов стереоаудиоизход. 

Няма предвидена възможност за включва-

не на вътрешен твърд диск, така че един-

ствено може да се разчита на външни USB 

сторидж устройства. Поддържаните фай-

лови системи са доста ограничени – само 

до NTFS и FAT32. Плейърът разполага с два 

USB2.0 порта, както и с вграден четец на 

мултимедийни карти. Връзката с LAN мре-

жата е посредством вградения Ethernet 

адаптер 10/100Mbps, но може да се свърз-

ва и посредством опционален USB WiFi дон-

гъл. Дистанцион ното управление е с по-ма-

лък размер и по-ограничен набор от функ-

ционални клавиши. Менюто за управление 

е интуитивно, като са налични само най-

необходимите настройки. За разлика от 

познатите подобни устройства с тази 

платформа, фърмуерът му стра-

да от разни дребни бъгове.

⊕ компактен и стилен дизайн

⊕ лесен за използване

⊖ няма вграден твърд диск

⊖ ограничен брой поддържани файло-

ви системи

⊖ някои дребни бъгове на фърмуера

⊖ интерферентни смущения с други 

IR дистанцион ни

Дизайн: ★★★★★★★★★☆
Функционалност: ★★★★★★☆☆☆☆ 

Представяне: ★★★★★★★☆☆☆
Цена: ★★★★★★☆☆☆☆
Рейтинг: ★★★★★★★☆☆☆ 

Предоставен за тестове от: Comelsoft

Ориентировъчна цена (с ДДС): 250 лв.
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WD TV Live
Този Full HD "мъник" още на пръв по-

глед буди симпатии. Независимо от мно-
го компактния му размер с дизайн, наподо-
бяващ книга, WD TV Live може да възпроиз-
вежда всички популярни мултимедийни фор-
мати. Дистанцион ното управление на ус-
тройството е компактно и същевремен но 
много удобно и лесно за работа даже и за 
потребители, които не са особено на „ти” 
с техниката. Все пак размерът не трябва 
да ви подвежда, защото WD TV Live е плейър 
с добри възможности. Базиран е на широко 
разпространената платформа на Realtek, 
която се използва в масовия клас подобни 
устройства. Плейърът разполага с два USB 
порта, към които могат да се включат USB 
флашка или външен USB твърд диск. Поддър-
жат се даже твърди дискове, форматира-
ни с файловата система на MAC – HFS. Ос-
вен стандартния HDMI порт, наличен е и 
композитен видеоизход, както и аналогов 
аудиостереоизход. Има и LAN порт за връз-
ка с локална мрежа, и цифров оптичен ау-
дио-SPDIF изход. Плейърът не предлага оба-
че хардуерен DTS декодер, а само софтуе-
рен. Също така аналоговият аудиоизход е 

само стерео. Менюто му е много прият-
но, сравнително удобно и интуитивно за 
работа. WD TV Live нямаше никакви про-
блеми с възпроизвеждането на всички по-
пулярни мултимедийни формати, както и 
със субтитрите. Предлага функция превю, 
така че да може да видите файла, който 
сте избрали. Също така има доста разви-
ти Интернет опции, като предлага сваля-
не на видеофайлове от известни мрежови 
ресурси като YouTube. Още при началното 
стартиране на плейъра той автоматично 
си проверява наличието на ъпдейт на фър-
муера си и ви предлага опция да го ъпдейт-
нете при наличие на нова версия. Устрой-
ството много добре се вписва във всеки 
интериор и с малките си размери не е на-
трапчиво. Цената му е атрактивна и го 
превръща в добро предложение. Разбира 
се, липсва част от функционалност та на 
някои “големи” модели, като възможност 
за поставяне на вътрешен твърд диск и 
разнообразие от интерфейси, но пък всич-
ко това е за сметка на изключително мал-
ките размери.

WD TV Live Hub
WD TV Live Hub за момента е последни-

ят и най-високо намиращ се в продуктова-
та серия плейъри на WD моделите. Незави-
симо че е с по-голям размер от разгледания 
вече предходен вариант, той пак е доста 
компактен за възможностите си. Дизайнът 
му е доста елегантен, дистанцион ното 
управление на устройството е пълнораз-
мерно, с множество контролни бутони и 
същевремен но много удобно за работа. Все 
пак компактните размери не разкриват, че 
WD TV Live Hub е всъщност много сериозен 
плейър, с много голям потенциал. Устрой-
ството е базирано на медийнaта платфор-
ма Sigma Designs SMP8654, която осигурява 
интерактивни функции, отлично възпроиз-
веждане и висока скорост на работа. Плейъ-
рът разполага с два USB порта, към които 
могат да се включат USB сторидж дискове. 
Важна особеност на този модел е наличие-
то на 2,5” HDD диск с капацитет на съхра-
нение от 1TB. Видеоизходите са стандарт-
ният цифров HDMI 1.4, както и аналоговите 
композитен и компонентен. Освен тях има 
LAN порт за връзка с 10/100/1000Mbps локал-
на мрежа и цифров оптичен аудио-SPDIF из-
ход. Плейърът има хардуерен DTS декодер, 
но не разполага с многоканални аналогови 
аудиоизходи (само стерео-), и цифров ау-
диопоток, който се предава посредством 
HDMI интерфейса в Dolby Digital TrueHD. 
DTS HD потокът е ограничен в рамките на 
възпроизвеждане на Blu-ray съдържание, но 
това е единствено лицензион но ограниче-
ние, а не хардуерно. При WD TV Live Hub се 

използва нов потребителски интерфейс, 
наречен „Mochi”, който е значително по-
добрен спрямо предходните модели. Ме-
нютата са му много приятни, подробни и 
интуитивни за работа. Интересна особе-
ност е, че освен официалните ъпдейти на 
фърмуера му, са налични и множество други 
от различни потребители, тъй като той 
се разпространява под GPL лиценз. WD TV 
Live нямаше никакви проблеми с възпроиз-
веждането на всички популярни мултиме-
дийни формати, както и със субтитрите. 
Предлага функция превю, така че да може 
да видите файла, който сте избрали. Също 
така има доста развити Интернет опции, 
като предлага възпроизвеждане на мулти-
медийно съдържание от известни мрежо-
ви ресурси, като YouTube, Mediafly, Pandora, 
Live365, Facebook. Още при началното стар-
тиране на плейъра той автоматично си 
проверява наличието на ъпдейт на фърму-
ера си и ви предлага опция да го ъпдейтне-
те при наличие на нова версия. Цената на 
устройството е двойно по-висока спрямо 
Live TV модела, тъй като половината от 
нея е на вградения 1TB HDD, обаче пък 
функционалност та и представя-
нето му са значително по-до-
бри. Наистина липсва част 
от функционалност та на мо-
дела на Dune, но това се ком-
пенсира от значително по-ни-
ската цена.

⊕ стилен и компактен плейър

⊕ отлично меню 

⊕ мощен мултимедиен процесор 

⊕ вграден твърд диск

⊕ много добра цена

⊕ отлична поддръжка

⊖ липса на кабели в комплекта

Дизайн: ★★★★★★★★★☆
Функционалност: ★★★★★★★★★☆
Представяне: ★★★★★★★★★☆
Цена: ★★★★★★★★★★
Рейтинг: ★★★★★★★★★☆
Предоставен за тестове от: Solytron

Ориентировъчна цена (с ДДС): 360 лв.

⊕ компактен и стилен дизайн

⊕ лесен за използване

⊕ отлично меню

⊖ няма вграден твърд диск

Дизайн: ★★★★★★★☆☆☆
Функционалност: ★★★★★★☆☆☆☆ 

Представяне: ★★★★★★★★☆☆
Цена: ★★★★★★☆☆☆☆
Рейтинг: ★★★★★★★☆☆☆ 

Предоставен за тестове от: Solytron

Ориентировъчна цена (с ДДС): 180 лв.

C MY K РС World стр. 24



C MY K РС World стр. 25



www.pcworld.bg  Май 201126

Тест

Сърцето на безжичната мрежа
Групов тест на 11 безжични 802.11n рутера

 

Денислав Славчев

Безжичните устройства станаха не-

делима част от нашия живот и съв-

сем резон но един от най-търсените 

компоненти е безжичният рутер, който ни 

осигурява връзка с Интернет и/или с локал-

ната мрежа. В момента на пазара се пред-

лага море от различни модели и марки без-

жични рутери, притежаващи различна функ-

ционалност и цена, удовлетворяващи изис-

кванията, вкусовете и предпочитанията 

на голям брой потребители. Съвсем нор-

мално е, след като попадне в това "море", 

неопитният потребител да се обърка и да 

не знае какво да избере, а и множеството 

спецификации и PR акции едва ли ще го ори-

ентират достатъчно. Затова и в насто-

ящото сравнение сме събрали 11 модела от 

предлаганите на родния пазар сертифици-

рани по стандарта 802.11n безжични руте-

ри, предназначени за дома или малкия офис. 

Общ поглед към актуалните 
802.11n предложения

Както мнозина знаят, текущият стан-

дарт за безжичните рутери е 802.11n, кой-

то позволява достигане на скорост на без-

жичната връзка до 300Mbps. За жалост 

обаче тази граница е по-скоро мечта, от-

колкото реалност. От една страна, тя е 

теоретичният максимум, който може да 

бъде достигнат само при специални усло-

вия. В действителност единици са моде-

лите, които постигат скорости в реални 

условия малко над 100Mbps. И то при усло-

вие, че връзката е при пряка видимост на 

открито, на няколко метра и не е кодира-

на. Ако се използва WPA2 кодиране, обикно-

вено скорост та пада с около 20Mbps. Обик-

новено е в рамките на 70-90Mbps с изклю-

чено криптиране, a в жилище в реални ус-

ловия с включено криптиране трудно се по-

стигат скорости над 30-40Mbps (при нали-

чие на ограничен брой мрежи) при пряка ви-

димост и 17-20Mbps в различните части на 

жилището при наличие на преградни стени. 

Тук ще разбия един много упорито налаган 

мит в PR акциите, че тези безжични руте-

ри (802.11n) могат да предават Full HD по-

тоци в реално време, без да се наблюдава 

насичане на картината. Практиката показ-

ва, че за Wi-Fi това е "невъзможна мисия" и 

за тази цел е необходима кабелна връзка. 

Разбира се, това важи само за HD потоци с 

много висок битрейт. При обикновено DVD 

качество няма проблем даже и със 802.11g 

устройство, но все пак сме в ерата на висо-

кокачественото възпроизвеждане на видео. 

Някои актуални модели рутери се мар-

кетират като “двубандови”, т.е. с два 

Wi-Fi модула, работещи на 2,4Ghz и 5GHz. 

Втората честота е много подходяща, ако 

около вас има множество безжични мрежи, 

тъй като те взаимно си пречат, и това 

допълнително влошава скорост та на пре-

даване. Но пък трябва да знаете, че по-ви-

соката носеща честота влошава покрити-

ето в жилища. Освен това всички руте-

ри фабрично пристигат със заводски на-

строена ширина от 20MHz на канала, кое-

то също ограничава скорост та. За макси-

Технически характеристики на безжични рутери
Марка/модел Безжичен стандарт WiFi честота Максимална скорост

ASUS RT-N13U (rev. B1) 802.11g/b/n 2,4GHz 300Mbits/s

Air Live GW-300R 802.11g/b/n 2,4GHz 300Mbits/s

Belkin Play Max N600 HD 
(F7D4301) 802.11g/b/n 2,4GHz; 5GHz 300Mbits/s

Belkin Surf+ N300 (F7D2301) 802.11g/b/n 2,4GHz 300Mbits/s

D-Link DIR-615 802.11g/b/n 2,4GHz 300Mbits/s

D-Link DIR-655 802.11g/b/n 2,4GHz 300Mbits/s

Cisco LinkSys E1000 802.11g/b/n 2,4GHz 300Mbits/s

Netgear WNR3500L 802.11g/b/n 2,4GHz 300Mbits/s

SMC Barricade N SMCWBR14S-N3 802.11g/b/n 2,4GHz 300Mbits/s

TP-Link TL-WR1043ND (rev. 1.8) 802.11g/b/n 2,4GHz 300Mbits/s

Zyxel NBG-419N 802.11g/b/n 2,4GHz 300Mbits/s

Всичко за м
реж

ат
а
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мална скорост ще се наложи ръчно да на-

строите ширината на 40MHz. Това в ком-

бинация с 5GHz носеща честота дава мно-

го добри резултати. 

Всички днешни безжични рутери имат 

обикновено в себе си вграден комутатор. 

Масово разпространените 10/100Mbps вър-

шат чудесна работа за стандартни и офис-

ни задачи, но ако смятате да изграждате до-

машна мрежа, към която ще включите раз-

лични мултимедийни устройства, е добре 

мрежата да е гигабитова. Това е необходи-

мо при потоково възпроизвеждане на Full 

HD стрийм от някое мрежово устройство, 

тъй като много често в това време се сва-

лят торенти или текат други мрежови про-

цеси, които заемат част от ресурсите на 

връзката. Ако все пак сте мобилни и един-

ствената ви цел е осигуряване на връзка с 

Интернет, тогава няма никакви по-специал-

ни изисквания, освен обхвата на покритие, 

който ви е необходим, за да имате връзка 

навсякъде във вашия дом. Затова може да 

ви се наложи да смените антените с разно-

видности с по-голямо усилване. Имен но тук 

от първостепен но значение е дали антени-

те на вашия рутер са сменяеми, или са вгра-

дени. Общо взето, повечето рутери, пред-

назначени за дома и малкия офис, са претъп-

кани с всевъзможни функции, които са присъ-

щи на професионалните модели, но реално 

само около 10% от тях са ви необходими. На-

пример опциите за контрол на достъпа по 

USB 2.0 порт Lan комутатор Сигурност Режими на работа Брой антени

Принтер/скенер, 
AiDisk (FTP сървър) 10/100Мbits/s

64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 
Radius with 802.1x Router/AP/Repeater 2 x вътрешни

n/a 10/100/1000Мbits/s
WEP, WPA, WPA-PSK,
 WPA2, WPA2-PSK Router/AP 2 x външни, сменяеми

2x USB – Принтер/HDD 
(FAT16/32,NTFS) 10/100/1000Мbits/s

 Pre-configured security, 
Wi-Fi Protected Setup™, 
256-bit WPA®/WPA2® encryption, 
64/128 WEP encryption Router/AP вътрешни

n/a 10/100Мbits/s

Pre-configured security, 
Wi-Fi Protected Setup™, 
256-bit WPA®/WPA2® encryption, 
64/128 WEP encryption Router/AP вътрешни

n/a 10/100Мbits/s
Wi-Fi Protected Access
 (WPA, WPA2)® Router/AP 2 x външни, сменяеми

Принтер/сторидж HDD 10/100/1000Мbits/s
Wi-Fi Protected Access
 (WPA, WPA2)® Router/AP 3 x външни, сменяеми

n/a 10/100Мbits/s 64/128-bit WEP, WPA,WPA2 Router/AP 2 x вътрешни

Принтер/скенер, HDD 
(FAT16/32,NTFS) 10/100/1000Мbits/s

Wi-Fi Protected Access™ 
(WPA/WPA2—PSK) and WEP Router/AP/Repeater вътрешни

n/a 10/100Мbits/s 64/128-bit WEP, WPA,WPA2 Router/AP 2 x външни, сменяеми

Принтер/сторидж HDD 10/100/1000Мbits/s 64/128-bit WEP, WPA,WPA2 Router/AP 3 x външни, сменяеми

n/a 10/100Мbits/s 64/128-bit WEP, WPA,WPA2 Router/AP 2 x външни

81

79

52

82

64

84

73

59

92

61

57ASUS RT-N13U (rev. B1)

Air Live GW-300R

Belkin Play Max N600 HD (F7D4301)  

Belkin Surf+ N300 (F7D2301)

D-Link DIR-615

D-Link DIR-655

Cisco LinkSys  E1000 

Netgear  WNR3500L 

SMC Barricade N SMCWBR14S-N3

TP-Link TL-WR1043ND (rev. 1.8)

Zyxel NBG-419N  

Скорост на предаване на данни, 
(3м.  директна видимост)

22

41

21

27

17

39

24

17

32

23

23ASUS RT-N13U (rev. B1)

Air Live GW-300R

Belkin Play Max N600 HD (F7D4301)  

Belkin Surf+ N300 (F7D2301)

D-Link DIR-615

D-Link DIR-655

Cisco LinkSys  E1000 

Netgear  WNR3500L 

SMC Barricade N SMCWBR14S-N3

TP-Link TL-WR1043ND (rev. 1.8)

Zyxel NBG-419N  

Скорост на предаване на данни
Апартемент (средна скорост)

Mbits/
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MAC адрес едва ли ще ви потрябват някога, 

както наличието и на "достъп за гости", за-

щото това е повече екстра, необходима за 

хотели и заведения, отколкото на домашна 

или офисна мрежа. Но пък за много потреби-

тели би била добре дошла функцията, при 

която рутерът може да се ползва като пов-

торител с цел разширяване на обхвата на 

вече съществуваща безжична мрежа. За на-

чинаещите потребители е много важно ру-

терът да предлага достатъчно приятелски 

настроен интерфейс, за да може да се кон-

фигурира без затруднения, тъй като стан-

дартните менюта за напреднали са тол-

кова неразбираеми, че биха могли да отка-

жат всеки от тази принципно нелека задача.

ASUS RT-N13U (rev. B1)
ASUS RT-N13U е в характерното за рутерите на компанията 

стилно оформление в бял цвят. Моделът е предназначен за верти-

кално разположение на бюро и е с вградена вътрешна антена. Ус-

тройството освен стандартните AP и router режими на работа 

предлага работа и в трети (repeater), които се сменят от пре-

включвател, монтиран от долната страна на корпуса. RT-N13U 

има вграден и 4-портов 10/100Mbit комутатор, като за жалост 

липсва поддръжка на гигабитова мрежа. Наличен е на лицевия па-

нел и стандартен WPS бутон за бързо конфигуриране на защите-

на връзка, а на задния панел има USB порт за свързване на прин-

тер/скенер. Налична е и поддръжка на външен USB твърд диск, но 

достъпът до него е посредством FTP протокола. Скоростите на 

трансфер на Wi-Fi модула не блестят с някакви особени показате-

ли. Трябва да се има предвид 

също, че заради вградената 

антена покритието не е осо-

бено добро в по-големи апар-

таменти и скорост та може 

да падне драстично в по-за-

кътаните зони. ASUS RT-N13U 

разполага с много добър гра-

фичен интерфейс за конфигу-

риране и настройване.

⊕ отличен конфигурационен интерфейс

⊕ наличие на принт сървър

⊖ средно ниво на покритие на Wi-Fi

⊖ липса на гигабитова LAN поддръжка

⊖ ревизия B1 не се поддържа от DD-

WRT фърмуера

Предоставен за тестове от: Most 

Computers

Цена (ориентировъчна с ДДС): 120 лв.

Гаранционен срок: 24 мес.

Как тествахме
За теста използвахме мрежов безжичен адаптер Intel® Ultimate N WiFi Link 

5300, a рутерите бяха включени към гигабитова локална мрежа. Първо тест-

вахме максималната постижима скорост на приемане/предаване на безжична-

та връзка при пряка видимост на открито на разстояние 3 м и липса на други 

безжични мрежи. Бяха направени 10 измервания, след което беше взет средни-

ят резултат, като за целта беше използван специализираният тестов софту-

ер IxChariot на Ixia. При този тест беше настроена ширина на канала от 40Mhz, 

беше изключено всякакво кодиране на връзката, както и QoS функцията. След 

това беше направен тест в реални условия, като за целта беше използвано 

двустайно панелно жилище от 65 кв.м. При теста беше включено криптиране 

WPA2 кодиране на връзката. И тук бяха направени по 10 измервания в няколко 

зони и накрая беше взет средният резултат.

Zyxel NBG-419N 
NBG-419N е доста приятен модел безжичен рутер за цената си. 

Устройството е предназначено за работа в хоризонтално поло-

жение или за монтаж на стена. Безжичният модул е тип MIMO и 

разполага с две разглобяеми антени. NBG-419N разполага и с вгра-

ден 4-портов 10/100Mbps комутатор. Все пак очаквахме да видим 

гигабитов такъв, независимо че въпросният би повишил цената 

му, но в днешния цифров мултимедиен свят това вече не е някак-

ва прищявка, а необходимост. Силната страна на това устрой-

ство е потребителският интерфейс на фърмуера. Той е графи-

чен и в него има много интуитивен и приятен вграден пътево-

дител за инсталация, който безпогрешно води начинаещите по-

требители. Разбира се, не е забравен и режимът за напреднали, 

които знаят какво и как да настроят. Също така е наличен бу-

тон за включване и изключване на безжичния модул, така че NBG-

419N може да работи и като обикновен жичен рутер. Устройство-

то показа доста добри ско-

рости на трансфер на Wi-Fi 

модула си и мощност, коя-

то може да се регулира на 

няколко степени и е напъл-

но достатъчна за покри-

тието на един средноста-

тистически панелен апар-

тамент. 

⊕ отличен конфигурационен интерфейс

⊕ наличие на принт сървър

⊖ средно ниво на покритие на Wi-Fi

⊖ липса на гигабитова LAN поддръжка

⊖ ревизия B1 не се поддържа от DD-

WRT фърмуера

Предоставен за тестове от: Most 

Computers

Цена (ориентировъчна с ДДС): 120 лв.

Гаранционен срок: 24 мес.

⊕ отличен графичен конфигурационен 

интерфейс

⊖ липса на принт сървър функционалност

⊖ липса на гигабитова LAN поддръжка

Предоставен за тестове от: Zyxel

Цена (ориентировъчна с ДДС): 110 лв.

Гаранционен срок: 24 мес.
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Air Live GW-300R
Air Live GW-300R на ком-

панията Ovislink е компак-

тен и елегантен рутер, 

предназначен за дома и мал-

ки офиси. Устройството е 

от типа MIMO и разполага с две антени. Air Live GW-300R притежава и 4-пор-

тов 10/100/1000 Mb/s комутатор, както и гигабитов WAN порт, като по този на-

чин позволява изграждане на високоскоростна гигабитова мрежа. Интересна особе-

ност е наличието на бутон, позволяващ включването и изключването на Wi-Fi мо-

дула, както и наличието на "зелена функция" за автоматично настройване на излъч-

ваната мощност. Тук също е налице и WPS бутон. Интерфейсът му за контрол и 

управление е текстов и предлага доволно количество от настройки и функции, но 

все пак за обикновените потребители е наличен инсталационен пътеводител, кой-

то се намира на CD диска в комплекта и който много опростява задачата в конфи-

гурирането на рутера. Други характерни особености за модела са поддръжката на 

сесия до 20К при бързи P2P връзки, IPTV 

канал и поддръжка на 2Т2R Wireless връз-

ка. Предавателят на устройството не 

е особено мощен, което не позволява да 

се отличи с някакво по-добро покритие. 

Освен това устройството не блести и 

с някакви свръхвисоки скорости на безжи-

чен трансфер, но за малък офис и апарта-

мент е напълно достатъчно.

⊕ добра цена

⊕ гигабитови Ethernet портове

⊖ средно ниво на скорости на Wi-Fi 

модула

Предоставен за тестове от: Арго 

Контар

Цена (ориентировъчна с ДДС): 162 лв.

Гаранционен срок: 12 мес.

Belkin Play Max N600 HD (F7D4301) 
Play Max N600 HD e рутер с доста стилен дизайн. Даже е предвиден само един-един-

ствен LED статус индикатор, който свети, когато рутерът работи. Устройство-

то е предназначено за вертикална работа и няма никакви външни антени. Зад стил-

ния дизайн на корпуса са скрити доста интересни хардуерни характеристики, както 

и щедър набор от софтуер към него. Play Max разполага с два безжични модулa, така 

че може да работи в 2,5GHz и 5GHz мрежи. Също така предлага и мрежа за "гости", 

но само на 2,4GHz обхвата, по този начин осигурява Интернет за тях, като ги изоли-

ра от локалната мрежа. Play Max N600 HD разполага с два USB порта, към които може 

да се включат външни устройства, като например HDD дискове или принтери. Ин-

тегрираният 4-портов комутатор, както и WAN портът, са гигабитови и позволя-

ват изграждане или включване към вече съществуваща високоскоростна мрежа. Ин-

терфейсът за управление е много подробен и интуитивен, с множество настройки. 

За начинаещите потребители на CD диска в комплекта има инсталационен пътево-

дител, с който много лесно и бързо се конфигурира ус-

тройството. Също така е наличен и торент 

клиент заедно с плъгин, който позволява 

сваляне на торенти даже и при изклю-

чен компютър. Скорост та, която де-

монстрира рутерът при пряка види-

мост, беше много добра и до голяма 

степен това се дължеше на поддър-

жания честотен обхват от 5GHz. 

Belkin Surf+ N300 (F7D2301)
Единствената прилика на този рутер 

с предишния модел е във външния вид, ако 

не се смята фактът, че Surf+ N300 е по-ни-

сък. Този рутер всъщност е много евтино 

изпълнение, предназначено изключително за 

SOHO пазара, и поради тази причина доста 

от функционалност та му е базисна. Ведна-

га прави впечатление например, че вграде-

ният 4-портов комутатор е 10/100Mbps, а 

USB порт изобщо липсва. Също така са на-

лични само 2,5GHz безжичен модул, както 

и пакет от редуцирано количество соф-

туер в комплекта. Устройството е също 

тип MIMO с вградени антени. Функциите 

за лесно и бързо инсталиране и тук са на-

лице, като в CD диска към рутера има мно-

го удобен пътеводител. Освен това както 

и при старшите модели, и тук предвари-

телно е зададена защитена безжична връз-

ка, като на самия рутер е залепен стикер 

с ключа на криптиращия код, който ще ви 

бъде поискан при опит да се свържете към 

рутера чрез Wi-Fi. Скоростите на трансфер 

на Wi-Fi модула, както се и очакваше, са дос-

та посредствени, особено в жилищна сре-

да, като в този случай в някои зони ниво-

то на сигнала силно намаляваше и даже па-

даше под приемливия минимум. 

⊕ изключително лесна инсталация

⊕ защитен Wi-Fi достъп по подразбиране 

⊖ невъзможност за смяна на антените

⊖ недостатъчно голямо покритие 

на Wi-Fi

⊖ не особено привлекателна цена

⊖ базова функционалност

Предоставен за тестове от: Belkin

Цена (ориентировъчна с ДДС): 110 лв.

Гаранционен срок: 24 мес.

⊕ изключително лесна инсталация

⊕ защитен Wi-Fi достъп по подразбиране 

⊕ отлична скорост при пряка видимост

⊕ богата функционалност

⊖ невъзможност за смяна на антените

⊖ висока цена

Предоставен за тестове от: Belkin

Цена (ориентировъчна с ДДС): 240 лв.

Гаранционен срок: 24 мес.
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⊕ добри скорости на трансфер

⊖ липса на гигабитов комутатор

⊖ бъгове по софтуера

Предоставен за тестове от: D-Link – 

България

Цена (ориентировъчна с ДДС): 70 лв.

Гаранционен срок: 24 мес.

⊕ добри скорости

⊕ гигабитови LAN портове

⊖ липса на 5GHz 

⊖ бъгове по софтуера

Предоставен за тестове от: Most 

Computers

Цена (ориентировъчна с ДДС): 166 лв.

Гаранционен срок: 24 мес.

D-Link DIR-615
Това компактно устройство вече е стар 

познайник, защото и преди също е “нами-

навало” в нашата лаборатория. Рутерът е 

снабден с 4-портов 10/100Mbps комутатор. 

Разполага с достатъчна функционалност за 

повечето потребители и сравнително до-

бра реализация на QoS (Quality of service). Ин-

терфейсът му за управление е характерни-

ят за повечето рутери на D-Link и е срав-

нително удобен за работа. Подробните на-

стройки, които нищо не говорят на обик-

новените потребители, са налични само в 

менюто за напреднали. Рутерът разполага 

и с WPS бутон за бърза и защитена инста-

лация на безжична мрежа. 

Безжичният приемник/пре-

давател не може да се из-

ключва и е снабден с две ан-

тени. При пряка видимост 

и в жилище в нашите те-

стове устройството де-

монстрира прилична сред-

на скорост на трансфер на 

дан ни. Конфигурацион ният 

му интерфейс е типични-

ят за D-Link, който обаче 

не е особено удобен и ин-

туитивен за работа. Раз-

бира се, за начинаещите 

потребители има пътево-

дител, с помощ та на кой-

то рутерът се конфигури-

ра по-бързо и лесно.

D-Link DIR-655
Това също е един добре познат мо-

дел, защото е едно от първите draft 

N устройства от далечната 2006 годи-

на, още преди да се появи стандартът 

802.11n в окончателния му вид. DIR-655 

от тогава се е усъвършенствал както по-

средством новите версии на фърмуера 

му, така и с по-новите хардуерни ревизии 

на устройството. Външният вид е оста-

нал неизменен през тези години. Устрой-

ството е предназначено за хоризонтална работа на бюро или вертикален монтаж на 

стена. Рутерът разполага с три външни антени, които са сменяеми. DIR 655 е с ин-

тегриран 4-портов Gigabit комутатор, което позволява изграждането и/или включ-

ването към вече изградени високоскоростни LAN мрежи. Хардуерът на рутера е ба-

зиран на доста мощен процесор (Ubicom IP5160), но за съжаление използва само малка 

част от неговите възможности. Наличен е и USB порт за включване и споделяне на 

принтери, скенери и външни дискове. Менюто е типичното за марката, но не може 

да се каже, че е особено интуитивно и лесно за работа. Все пак е помислено за нео-

питните потребители, като е предвиден пътеводител за инсталацията му. Руте-

рът показа много добри скорости в теста, като единствено забележките са относ-

но някои бъгове във фърмуера и фабричните антени, които са с много ниско усилване.

Cisco LinkSys E1000 
"E" серията безжични рутери на Linksys е нова и доста налагана от компанията. 

Засега в състава є влизат няколко модела, като разглежданият E1000 е най-малкият и 

най-бюджетен неин представител, основно насочен към SOHO пазара. Устройството 

е в типичния за марката плосък и заоблен дизайн с гланцов черен финиш (черно пиа-

но) и липса на външни антени. То е предназначено за хоризонтална работа на бюро 

или за вертикално закрепване на стена. На лицевия панел освен стандартните LED ин-

дикатори е наличен и WPS бутон за бързо конфигуриране на защитена безжична мре-

жа. Както може да се очаква за “най-нисък” модел, той притежава само най-базовата 

функционалност. Рутерът е снабден с 4-портов 10/100Mbps комутатор. Най-силна-

та страна на устройството е наличието на фирмения софтуер Cisco Cоnect, който 

предлага бързо конфигуриране, родителски контрол и "гост" достъп до Интернет. 

По отношение на конфигурирането тук нещата са много лесни даже и за напълно не-

опитни потребители. След стартиране на пътеводителя, който идва на CD диск, 

той ви води от начало до край. Менютата на фърмуера са в добре познатия ни за 

Linksys стил и са доста лесни за работа. Покритието на Wi-Fi модула не блести с осо-

бено добър обхват. Скорост та на трансфер при пряка видимост не е особено голя-

ма, като и в жилище нещата с нея стоят особено добре. 
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⊕ отличен пътеводител за настройка 

от начинаещи 

⊕ отлична софтуерна поддръжка

⊖ липса на гигабитов комутатор

⊖ малък обхват на Wi-Fi модула

⊖ липса на USB порт

⊖ невъзможност за смяна на антените

Предоставен за тестове от: ComelSoft

Цена (ориентировъчна с ДДС): 92 лв.

Гаранционен срок: 24 мес.
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⊕ възможност за флашване на Linux 

базиран фърмуер с отворен код

⊕ отлично покритие

⊕ външни сменяеми антени

⊕ наличие на USB порт

⊕ много добра цена

⊖ липса на повече режими на работа с 

оригиналния фърмуер

Предоставен за тестове от: TP-Link

Цена (ориентировъчна с ДДС): 90 лв.

Гаранционен срок: 24 мес.

⊕ добра цена

⊖ липса на гигабитова поддръжка

⊖ недостатъчно добро покритие в 

пространства с прегради

Предоставен за тестове от: Арго 

Kонтар

Цена (ориентировъчна с ДДС): 69 лв.

Гаранционен срок: 24 мес.

Netgear WNR3500L 
Този модел също вече ни е "гостувал" и не е особено 

нов. При него също няма да видите характерните стър-

чащи антени, защото устройство е с вградени. Видът му 

е доста елегантен, като то е предназначено за вертикал-

на работа. VNR3500L идва с вграден 4-портов комутатор 

10/100/1000Mbps и притежава WPS бутон за бързо изграж-

дане на защитена мрежа. Рутерът също позволява работа 

с Linux базирани фърмуери с отворен код от типа на DD-

WRT, OpenWRT и Tomato. Изграден е на базата на 480MHz 

мощен MIPS процесор на Broadcom. При първоначално вли-

зане в конфигурацион ната програма и наличие на Интер-

нет устройството по подразбиране автоматично прове-

рява дали има нов фърмуер и ви пита да го обнови ли. Ру-

терът освен стандартните режими предлага и режим на 

работа като повторител. Менютата са добре организи-

рани и предлагат добра функционалност, която ще задово-

ли доста голям кръг от потребители. Мно-

го добра функция е наличието на подпрозо-

рец на основния с описание на всички екран-

ни настройки. Рутерът разполага и с USB 

порт за включване на външен твърд диск, 

като по този начин предлага и NAS функцио-

налност. Скоростите на трансфер бяха на 

по-добро от средното ниво при пряка ви-

димост, но в жилище вградените антени 

си казват думата и връзката се влошава, 

но все пак се запазват добри нива. 

SMC Barricade N SMCWBR14S-N3 
SMCWBR14S-N3 e нискобюджетен 802.11n рутер, предназначен основно за SOHO па-

зара. Затова и не блести с някакви по-особени функции и способности. Устройство-

то е от типа MIMO и разполага с две външни, но неразглобяеми антени. Работното 

му положение е хоризонтално на бюро, но разполага с технологични отвори и за мон-

таж вертикално на стена. Притежава добра функционалност, но има и още какво да 

се желае за такъв клас устройство. Има вграден 4-портов 10/100Mbps комутатор, но 

няма USB порт за принт сървър или външен диск. Конфигурацион ният интерфейс на 

SMCWBR14S-N3 е на задоволително ниво като удобство и интуитивност и предлага 

базисна функционалност. Скорост та на Wi-Fi модула на рутера при пряка видимост не 

беше особено висока, но пък за сметка на това в жилище трансферите се задържаха 

на поносими нива. От покритието му обаче има какво да се желае, защото в по-голям 

апартамент скорост та на безжичната връзка може да падне драстично в някои зони. 

На задния панел е наличен и стандартният бутон WPS за бързо конфигуриране на защи-

тена мрежа. Основното предимство на устройството е неговата атрактивна цена. 

TP-Link TL-WR1043ND (rev. 1.8)
Марката от няколко години е доста по-

пулярна у нас с ценово ориентираните си ре-

шения. Устройството е с доста изчистени 

форми и е малко по-голямо от обичайното, 

но това е разбираемо предвид факта, че е 

MIMO тип рутер и разполага с три броя ан-

тени. Предвидено е за хоризонтална рабо-

та на маса или бюро или за вертикална при 

монтаж на стена. TL-WR1043ND e с вграден 

4-портов 10/100/1000Mbps комутатор. На-

личен е и WPS бутон за защитено бързо ин-

сталиране на безжична мрежа. Рутерът раз-

полага и с USB порт, към който може да се 

включи външен твърд диск и да се ползва 

като NAS. Конфигурацион ното меню 

е добре организирано, с максимално 

опростени настройки и присъствие 

на подпрозорец с описанието им. За 

жалост устройството не поддържа 

други режими на работа, като AP или 

повторител, което малко развали чу-

десните ни впечатления от него, но 

хубавата новина е, че може да му се 

смени фърмуерът с Linux базиран от 

типа DD-WRT, като това разширява 

много от възможностите му. В теста 

при директна връзка показа трансфер 

от средно ниво, но при теста в жи-

лище вече си каза думата 3-пасовият 

MIMO с три външни антени, благода-

рение на който устройството пока-

за много добра средна скорост и от-

лично покритие. 

⊕ гигабитов комутатор

⊕ възможност за флашване на Linux 

базиран фърмуер с отворен код

⊕ добри скорости на приемане/предаване

⊖ относително висока цена

⊖невъзможност за смяна на антените

Предоставен за тестове от: Solytron

Цена (ориентировъчна с ДДС): 176 лв.

Гаранционен срок: 24 мес.
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Напоследък предложенията за т.нар 

уебуслуги от всякакъв вид и харак-

тер се размножиха толкова много, 

че станаха ежедневие за мнозина от нас, 

Интернет потребителите. А и няма спор, 

че те са удобно място за съхраняване и спо-

деляне на информация, файлове, снимки и 

какво ли още не. 

От друга страна, всеки ден активни-

те Интернет потребители генерират 

все нова и нова информация, която се съх-

ранява не на локални носители, а някъде в 

Мрежата. Много от тях например имат 

собствени редовно поддържани блогове 

е станала обект на хакерска атака или пък 

да е просто времен но (но неизвестно кол-

ко дълго) недостъпна заради сървърен про-

блем. Не е изключена и загуба на цен на за 

вас информация заради администраторска 

грешка, хардуерен проблем или просто по-

ради невнимание от ваша страна.

За да се избегне този неприятен сцена-

рий, за щастие могат да се използват раз-

лични средства за създаване на резервни 

копия на дан ните ни, които се пазят в со-

циалните мрежи и други сайтове и онлайн 

услуги. За пет такива ще ви разкажем в на-

стоящия кратък обзор. 

“Виртуален бекъп” за социални 
мрежи и други уебуслуги
Дори най-големите и известни уебсайтове и онлайн услуги не могат да гаранти-
рат 100%, че дан ните, които изпращате или съхранявате с тяхна помощ, ще бъ-
дат винаги достъпни. Точно затова, ако тази информация все пак е цен на за вас, 
силно препоръчително е отрано да потърсите възможности за правенето на ней-
ни резервни копия. В следващата статия ще ви запознаем с няколко такива.

или най-малкото любими форуми, в кои-

то обменят мнения с други хора. Повече-

то от нас общуват активно с приятели и 

колеги във Facebook, други ежедневно об-

менят електрон ни съобщения в Gmail или 

други e-mail кутии, в които се работи из-

ключително през браузъра… Ден след ден се 

трупат все повече и повече дан ни, до кои-

то получаваме достъп по един-единствен 

начин – като ползваме акаунт за една или 

друга уебуслуга…

Какво обаче правим, ако по някаква при-

чина не можем да ползваме това, с което 

сме свикнали? Услугата например може да 



представя

Гласови и конферентни комуникации 
от Cisco в помощ на малкия бизнес

Пестенето на време и пари е задължително за всеки мениджър, който цени тези 
ресурси. А решенията за гласови комуникации и конферентни срещи на Cisco го 
правят достъпно и лесно осъществимо, независимо от размера на компанията.

О
бединяването на системите за 

гласови комуникации с тези за об-

мен на дан ни може да донесе ре-

дица предимства за всяка бизнес организа-

ция, като унифицирането на телефон ната 

и компютърната мрежи в компанията на-

пример улеснява значително общуването 

между членовете на екипите и споделяне-

то на информация между тях или с клиен-

тите, увеличавайки продуктивност та и 

съответно ефективност та на работа. А 

за малките компании, които обикновено 

растат бързо, IP базираните комуникации 

са незаменими при разширяването на опе-

рациите и добавянето на нови служители 

или офиси, тъй като го позволяват с мини-

мум усилия и разходи.

Всичко нa едно място
Имайки предвид 

всичко това, компа-

нията Cisco въведе 

своята концепция за 

унифицирани комуни-

кации, осигуряваща 

всички необходими 

инструменти за об-

щуване, които мо-

гат да потрябват 

на един съвре-

менен биз-

нес  – ре-

шения за 

IP телефо-

ния с поддръжка на сигурни VPN връзки, 

специално разработен софтуер, унифицира-

ни messaging решения, комбиниращи факс, 

електрон на поща и гласови съобщения, как-

то и технологии за провеждане на мулти-

медийни уебконференции с възможности 

за споделяне на дан ни между участниците 

в тях без значение на местоположението 

им. И всичко това е създадено така, че да 

работи заедно, формирайки едно цялост-

но решение, покриващо всички бизнес нуж-

ди и улеснявайки редица ежедневни задачи 

и пестейки време и пари, като например: 

• Дава възможност на служителите да 

работят от всяко място

• Позволява лесна интеграция на нови 

служители без допълнителни разходи

• Свързва служителите бързо и с точ-

ните хора

• Дава достъп до важни технологии по-

средством безжични мрежи

• Защитава бизнеса от хакери, вируси 

и всички останали съвремен ни рискове за 

сигурност та

• Позволява провеждането на конфе-

рентни срещи лице в лице посредством 

уебтехнологии и с възможности за обмен 

на аудио, видео и дан ни, като елиминира 

нуждата от разходи на време и пари за пъ-

тувания, настаняване и др.

Едва ли е трудно да се забележат пре-

димствата на всичко това, но те може би 

най-ясно проличават при използване на но-

вата конферентна платформа на 

Cisco – WebEx, във възможностите 

на която вече можете да се уве-

рите и посредством наличната 

безплатна пробна версия. 

Cisco WebEx 
Съвместната работа онлайн 

може да бъде превърната в еже-

дневна бизнес стратегия, 

спестяваща много уси-

лия, време и 

пари. Това е 

възможно и 

съвсем достъпно, независимо от разме-

ра на бизнеса, благодарение на платфор-

мата WebEx, предлагана в няколко прило-

жения, ориентирани към различни дейнос-

ти и цели. 

• Cisco WebEx Meeting Center: Решение, 

което дава възможност за онлайн срещи в 

реално време. Елиминира границите, нама-

лява времето за изпълнение на проекти и 

улеснява съвместната работа.

• Cisco WebEx Training Center: Осигурява 

динамична учебна среда за служителите, 

клиентите и акционерите с една онлайн 

класна стая. Дава възможности, като авто-

матично присъствие, инструменти за неза-

бавен отговор и оценяване, презентацион-

ни сесии и демонстрации.

• Cisco WebEx Event Center: Възможност 

за реклама на бизнеса и услугите с уебина-

ри или фирмени срещи. Позволява органи-

зирането на изцяло интерактивни онлайн 

събития с персонализирани покани, метри-

ки за проследяване и възпроизвеждане при 

поискване.

• Cisco WebEx Support Center: Решение, 

което ви дава възможност да предложите 

на клиентите си техническа поддръжка от 

световна класа с функции, като поддръжка 

на живо и прехвърляне на файлове, влизане 

в работния плот на клиента като админи-

стратор и управляване на екипа за техни-

ческа поддръжка чрез следене на сесията.

• Cisco WebEx Connect : Осигурява по-

ефективна комуникация, възможности за 

вземане на бързи информирани решения и 

намаляване на пътните разходи посред-

ством функциите за presence, фирмени не-

забавни съобщения, аудио, VoIP, видео, спо-

деляне на файлове и интегрирани уебкон-

ференции.

Всичко това ще ви позволи да постиг-

нете още по-голям успех чрез адаптира-

не към технологиите и адресиране на уни-

калните за бизнес ви предизвикателства и 

възможности. 

За повече информация относно как 
точно да го направите с най-новите 
решения за гласови и конферентни ко-
муникации от Cisco можете да ползвате 
сайтовете официалния локалилзиран 
сайт на компанията (www.cisco.bg) или 
този на оторизирания дистрибутор 
Logicom (www.logicom.bg).
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Backupify – резервни копия на 
различни онлайн услуги

Започваме с една от услугите, която 

може да ни помогне да се защитим срещу 

всички неприятности на гореспоменатия 

негативен сценарий. С помощ та на умес-

тно кръстената услуга Backupify (http://

www.backupify.com/) могат да се направят 

резервни копия на съобщения от електрон-

ната поща и прикрепените към тях файло-

ве, на снимки, на историята на съобщения-

та, които си обменяте в социалните мре-

жи, и на какво ли още не. 

Backupify поддържа работа с популярни 

сайтове и уебуслуги, като Facebook,Twitter, 

Flickr, Gmail, Google Docs, Picasa, Photobucket, 

Delicious, Hotmail, Friendfeed, Basecamp, 

Zoho, Blogger, Wordpress. Притежателите 

на бизнес акаунти в Google Apps пък могат 

да правят резервни копия на всички дан ни 

от домейна си, в това число е-поща, доку-

менти, календарни дан ни, контактна ин-

формация и др. 

За да работите с Backupify, разбира се, 

първо трябва да си направите регистра-

ция. Самата регистрация е безплатна, но 

както е в повечето случаи, срещу нея мо-

жете да ползвате ограничени ресурси – в 

случая 2 GB пространство за съхранение на 

дан ни и само по един акаунт от услугите, 

за които искате резервни копия (и общо до 

5 на брой). Въпросните ограничения могат 

да се свалят срещу заплащане от $5 или $20 

месечно в зависимост от избрания план – 

в случай че имате по-сериозни нужди и пла-

нове за бекъп.

След като си направите регистрация, 

ще трябва да укажете и за кои от ползва-

ните от вас услуги искате резервни копия. 

За целта ще трябва да дадете на Backupify 

разрешение да ползва акаунтите ви за тях. 

В зависимост от конкретния тип услуга, 

която резервирате, ще се различават и 

самите съхранявани дан ни. Така например, 

ако правите резервни копия на уебалбуми в 

Picasa, Backupify прави копия на съхранявани-

те там снимки и видео, докато потреби-

телите на Twitter ще получат архив с всич-

ки туитове и съобщения към потребителя. 

Създаването на самите резервни ко-

пия става напълно автоматично. След ко-

пирането на дан ните (което може да от-

неме до две денонощия в зависимост от 

обема) те стават достъпни през акаунта 

в Backupify, като в случай на нужда имате 

възможност да си ги запишете и на твър-

дия диск. Иначе файловете, които се ко-

пират посредством Backupify, физически 

се съхраняват на сървърите, обезпечава-

щи услугата Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3).

Socialware Sync – резервни 
копия за Twitter, Facebook и 
LinkedIn

Услугата Socialware Sync (http://sync.

socialware.com/) работи с трите най-попу-

лярни социални мрежи: Twitter, Facebook и 

LinkedIn. След задължителната регистрация 

потребителят попада на лична страница, 

където може да добави регистрациите си 

в социалните мрежи. Заради правилото на 

Facebook, според което всеки потребител 

може да има само една регистрация в со-

циалната мрежа, един акаунт в Socialware 

Sync може да обслужва само един потреби-

тел на Facebook. Затова пък има възмож-

ност за добавяне на общностни страници 

от типа Fan Page.

Резервното копиране на информация 

започва веднага, след като дадете на 

Socialware Sync достъп до своите дан ни 

в съответните социални мрежи. Инте-

ресна е възможност та, без да напускате 

страницата на бекъп услугата, да вижда-

те как протича копирането на дан ните, 

кога е завършено, колко съобщения вече 

са съхранени и т.н. Всички копирани дан-

ни се съхраняват в общ архив и могат 

да бъдат прегледани на една страница, 

без значение за коя точно социална мре-

жа се отнасят. 

Socialware Sync предлага и възможности 

за търсене по ключови думи, което мно-

го помага за бързото откриване на важна 

информация, дори да не помните през коя 

точно от социалните мрежи е дошла. Ре-

зултатите от търсенето, а и целите ар-

хиви могат да бъдат съхранени всеки един 

момент във вид на XML файл. 

За съжаление използването на Socialware 

Sync е безплатно само 30 дни. След изтича-

нето на този срок бекъп услугата струва 

$10 месечно.



Интернет и мрежи

www.pcworld.bg  Май 2011 35

C MY K РС World стр. 35

Tweetake – съхраняване на 
информация от Twitter

Дори на най-големите и известни уебу-

слуги се случва да се сринат, което може 

да доведе до времен на недостъпност на 

дан ните в тях или дори до частичната 

им загуба. Потребителите на Twitter на-

пример със сигурност си спомнят сравни-

телно неотдавнашния срив, който доведе 

до загуба на информация за хората, записа-

ни като “последователи” (followers). Това 

дава основание и за съществуването на ус-

луги като Tweetake (http://tweetake.com/), 

която предлага един от най-простите въз-

можни способи за предпазване от подоб-

ни загуби на информация от Twitter – като 

съхранява дан ните локално в хард диска на 

компютъра.

Строго погледнато, Tweetake не е услу-

га за резервно копиране на файлове в точ-

ния смисъл на понятието, тъй като не съх-

ранява дан ните на дистанционен сървър в 

Мрежата. Вместо това Tweetake генерира 

файл с дан ни, който, както споменахме, се 

записва на и се зарежда от твърдия диск. 

Въпросният файл може да съдържа тексто-

вете на “туитовете” и лични съобщения, 

списъка с приятели и др. От гледна точка 

на форматите на самия файл, потребите-

лят може да избира между CSV и XLS. 

За съжаление тази иначе безплатна услу-

га не предоставя никакви инструменти за 

автоматизация на процеса, затова се пре-

поръчва от време на време да се влиза в 

Tweetake и дан ните да се съхраняват ръчно.

Резервни копия за блогове и 
всякакви сайтове

През последните 

години толкова свик-

нахме с факта, че ви-

наги можем да наме-

рим нужната инфор-

мация в Интернет, че 

когато Мрежата или 

сайтовете, които ни 

трябват, по някаква 

причина станат не-

достъпни, изпадаме в 

абсолютен мат. Това 

важи за всякакви сай-

тове, включително по-

требителските блого-

ве, форумите и други ресурси, където ви-

наги може да се изрови някаква полезна ин-

формация. Ако пък вие сте гордият прите-

жател на въпросния блог или форум, малко 

вероятният, но все пак възможен сценарий 

за сървърен срив или атака на сървърите 

може да прати по дяволите целия труд, 

който сте вложили в своя ресурс. Затова 

не е зле да се помисли отрано за бекъп, т.е. 

резервно копие на информацията, която ви 

се струва полезна. 

До неотдавна една от популярните ус-

луги за бекъп на блогове беше красноречиво 

наименуваната Blogbackupr (https://www.

blogbackupr.com/), която помага имен но в 

това отношение. По принцип сайтът под-

държа всякакви ресурси, на които има RSS 

лента, макар че за потребителите на плат-

формите Blogger и WordPress има и някои 

допълнителни предимства – например да 

съхраняват копия не само на самия блог, но 

също на коментарите, категорията, всич-

ки изображения, прикрепените към съобще-

нията файлове и т.н.

Blogbackupr в момента е на етап бе-

та-тестове и използването му (поне за-
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сега) е напълно безплатно, като предос-

тавя 100 МВ място за съхранение, а ре-

гистрацията е много лесна и отнема бук-

вално секунди. От друга страна, напосле-

дък сайтът невинаги е достъпен, затова 

ще предложим още една алтернатива за 

бекъп на различни сайтове, макар и реали-

зирана не чрез уебуслуга, а чрез софтуер – 

разбира се, безплатен.

Става въпрос за програмката HTTrack 

Website Copier, която ви позволява да си на-

правите локално огледално копие (mirror) 

на блог или на какъвто и да било друг сайт, 

като го запишете на компютъра си. Този 

мощен безплатен софтуер, неслучайно оп-

ределян и като “офлайн браузър”, буквално 

ви дава възможност да си “даунлоуднете” 

цял сайт на хард диска, изграждайки рекур-

сивно всичките му директории, HTML ко-

диране, линкове, изображения и други фай-

лове. HTTrack запазва и структурата, и въ-

трешните връзки на оригиналния сайт, 

така че имате точно копие: достатъчно 

е да отворите която и да е страница на 

огледалното копие във вашия браузър и ще 

можете да сърфирате из него по същия на-

чин, както и ако сте онлайн. 

Друго важно достойнство на HTTrack е, 

че софтуерът може автоматично да ак-

туализира огледалния сайт на компютъра 

при промени в оригиналния сайт, като дори 

възстановява даунлоуд процеса в случай на 

прекъсване. Голямо предимство за начина-

ещите потребители е наличието на вгра-

дена система за помощ (help наръчници), а 

по-опитните пък вероятно ще харесат об-

ширните възможности за персонализация 

на бекъп процеса, заложени в програмата. 

Както споменахме, софтуерът е сво-

бодно достъпен за сваляне (на адрес http://

www.httrack.com/), като се предлага в две 

версии: WinHTTrack за Windows 2000/XP/Vista 

и Windows 7 и WebHTTrack – изданието за 

Linux, Unix и BSD платформи. 

В заключение
Както вече със сигурност сте разбрали, 

всяка информация, която се съхранява на едно 

място, независимо дали става въпрос за Ин-

тернет, или на компютъра, може да бъде за-

губена поради една или друга причина. Дори 

най-големите и известни уебсайтове и он-

лайн услуги не могат да гарантират 100%, че 

дан ните, които изпращате или съхраняват 

с тяхна помощ, ще бъдат винаги достъпни. 

Точно затова, ако тази информация все пак 

е цен на за вас, силно препоръчително е от-

рано да потърсите възможности за правене-

то на нейни резервни копия. А както, надява-

ме се, успяхме да покажем с настоящия мате-

риал, в Мрежата има достатъчно безплат-

ни или поне сравнително евтини инструмен-

ти, които позволяват да направите такъв 

бекъп. Изборът на конкретен техен предста-

вител е изцяло ваш – можете да го направи-

те в зависимост от нуждите и личните си 

предпочитания по всяко време. 

www.pcworld.bg
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Един от критериите за избор на хос-
тинг доставчик е контролният па-
нел, с който се предлагат услугите. 

В световен мащаб има три основни кла-
са хостинг контролни панели:

• Такива, които са платени и могат да 
се закупят и да се използват готови. Ще 
ги наричам платени контролни панели;

• Такива, които се разработват от съ-
ответната хостинг компания вътреш-
но. Ще ги наричам собствени контрол-
ни панели;

• Безплатни контролни панели, обик-
новено разработвани с лиценз за отво-
рен код.

Основните предимства на платени-
те контролни панели са:

• Голяма разпространеност  – едни 
от най-използваните контролни пане-
ли в световен мащаб са cPanel, Plesk, H-
Sphere, Ensim и други. Те се използват от 
много хостинг компании по света (вклю-
чително и много големи), което е пред-
поставка за по-голяма стабилност и лип-
са на проблеми;

• Познаване от потребителните – с 
увеличаване на клиентите, използващи 
хостинг услуги, всеки от тях си изгражда 
предпочитания за работа с определен хос-
тинг контролен панел. По тази причина е 
по-добре да изберете хостинг компания, 
която предлага някой от най-разпростра-
нените контролни панели. Това би ви спес-
тило много проблеми, ако един ден ви се 
наложи да смените вашия хостинг достав-
чик. Същевремен но с това със смяната на 
хостинг доставчика няма да се налага да 
разучавате отново друг контролен панел;

• Поддържане на най-новите техноло-
гии – тъй като контролният панел се раз-
работва от външна специализирана ком-
пания, тя трябва да бъде винаги на гре-
бена на вълната на новите технологии. 
Вашата хостинг компания, използвайки 
платен контролен панел, винаги ще може 
да ви предложи най-новите и съвремен-
ни тенденции в уебхостинг услугите, Ин-
тернет приложенията, езиците за про-
грамиране и базите от дан ни;

• Големи възможности за управление 
на вашия хостинг акаунт  – платените 
контролни панели предлагат големи въз-

можности за управление на хостинг ака-
унтите. Отделно от това съществуват 
редица допълнителни приложения, които 
допълват основните набори от възмож-
ности на контролния панел и могат да 
предложат още по-големи улеснения и въз-
можности на клиентите. Пример за та-
кова приложение е библиотеката с гото-
ви за инсталиране скриптове Fantastico.

До тук изброих някои от основните 
предимства на платените контролни па-
нели. Ето и някои от недостатъците им:

• По-бавно реализиране на изискванията 
за нови функции. Понякога за вас като кли-
ент на хостинг фирма е важно контролни-
ят панел да има възможност, която липс-
ва, но би ви помогнала в ежедневната ра-
бота. Тъй като той не се разработва от 
вашата хостинг компания, тя не може да 
се ангажира директно дали или кога тази 
възможност ще бъде реализирана;

• Немного добра интеграция със сай-
та на хостинг компанията. Поради това, 
че контролният панел не е разработка 
на хостинг компанията, е възможно кон-
тролният панел да е „отделен“ от сай-
та на хостинг компанията, а не да е пря-
ко интегриран в него;

• Тъй като платените контролни па-
нели обикновено имат доста големи въз-
можности, ще ви е необходимо малко по-
вече първоначално време, за да ги разучи-
те. Все пак вашият хостинг доставчик би 
трябвало да може да ви съдейства в ра-
ботата с контролния панел, а също така 
да ви осигури и подробна документация.

Другият вид широко разпростране-
ни контролни панели са разработвани-
те от самата хостинг компания. Техни-
те основни предимства са:

• По-бърза реакция на изискванията на 
клиентите. Тъй като контролният панел 
е собствена софтуерна разработка, хос-
тинг компанията би трябвало по-бързо 
да може да реагира на запитвания за нови 
функционалности на своите клиенти;

• По-добра интеграция със сайта на 
хостинг компанията. Обикновено сайтът 
на хостинг компанията, работеща със 
собствен контролен панел, е едно цяло 
с него или те са много тясно свързани.

Трябва да отбележим, че собственият 

контролен панел също има редица недос-
татъци, които могат да окажат влияние 
върху вас като клиенти:

• Тъй като собственият контролен 
панел се използва от относително огра-
ничен брой потребители (в сравнение с 
големите платени контролни панели), е 
възможно той да има доста софтуерни 
проблеми (бъгове), които да спъват нор-
малната работа с него;

• Недостатъчно бързо развитие – раз-
работката на собствен контролен панел 
е доста сериозно начинание и обикнове-
но фирмите, които са се наели с него, не 
успяват да развиват достатъчно бързо 
кръга на предлаганите услуги и възмож-
ности. Същевремен но от това се полу-
чава и технологично изоставане, което 
може да ви попречи да реализирате иде-
ите си, използвайки най-новите уебтех-
нологии и тенденции;

• Преместването на сайт от и към 
хостинг компания със собствен контро-
лен панел е свързано с доста ръчна рабо-
та. Това означава, че ако вие решите да 
преместите сайта си на друго място, 
трябва ръчно да копирате файловете 
си, базите дан ни, пощенските кутии и 
други настройки, необходими за нормал-
ната работа на сайта ви.

Като обобщение мога да подчертая, 
че платените контролни панели обик-
новено предлагат доста голям набор от 
възможности. Поради това, че се използ-
ват от милиони потребители по целия 
свят, имат малко проблеми и са доста 
лесни за работа. Същевремен но с това 
платените контролни панели имат въз-
можности за генериране и възстановява-
не на пълен бекъп (архив) на сайта ви, кое-
то прави смяната на хостинг доставчика 
много лесна и удобна за вас, превръщайки 
ви в по-независими и мобилни. 

Собствените контролни панели обик-
новено предлагат по-малък на брой въз-
можности и могат да изглеждат по-лес-
ни за работа, особено за начинаещи по-
требители. От друга страна, те могат 
сериозно да ви обвържат с определен хос-
тинг доставчик, което да направи смя-
ната му много неприятно и трудоемко 
занимание.

съветва:

Сравнение на хостинг 
контролни панели

www.superhosting.bg
sales@superhosting.bg

Любомир Русанов, 
управител на СуперХостинг.БГ
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В 
днешно време към мрежата се свърз-

ват толкова много устройства  – 

от компютъра, гейминг конзолата 

и системата за домашно кино до теле-

фона, таблета, принтера и дори те-

левизора. Домовете и офисите ни 

са се превърнали в гнезда на ус-

тройства, готови да се свържат 

с необятното Интернет прос-

транство, да споделят инфор-

мация помежду си и като цяло, 

да превърнат технологично-

то ни ежедневие в гигантска 

онлайн мрежа. Сега повече от 

всякога се изпитва нуждата да 

бъдем "свързани", но с навлизане-

то на толкова много нови техно-

логии обикновеният потребител за-

тъва в стандарти и устройства, чий-

то потенциал извън мрежата не може да 

бъде реализиран. Следният материал ще 

ви помогне да си изясните голямата кар-

тина на мрежите, ще ви въведе в различ-

ните типове и стандарти, ще ви обясни 

специфичната терминология и ще ви даде 

няколко страхотни идеи за това, как вина-

ги да бъдете онлайн. 

Общата картина
Мрежата ви позволява да свързвате ня-

колко компютъра или други устройства за-

едно, така че да споделят ресурси, като 

принтери, файлове или Интернет връзка. 

Съществуват три основни типа домаш-

ни мрежи: най-разпространените в Бълга-

рия Ethernet LAN мрежи, за които се използ-

ва окабеляване Category 4 или 5; безжични 

мрежи, базирани на компоненти, които 

изпращат дан ни по въздушен път посред-

ством радиочестоти; Power-line мрежи, 

които използват наличната електрическа 

инсталация, но са много рядко срещани по 

нашите ширини. 

Безжичната мрежа е най-подходящата 

за домашни условия, тъй като премахва 

необходимост та от кабели, а и един смарт-

неправилно понятие, тъй като всички ма-

гистрални Интернет трасета са оптични, 

но се свързват към конвертор, от който 

излиза кабелният LAN Интернет, вли-

защ в дома ви по медни жици. Кога-

то от конвертора директно из-

лиза оптика, тогава говорим за 

"директна оптическа свърза-

ност", но отново не и за "оп-

тичен Интернет". 

Стандартна 
домашна мрежа

Вече споменахме, че в Бъл-

гария най-разпространеното 

свързване е Ethernet LAN. Евти-

но е, предлага сравнително висо-

ки скорости, а и вече става прак-

тика Интернет доставчиците да 

предлагат в пакет и безжичен рутер, 

с който можете да разпръсквате сигна-

ла из дома си. Това е класическа комбинация, 

а ако желаете, съществува и вариантът да 

ползвате рутера като суич, с който да свър-

жете кабелно още до три компютъра. Ако 

трябва вие да купите рутер, добри вариан-

ти са Linksys WRT160N, Netgear WNDR2000, 

D-Link DIR-615 и TP-Link TL-WR741ND. Ако сте 

решили, че ще сте твърдо "безжични" и раз-

полагате с няколко PC-та, за тях ще трябва 

да осигурите безжични USB адаптери, кои-

то да приемат сигнала (но първо провере-

те в Device Manager дали дъното ви не раз-

полага с вградена Wireless карта). Лаптопи-

те имат вградени. 

Друг популярен вариант за свързване е 

ADSL, който предоставя удобството за 

ползване на Интернет и телефон с един 

кабел. В България услугата се предлага от 

Vivacom и Орбител, но последните я нари-

чат ODSL.

Не на последно място е директната оп-

тическа свързаност (PON или AON), чрез 

която получавате цифрова телевизия, те-

лефон и Интернет по един оптичен ка-

бел. PON мрежите се развиват активно 

от Spectrum Net.

фон, портативна гейминг конзола и лаптоп 

винаги ще имат достъп до мрежата. Жич-

ните мрежи, от друга страна, са далеч по-

сигурни и стабилни (особено що се отнася 

до мултимедийно стриймване), а с Power-

line адаптер могат и да се разширяват без 

необходимост та от допълнително окабеля-

ване. В зависимост от личните ви предпо-

читания и изисквания към местоположени-

ето и мобилност та на мрежовите устрой-

ства, можете да обмислите и вариант за 

комбинация между жична и безжична мрежи.

Маркетинговите трикове 
срещу реалност та

Редно е да продължим с няколко поясне-

ния по отношение на различните наиме-

нования на Интернета в България и да раз-

граничим маркетинговите трикове от 

реалност та. Като начало на Запад "кабелен 

Интернет" се нарича този, който идва от 

кабела на кабелната телевизия, но тук сме 

свикнали да наричаме по този начин LAN 

Интернета. "Оптичен Интернет" също е 

Наръчник за покупка 
на мрежови продукти
Владимир Георгиев

Всичко за м
реж
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въри също предлагат възможност та да бъ-

дат достъпни дистанцион но през Интер-

нет. Примери за NAS сървъри за малкия биз-

нес са Synology DS209+, QNAP TS239 Pro и HP 

MediaSmart EX495.

Ключови компоненти:

Кабел/ADSL модем – свързва Интернет 

услугата към вашата мрежа

Гигабитов безжичен рутер – свързва без-

жичните и жичните адаптери в мрежата

Wireless-N адаптер – свързва компютри-

те към безжичната мрежа

Принт сървър (по избор) – свързва прин-

тер директно към мрежата

Бизнес NAS сървър (по избор) – служи за 

файлов и бекъп сървър

Power-line адаптер – свързва компютри-

те към електрическата инсталация

Онлайн гейминг и домашно 
забавление

За повечето онлайн геймъри стандарт-

ната домашна мрежа ще им свърши чудес-

на работа. Съвремен ните настолни гейм 

конзоли Xbox 360 и PlayStation 3 обаче са с 

много повече възможности освен гейминга. 

Те могат да се използват като TV Set Top 

и да стриймват мултимедия от NAS сър-

вър или компютър в мрежата. А когато 

става въпрос за стриймване на мултиме-

дия във висока резолюция, очевидно тряб-

ва да говорим за бърз Интернет. Гигабитов 

Wireless-N рутер е силно препоръчителен, 

но работа може да ви свърши и двубандов 

рутер. Последният поддържа Wireless-N и в 

2.4 GHz, и в 5 GHz честоти. Вероятно зна-

ете, че 2.4 GHz честотата се използва за 

Bluetooth устройства, безжични телефони и 

прочее, а 5 GHz честотата предоставя по-

добра производителност, стига рутерът 

и клиентът да я поддържат. Ако живеете 

Ключови компоненти:

Кабел/ADSL модем – свързва Интернет 

услугата към вашата мрежа

Безжичен рутер – свързва безжичните и 

жичните адаптери в мрежата

Безжичен адаптер – свързва компютри-

те към безжичната мрежа

Power-line адаптер  – свързва компю-

трите към електрическата инсталация, 

за употреба там, където безжичният сиг-

нал не достига 

Офис мрежа за малкия бизнес
И тук Ethernet LAN е класиката в жанра, 

но с навлизането на толкова много устрой-

ства, които изискват Wi-Fi, е добре да се 

замислите за безжичен рутер. И тъй като 

в офис среда се трансферират много пове-

че дан ни, най-добрият вариант е рутер с 

Gigabit Ethernet (1000 Mbps) възможности, 

задължително поддържащ новия Wireless-

N (802.11n) стандарт вместо стария 

Wireless-G (802.11g), при който максимал-

ната скорост е 54 Mbps. Поначало 802.11n 

предоставя скорости до 300 Mbps, но с раз-

витието на стандарта със сигурност те 

ще се повишат още повече. Важно е също 

така рутерът да има разширени мрежови 

възможности (например Port Forwarding, 

Firewall и Virtual Private Network), чрез кои-

то локалната ви мрежа да е по-сигурна.

Споделянето на принтер и файлове в 

мрежа от компютри е нещо ежедневно в 

офис. Съществуват много рутери с вграде-

на възможност за обслужване на принтери, 

такива модели са Linksys WRT610n и Apple 

Airport Extreme Base Station. С този вид ру-

тери можете да включите USB принтер 

към тях и печатащото устройство ще 

стане достъпно за всички компютри в мре-

жата. Най-добрият вариант, разбира се, е, 

ако инвестирате в принтер с вградени мре-

жови възможности. Повечето нови прин-

тери, включително лазерните и мастиле-

ноструйните, имат такива, а някои моде-

ли дори идват с безжична мрежова опция.

Най-елементарният и достъпен начин 

за споделяне на дан ни между компютри 

в мрежа е посредством Network Attached 

Storage (NAS) сървър. NAS сървърът мно-

го наподобява стандартните сървъри, но 

без монитора, мишката и клавиатурата. 

През последните години NAS сървърите 

се развиха дотолкова, че освен да бъдат 

централизирано средство за файлово спо-

деляне, мултимедийно стриймване и бе-

къп, някои от тях могат да се използват 

като принт сървър, наблюдателна стан-

ция, FTP сървър и т.н. Повечето NAS сър-

в къща, т.е. на място, където не е прена-

селено с безжични AP, добра работа ще ви 

свърши 2.4 GHz Wireless-N рутер.

Още нещо, което трябва да отбеле-

жим, е, че винаги можете да превърнете 

гейм конзолата си (или всяко Ethernet мре-

жово устройство) в безжично, ако използ-

вате безжичен мост (познат и като без-

жичен гейминг адаптер). Мостът се свърз-

ва към съответното устройство посред-

ством Ethernet порт, също както USB без-

жичен адаптер се свързва към компютър 

(и му добавя безжична функционалност) 

чрез USB порт.

Ключови компоненти:

Кабел/ADSL модем – свързва Интернет 

услугата към вашата мрежа

Гигабитов Wireless-N или двубандов ру-

тер (по избор) – свързва безжичните и жич-

ните адаптери в мрежата

Wireless-N адаптер – свързва компютри-

те към безжичната мрежа

Power-line адаптер – свързва компютри-

те към електрическата инсталация

Wireless-NBridge (по избор) – добавя към 

настолна гейм конзола възможност за без-

жична свързаност 

Guest Networking
Тази функция (позната и като Guest Zone) 

позволява създаването на отделна безжич-

на мрежа, която дава достъп до Интер-

нет, но блокира достъпа до локалните ре-

сурси, като например компютри и прин-

тери. Също може да блокира безжични кли-

енти така, че да се "виждат" един други-

го, което означава, че човек с лоши наме-

рения няма да може да хакне другите ус-

тройства, свързани в Guest Zone-та. За 

целта трябва да имате Wireless-N рутер с 

добър обхват и, разбира се, опцията Guest 
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Networking. Много рутери на пазара пред-

лагат тази опция, като някои от тях са D-

Link DIR 855, D-Link DIR-825, Linksys WRT610n 

и Apple Airport Extreme Base Station.

Компоненти на 
безжичната мрежа
В момента пазарът е изпъстрен с тол-

кова много устройства, марки, стандар-

ти, функции, опции и прочее, че изборът 

на правилното оборудване може да се пре-

върне в същински ад. Със следващите редо-

ве ще ви помогнем да подредите парчета-

та от пъзела.

Рутери
Рутерите изпълняват функцията на пор-

тал между широколентовата връзка (ADSL, 

кабелен Интернет, LAN) и домашната/

офис мрежа. Безжичните рутери са с раз-

лични конфигурации, но повечето са обе-

динени от четирипортов жичен Ethernet 

суич. Безжичните рутери също така имат 

вграден, безжичен Access Point. Както под-

сказва името, тези устройства маршру-

тизират трафика между вашата мрежа и 

Интернет. Повечето съвремен ни рутери 

са с вграден DHCP сървър, който автома-

тично назначава точната IP информация 

към всеки компютър от локалната мрежа 

(LAN). Отделен (WAN) интерфейс на руте-

ра свързва цялата домашна или офис мре-

жа с широколентов модем, позволявайки 

да споделяте Интернет връзката посред-

ством рутера. По-скъпите рутери включ-

ват защитни стени, някои са с разширени 

функции по сигурност та. Съществуват и 

такива рутери, които са с вграден кабе-

лен или ADSL модем, елиминирайки нужда-

та от две отделни устройства. 

Адаптери
Адаптерът служи за свързване на ком-

пютър или PDA устройство към мрежа. 

Лаптопите идват с вградени адаптери, 

но РС-тата рядко ги включват. На паза-

ра са налични адаптери с редица мрежови 

стандарти – 802.11n, 802.11g, dual-band, а 

всеки тип идва в различни форми и разме-

ри, включително PC карти, PCI и mini-PCI, 

USB, CompactFlash, SD. По-скъпите адапте-

ри са със собствени, специални функционал-

ности, като сменяема антена, поддръжка 

на криптиране, софтуер за мрежов мони-

торинг и т.н. 

Суичове и хъбове
Ethernet стандартът е лепилото, кое-

то свързва повечето мрежи. Бърз е, евтин 

е и е интегриран в почти всичко. Ако же-

лаете да разширите мрежата си, Ethernet 

хъб или суич могат да свършат работата, 

тъй като повечето РС-та и лаптопи са с 

вграден Ethernet адаптер. Болшинството 

безжични рутери идват с три- или четири-

портов Ethernet суич, позволявайки свърз-

ването на рутера към жична Ethernet мре-

жа. Суичовете и хъбовете като отделни 

устройства вършат същата работа, но 

с тази разлика, че суичовете могат да се 

справят едновремен но с множество потре-

бители без съществена загуба на мрежова 

производителност. 

Разширяване на 
безжичната мрежа
Вероятно вече имате домашна мрежа и 

желаете да я свържете с мрежа на съседа 

на отсрещната улица или може би искате 

да създадете публичен хот спот, който да 

привлича клинти към бизнеса ви. 802.11n ру-

терите предоставят значително по-голям 

обхват в сравнение със старите стандар-

ти (g/a), достигайки 250 метра външен об-

хват и 70 метра при затворени простран-

ства. Но какво още може да се направи?

Рипийтъри
По пътя на дигиталния сигнал по възду-

ха или през кабел с нарастване на разстоя-

нието силата му отслабва. За да изведе-

те сигнала по-далече, ще ви трябва устрой-

ство, което да поеме сигнала и да продъл-

жи маршрута му с пълна сила. Рипийтъри-

те правят точно това. Макар че е лесно 

рипийтърът да бъде сбъркан с мост, всъщ-

ност някои точки за достъп (AP) и мостове 

са с включен рипийтър режим, който поз-

волява на съответното устройство да по-

лучава сигнал от друга AP и да го повтори 

към адаптер или трети AP, които са в об-

хват. Важно е обаче да запомните, че по-

вечето мостове са способни да комуники-

рат единствено с други мостове. Четете 

внимателно какви точно функции включва 

устройството, което желаете да купите. 

Power-line 
Power-line устройствата са мечтата на 

всеки потребител, независимо дали ста-

ва въпрос за дома или за малкия офис. Това 

са мостове, които могат да отведат без-

жичния ви сигнал на места, които иначе са 

недостъпни за допълнително окабеляване 

или Wi-Fi сигнал. Устройствата се включ-

ват директно в контактите на захранва-

щата електрическа мрежа, преобразувай-

ки сигнала и позволявайки обмена на музи-

ка, видео, файлове или сърфиране в Интер-

нет при идентични с традицион ните мре-

жи скорост и удобство. Удобството се до-

пълва и от това, че този вид устройства 

са способни сами да откриват настройки-

те на мрежата и нямат нужда от допъл-

нително конфигуриране, за да работят. За 

да изградите Power-line мрежа, ви трябват 

два Power-line адаптера, съвместими със 

стандартите HomePlug. Такива например 

се предлагат от Linksys на съвсем задоволи-

телната цена от около 200 лева.

Сигурност
Компонентите и методологията, по 

която е изградена мрежата ви, ще опреде-

лят от какво имате нужда, за да подсигу-

рите локалните компютри, но някои неща 

се считат за абсолютно задължителни при 

всяка мрежа с достъп до Интернет. Някол-

ко елементарни мерки могат да защитят 
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дан ните ви и да държат системите ви в 

безопасност.

Антивирусен софтуер
Домашната или офис мрежата правят 

лесно споделянето на файлове между ком-

пютри, но така отварят широко врати-

те си към вируси и червеи. За щастие мо-

жете да имунизирате машините с антиви-

русен софтуер. Антивирусният софтуер за-

сича и отстранява вирусите, преди да са 

получили шанса да се разпространят и на-

несат непоправими вреди на информация-

та и системата ви. Ако възнамерявате да 

свържете мрежата си към Интернет, ан-

тивирусът е нещо задължително.

Софтуерни защитни стени
Когато отваряте електронен мейл, 

имейл сървър, разположен някъде в Интер-

нет мрежата, изпраща дан ните от опреде-

лена точка към вашия компютър. Уебсървъ-

рите използват eдин порт на компютъра 

ви, за да ви изпратят уебстраница, а чат 

програмите използват съвсем друг, за да ви 

изпращат съобщенията. Това са "софтуер-

ни портове" и не можете да ги видите, но 

повярвайте ни, те са там някъде. Това, кое-

то прави защитната стена, е да наблюдава 

трансфера на дан ни от компютъра ви към 

специфичен порт – понякога позволява пре-

минаването на дан ни, понякога ги блокира, 

а друг път ви пита дали искате да позволи-

те връзка, която предстои да бъде отво-

рена. Повечето защитни стени включват 

общ набор от правила за това, какво е и 

какво не е позволено, но има и такива, кои-

то предоставят възможност та вие сами 

да определяте правилата. Имайте пред-

вид, че ако компютърът ви е зад рутер, 

шансовете вече да сте зад хардуерна за-

щитна стена, а следователно и Windows 

вградена софтуерна защитна стена, са го-

леми. Ако обаче пътувате често с лаптопа 

си, препоръчително е да обмислите вари-

анта за отделна софтуерна защитна сте-

на. Добре е да знаете, че този вид софту-

ер води до деградиране на системната про-

изводителност, както и че повечето про-

изводители на ативирусен софтуер включ-

ват към продуктите си и защитна стена.

Хардуерни защитни стени
Както споменахме по-горе, голяма част 

от рутерите идват с вградени хардуерни 

защитни стени. Ако вашето устройство 

не разполага с нея, съществува вариантът 

да купите отделно хардуерно устройство, 

което изпълнява точно тази функция. Хар-

дуерната защитна стена работи по същия 

начин като софтуерната, но притежава 

редица преимущества. Софтуерната за-

щитна стена трябва да бъде инсталирана 

на всички компютри в мрежата, а хардуер-

ната централизира контрола върху връзки-

те между мрежата и Интернет, така че да 

сте сигурни, че всички ма-

шини във вашата 

мрежа играят по 

едни и същи пра-

вила. Също така 

хардуерните за-

щитни стени използват собствени проце-

сори за филтриране на портове и крипти-

ращи задачи, което означава, че от компю-

трите в мрежата не се изисква да отдават 

никаква изчислителна мощ, предоставяйки 

ви така по-висока обща системна произво-

дителност. В допълнение, ако сте решили 

да инвестирате в хардуерна защитна сте-

на, се оглеждайте за възможност та да мо-

жете да настроите VPN връзките от Ин-

тернет към личните ви LAN, гарантирай-

ки по този начин безопасен достъп към ком-

пютрите ви, ако сте на път.

Мултимедия
Повечето домашни мрежи се използват 

основно за свързване на РС-та и извършва-

не на традицион ни задачи, като споделя-

не на Интернет връзка, обмeн на файло-

ве, принтиране. В последно време все по-

вече домашни мрежи се използват и с чис-

то развлекателни цели, като онлайн гей-

минг, стриймване на аудио- и видеофайло-

ве. С правилните компоненти можете да 

стриймвате MP3-ки директно към стере-

оуредбата ви или да свържете гейминг кон-

золата си с домашната мрежа.

Дигитални аудиорисивъри
Дигиталното аудио е навсякъде  – от 

гигабайтите MP3-ки, обзели удобно голя-

ма част от хард диска ви, през Интернет 

радиостанциите, до платените музикал-

ни услуги. Но голямото предизвикателство 

винаги е било отнасянето на музиката от 

компютъра към стереосистемата. Точно 

тук на помощ идват дигиталните аудио-

стриймъри, които са познати под мно-

го имена – digital audio receiver, digital 

media adapter, digital audio streamer и 

т.н., – но основното и най-важното 

е, че позволяват да се наслаждавате 

на дигитална музика от РС-то или 

Интернет през големите, мощни коло-

ни на музикалната ви система, дори ако е в 

различна стая на жилището. Стрийминг ме-

тодите варират – някои използва домаш-

ната мрежа (Ethernet или Wi-Fi), други из-

ползват плъгин трансмитери и рисивъри, 

а повечето (но поне не всички) модели са 

готови да вбесят средностатистическия 

потребител с DRM и защити от копиране, 

така че обърнете внимание дали плейърът 

ви може да се справи със съответния аудио-

стандарт или платена музикална услуга. Не 

на последно място, оглеждайте се за TV из-

ход – винаги може да ви влезе в употреба.

Мрежови видеостриймъри
Дигиталната мултимедия е страхот-

на, но кой би предпочел да се прегърбва на 

стол пред компютърния монитор, при по-

ложение че може да се разположи на удобния 

диван пред системата за домашно кино? 

За тази цел готови да ви помогнат са мре-

жовите видеостриймъри (network video 

streamer), чрез които можете да стрий-

мвате дигитално видео, музика и снимки 

през домашната мрежа – от компютъра 

към хола. Като категория продукти този 

вид устройства през последните няколко 

години еволюира и се разрасна значително, 

което доведе до чувствително понижение 

на цените им, а и повечето мрежови виде-

остриймъри изпълняват функцията и на ди-

гитални аудиорисивъри. 

Ако сте притежатели на PlayStation 3, 

Wii или Xbox 360, тези конзоли могат да 

стриймват видео през мрежата, но при 

различна резолюция (Full HD предлага един-

ствено PS3).
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Офис програми: 
ABBYY FineReader 10 
Professional Edition

ABBYY FineReader 10 Professional Edition е 

най-новата програма за оптично разпозна-

ване на символи (OCR) на известния разра-

ботчик, която служи за прехвърляне на до-

кументи/текст от хартия в цифров вид 

на компютъра. Тя може да използва скене-

ра директно, а може да є бъде указано да 

обработи съществуващи файлове, поддър-

жайки практически всички популярни фор-

мати за изображения, документи и т.н. 

Програмата се справя много добре дори и 

с доста лоши източници от рода на бледи 

копия, дефекти по сканирания документ, 

ниска разделителна способност при скани-

ране и др. Освен това се опитва да запа-

зи структурата и изгледа на оригиналния 

документ. Интерфейсът на програмата 

е доста приятен и интуитивен и не би 

трябвало да затруднява дори по-неопит-

ните потребители.

Офис програми: 
StoreHouse LITE 2.51

StoreHouse е интегриран софтуер за уп-

равление на складово стопанство, факту-

риране и производство по разходни нор-

ми (рецепти), разполагащ с широк набор 

от функции и инструменти, необходими 

за поддържането на отчетност та в скла-

да и за документирането на стопанските 

операции. Продуктът притежава интуи-

тивен интерфейс, не изисква почти ни-

каква системна администрация и предла-

га комфортен и лесен за научаване начин 

на работа, така че да пести един от най-

цен ните ресурси на потребителя – него-

вото време.

Офис програми: 
WordWeb 6.4

WordWeb е безплатен тълковен, сино-

нимен и фразеологичен речник на английски 

език, който разполага с огромна база думи 

и фразеологизми. Речникът съдържа над 150 

000 думи, над 120 000 фрази и с негова по-

мощ можете да откриете думи от всяка 

една програма. Работи както в офлайн ре-

жим, така и когато сте свързани с Интер-

нет, като можете да търсите думи и фра-

зи в множество известни енциклопедични 

сайтове, като Wikipedia и други.
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PDA софтуер: IM+ за 
BlackBerry и Android

IM+ е приложение от типа "комбайн", кое-

то ще ви предостави възможност да общу-

вате едновремен но в MSN, Yahoo!, Google 

Talk, AIM, MySpace, Jabber, ICQ, Facebook, 

Skype и Twitter през вашето BlackBerry или 

Android устройство. Можете да използвате 

приложението за няколко услуги едновремен-

но, като списъците с вашите приятели ще 

бъдат обединени по лесен за работа и пре-

глед начин. Ще е възможно да изпращате 

снимки, да следите своята история, да полз-

вате функцията за разпознаване на реч, да 

превеждате части от своите разговори и 

да правите много други полезни неща.

Интернет: Opera 
11.10

Opera е един от най-известните Интер-

нет браузъри, снабден с множество нови и 

интересни функции. Някои хора смятат, че 

това е най-бързата програма за разглежда-

не на уебстраници. Тя има вградени защи-

ти от изскачащи прозорци, използване на 

табове, вградена търсачка и много, много 

други. В Opera 11.10 за пръв път от доста 

дълго време насам е усъвършенствана тех-

нологията Opera Turbo, която обещава до 4 

пъти по-бързо от досега зареждане на уеб-

страници, като при това се подобрява и 

качеството на изображението. Освен това 

разработчиците на Opera уверяват, че но-

вата версия на браузъра е по-енергоефек-

тивна от предишните, т.е. има по-малко 

негативно влияние върху живота на бате-

риите на мобилните компютри.

Файлове и твърди 
дискове: EASEUS Partition 
Master 8.0.1 Home Edition

EASEUS Partition Master е програма за ра-

бота с твърди дискове, която включва упра-

вление на дялове, възстановяване на файлове 

и копиране на дялове. Програмата разпола-

га с доста голямо разнообразие от функции, 

свързани с дяловете създаване, изтриване, 

форматиране, оразмеряване, сигурно изтри-

ване, сливане, разцепване, конвертиране, 

скриване/показване и др. Продуктът може 

още да създава бекъп на дялове или твърди 

дискове, включително и на динамични видо-

ве, както и да възстановява файлове от из-

губени, форматирани или повредени дялове.

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: ......................................................................................................................

В скобите поставете дума, която е със същото 
значение като на определенията извън скобите.

тегля ( …………….....………) разтеглям на дарак

11

Поставете липсващите съгласни така, че да се 
образува магически квадрат: водоравно и отвесно 

да се четат едни и същи пет думи. Кои са думите?

Т Л Н К
Н Т Т З
К Л Л
Л Т

Образувайте 6-буквена дума, като използвате само 
дадените четири букви.

З   Г   Л   О

Коя е следващата фигура в редицата?
 

44

22

А Б В Г Д

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

ни дават основание да продължим играта, 
която през 2011-а навършва 10 години. 

За осигуряването на наградите отново 
ни помагат нашите партньори от 

COMPUTER 2000, Targus и издателство 
“Сиела”, като към спонсорите се присъе-

динява и гейм дистрибуторът ПУЛСАР.
За IQ лидерите през новата година е 
осигурена и ГОЛЯМА НАГРАДА, която 

ще бъде спечелена от един от първите пет 
участници с най-висок резултат от тестовете в 12-те броя 
на PC World през 2011 г. ГОЛЯМАТА НАГРАДА за годината ще е 
модерен и актуален в края й ТАБЛЕТ 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!
 Времен ното класиране от досегашните си участия ще наме-
рите на www.pcworld.bg. 
Междувремен но в бр. 5 за 2011 г. ПОПЪЛНЕТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ 

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

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

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

33

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

 www.privileg.bg

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

• Игра за РС от ПУЛСАР – Need for Speed Shift 2: Unleashed• Игра за РС от ПУЛСАР – Need for Speed Shift 2: Unleashed
Безпрецедентният състезателен реализъм от първо лице ви поставя директно 
на шофьорското място, за да изпитате вибрациите вътре в кокпита, реалистич-
ните движения на главата на пилота и ударa при всяка шеметна катастрофа. По-
чувствайте какво всъщност означава Битката на пилотите в това несравнимо 
състезателно преживяване, улавящо физическото усещане да бъдеш зад волана при 
200 мили/час. Плашещо автентична физика, очарователни нощни състезания и гла-
возамайваща скорост, комбинирани с камера на каската, ви поставят в сърцето на 
екшъна. Повече подробности за играта, чиято обложка и упътване са преведени на 
български, можете да научите на www.pulsar.bg.

• • Компактна оптична мишка от TARGUS AMU75EUКомпактна оптична мишка от TARGUS AMU75EU
• Оптични сензорна технология с компактен дизайн, идеален при ограничено прос-
транство. • Лесна употреба -  прибиращ се кабел, с настройка до желаната дължина.
• Съвместимост: PC/MAC/Netbook • Интерфейс: USB • Тегло:0.04kg • Портативният 
дизайн (7.6 х 4.5 х 2.5 cm ) е ергономичен и удобен за лява и дясна ръка при пътуване.

• • Kнигa от издателство “Сиела” Kнигa от издателство “Сиела” 
Непотърсени награди 60 дни след обявяването им остават в полза на PC World България. 
Отговорите изпращайте до 10.6.2011 г. на адрес: София 1000, п.к. 209, за IQ теста

А Е
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...............................................
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...............................................

...............................................
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Как се нарича обединение от племена?

а) ТЪЛПА
б) ШАЙКА
в) ОРДА
г) НАВАЛИЦА

Коя е думата, която има следните три значения:

място за разтоварване за ж.п. гара
конска товарна кола
програма на политическа партия

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.

Коя от следващите анаграми НЕ Е строителен 
термин?

а) УКЛОП
б) ЛАОКНО
в) ТАРКЕА
г) АДКАРА
д) РЕТРГЕ

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 

Коя дума е противоположна по значение на 

ОКУЛТЕН?

а) ЕСТЕСТВЕН
б) ЛАТЕНТЕН
в) РИСКОВАН
г) ОСЕЗАЕМ
д) СЪДБОНОСЕН

55

99

8877

Награди от теста за бр. 3'2011 печелят:

Владислав Светославов Дацов, София - мобилен телефон за две 
SIM карти PRIVILEG ТV5 mini

Свилен Николаев Серафимов, Добрич - игра за РС от ПУЛСАР - 
Earthrise

Нина Тодорова Якимова, София - Мобилен USB 2.0 хъб от Targus 

Преслава Стоянова, Разград - книга от издателство “Сиела” – 
“Градът на безвремието” от Енрике Мориел

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. 3'2011: 

1 Ъ;  2 ЕМПИРИЧЕН (= опитен); 3 в/ ЕНТУСИАЗЪМ; 

4 8; 5 А); 6 55; 7 ОСПОРВАМ, ПРОТИВОРЕЧА; 

8 ЕТИМОЛОГИЧЕН; 9 Вж. фиг. 1; 10 Вж. фиг. 2

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

.....................
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Работата в безжични условия предос-

тавя не само естетически комфорт, 

но и допълнителна мобилност и сво-

бода за работа от най-удобните кътче-

та на жилището ви. Много от вас веро-

ятно използват безжичен рутер в дома си, 

за да държат редица устройства постоян-

но свързани към мрежата, но понякога сила-

та на сигнала е колеблива, скорост та е не-

задоволителна и винаги имате усещането, 

че нещо не е наред в цялостната безжич-

на конфигурация. Причините за тези про-

блеми варират, но с настоящия материал 

ще ви предоставим всичко, което тряб-

ва да знаете за изграждането на стабил-

на Wi-Fi мрежа.

Установете коя е най-добрата 
позиция за рутера

Питали ли сте се някога защо безжични-

ят сигнал е по-силен в една стая, но много 

по-слаб в друга? Разбира се, че сте. Въпро-

сът обаче не е само в разстоянието между 

рутера и РС-то или лаптопа, но и в това, 

какви обекти (като стени, врати, мебели, 

електрическо оборудване, отдушници и 

прочее) застават на пътя на сигнала. В мно-

го от случаите ще установите, че значи-

телно можете да увеличите силата на Wi-

Fi сигнала с минорно препозициониране на 

рутера или компютъра. Методът на про-

бите и грешките ще ви свърши работа, но 

и ще ви загуби много време. За да получите 

възможно най-добрата позиция на рутера, 

трябва да направите визуализация на мре-

жата, която ще покрива. Безплатното при-

ложение Heatmapper (http://bit.ly/4Dnz5W) 

ще свърши работата вместо вас. След ин-

сталирането на Heatmapper (трябва първо 

да се регистрирате, преди да можете да 

го свалите) програмата ще ви попита дали 

разполагате с карта на етажа, на 

който ще се намира ру-

терът, но ако нямате, не 

се безпокойте – ще може-

те да създадете такава, 

като обходите жилище-

то си с лаптоп в ръка и 

пуснат Heatmapper. Пре-

минавайки бавно през вся-

ко кътче, използвайте ле-

вия клик на мишката, кол-

кото се може по-често. Ко-

гато приключите с оби-

колката, натиснете десния клик. Тогава 

Heatmapper ще направи карта на дома ви 

и ще ви покаже къде Wi-Fi сигналът е бил си-

лен и къде се е губил. Зелената зона е най-

доброто място за поставяне на рутера и 

обикновено това трябва да е централната 

точка на дома ви. Най-лошият сценарий е, 

когато сигналът трябва да мине през три 

или повече стени.

Груба грешка, която правят много от по-

требителите, е, че поставят рутера ди-

ректно на пода или до дебела стена. Най-

добрата позиция е в центъра на дома, къ-

дето не трябва да има скупчване на мно-

го предмети, които да блокират сигнала.

Всичко, което трябва да 
се знае за изграждането на 
стабилна Wi-Fi мрежа
Владимир Георгиев

Вс
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а 
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ре
ж
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а
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Използвайте последните 
драйвъри и фърмуер

Отново нещо, което подценяват пове-

чето потребители, са фърмуерът на ру-

тера и драйвърите за мрежовата карта. 

Рядко мрежовите устройства идват с по-

следните версии софтуер, а това може да 

е причина за редица проблеми – бавна връз-

ка, лош сигнал, липсващи опции и т.н. Кога-

то купувате нови мрежови устройства, не 

забравяйте да посетите сайта на произ-

водителя, за да проверите за последните 

ъпдейти. Например ако сте били сред „къс-

метлиите“, закупили мрежовия адаптер 

Linksys WUSB600N, в продължение на месе-

ци той не работеше на 64-битов Windows 

7, докато производителят най-накрая не 

пусна драйвър и за х64 архитектурата. За 

щастие ъпдейтването на фърмуера на ру-

терите през последните години е все по-

лесно начинание, а и сайтовете на популяр-

ните производители на Wi-Fi устройства 

имат специални секции за ъпдейти – Intel 

(http://bit.ly/ebfqRp), Realtek (http://bit.ly/

fCSKT6), D-Link (ftp://ftp.dlink.co.uk), Linksys 

(http://bit.ly/bZtn6s), Broadcomm (http://bit.

ly/fGGia), Atheros (http://bit.ly/hdiFj1).

Направете ъпгрейд на Wi-Fi 
хардуера

Ако все още използвате 802.11g (или 

дори b/a) безжичните стандарти, задачи-

те, които изискват повече трафик, като 

стриймване на видео, пускане на отдалече-

ни приложения, копиране на големи файло-

ве, със сигурност са проблем за вас. И три-

те мрежови стандарта предоставят от-

носително ниски скорости за съвремен ните 

разбирания. Както можете да видите от 

таблицата по-долу, 802.11n е модата, коя-

то ще замести по-старите 802.11a/b/g 

мрежи и ще се котира през следващите 

няколко години, предоставяйки значител-

но по-високи Интернет скорости, в пъти 

по-добър обхват и не на последно място – 

стабилност. При това някои от по-екзо-

тичните рутери предлагат използване-

то на две кънекции едновремен но, дости-

гайки по този начин зашеметяващата ско-

рост от 600 MBps.

Ако страдате от ниските скорости на 

безжичната си мрежа, инвестирайте в ру-

тер и Wi-Fi адаптер, които поддържат по-

- Външна антена за рутера. Сигналът на 

рутера може значително да бъде увеличен 

с външна антена. Тя е страхотно решение 

на проблема, ако не можете да разположите 

рутера в най-централната точка на дома си 

или не получавате желаните резултати. Не-

насочените (omni-directional, т.е. разпръск-

ват сигнала на 360 градуса) външни антени 

са сравнително евтина инвестиция от око-

ло 20 лева. Доста повече ще ви струват на-

сочените антени, които излъчват сигнала 

в конкретна посока, но на 150 и повече ме-

тра. Тук е важно да отбележим, че дължи-

ната на кабела на антената играе основна 

роля за силата на сигнала, и ще забележите 

значителна разлика между антена с кабел 3 

метра и антена с кабел 1 метър – колкото 

по-къс е кабелът, толкова по-добре. 

Направи си сам... рефлектор 
за увеличаване на сигнала

С подръчни материали можете много 

лесно и бързо да направите рефлектор, кой-

то да отразява сигнала в посоката, която 

желаете, също както огледалото отразява 

светлината. Точно по същия начин безжич-

ният сигнал на рутера може да бъде отра-

зен чрез рефлектор, направен от станиол. 

Всичко, от което имате нужда, е парче ста-

ниол, картон и тиксо. Първо изрежете кар-

тона в правоъгълна форма с размери око-

ло 15х10 см и го облепете внимателно със 

станиола. Сега отрежете друго парче кар-

следната 802.11n спецификация. За да про-

верите с какво разполагате в момента, 

пуснете Device Manager-а. Ако адаптерът 

ви не поддържа 802.11n, а рутерът ви – да 

(или обратното), то очевидно използва ня-

кой от старите стандарти. Това отново 

е непрепоръчителен, но напълно възможен 

сценарий, при който скорост та на транс-

фер ще е съобразена с максималните въз-

можности на по-стария стандарт. Когато 

сте готови да инвестирате в нови мре-

жов адаптер и/или рутер, които поддър-

жат 802.11n, трябва да вземете под вни-

мание следните няколко неща:

- Вземете външен, USB адаптер. Дори лап-

топът или десктоп РС-то ви да са с вгра-

ден 802.11n адаптер, който е свързан към 

802.11n рутер, това в никакъв случай не 

г а р а н т и -

ра  опти-

м а л н о т о 

за вашата 

Wi-Fi мре-

ж а .  П о ч -

ти  вина -

ги вграде-

ните ком-

поненти са далеч под възможностите на 

външните/допълнителните (справка – ви-

деокартите и звуковите карти), затова е 

препоръчително да инвестирате във вън-

шен, USB безжичен адаптер. Цената им не 

е фрапираща, един TP-Link TL-WN821N стру-

ва 25 лева, Linksys WUSB600N е 70 лева, D-

Link DWA-131 е 35 лева.

- Избор на подходящ рутер. Ако сте гото-

ви да отделите повече пари, но да получи-

те висока производителност, за вас са мо-

дели, като Linksys E3000, NETGEAR WNR854T 

и Linksys E4200, които се движат в диапа-

зона 250-300 лева. Под 100 лева може да ви 

свърши чудесна работа рутерът на TP-LINK 

TL-WR1043ND. Всъщност за повече инфор-

мация по този въпрос можете да хвърли-

те едно око и на тестовете на рутери в 

настоящия брой.

- Рутер и адаптер от един производи-

тел. Ако рутерът и адаптерът ви са от 

различни производители, те ще работят 

съвместно, но за оптимални резултати е 

силно препоръчително и двете устройства 

да са от една фирма.

Wi-Fi стандарти
802.11 (1997) – достига теоретична скорост от 2 MBps; разпръсква сиг-

нала в обхват до 20 метра в затворено пространство и до 100 метра 

на открито пространство.

802.11a (1999) – 54 MBps (къс обхват, висока цена – предимно предназна-

чен за бизнес средите); разпръсква сигнала на 35 метра в затворено прос-

транство и 120 на открито.

802.11b (1999) – 11 MBps (бавен, но с висок обхват нa сигнала); разпръск-

ва сигнала на 38 метра в затворено пространство и 140 на открито.

802.11g (2002) – 54 MBps (с висок обхват на сигнала); разпръсква сигнала 

на 38 метра в затворено пространство и 140 на открито.

802.11n (2009) – 300 MBps (работи с множество канали и честоти); раз-

пръсква сигнала на 70 метра в затворено пространство и 250 на открито.
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тон (или хартия) в кръгла форма, внима-

телно го огънете и залепете за правоъгъл-

ника, както е показано на снимката. Това 

изобретение не само ще действа като ре-

флектор, но също и като чиния, която по-

лучава сигнали, фокусира ги и ги изпраща 

към антената. 

Променете Wi-Fi канала
Всички съвремен ни рутери са способ-

ни да комуникират с РС-то или лаптопа 

ви на няколко различни канала. Но ако Wi-

Fi оборудването на съседа ви комуникира 

на същия канал, скорост та на мрежата и 

стабилност та є ще бъдат компромети-

рани. Windows предлага вградено решение, 

което ще ви помогне да видите заобикаля-

щите ви Wi-Fi мрежи: в менюто Start въве-

дете “cmd” –> в Command Prompt напишете 

“netsh wlan show all”. Ако живеете в апар-

тамент, ще видите дълъг списък от без-

жични мрежи в района. Скролирайте през 

списъка и гледайте за запис, който казва 

“Channel”. Колкото повече мрежи използват 

един и същ канал, толкова по-нерентабилен 

е той. Препоръчително е да изберете най-

ненатоварения. Смяната на канала се осъ-

ществява от страницата с настройките 

на рутера. За да отворите тази страни-

ца, обикновено трябва единствено да въ-

ведете IP адреса му (изписан е в долната 

част на рутера) в адресната лента на бра-

узъра (например http://192.168.1.1). Въведе-

те потребителското име и паролата (ако 

не сте ги променяли, фабричните са изпи-

сани отново на долната част на рутера) и 

се насочете към Wireless настройките. Из-

берете канала, който най-малко се използ-

ва във вашата зона, и свържете към него 

всички налични устройства. Скорост та и 

стабилност та на връзката ви трябва да 

са се покачили осезаемо. 

Избор на безжичен рипийтър
Промяната на Wi-Fi канала може да свър-

ши великолепна работа, ако живеете в жи-

лищна кооперация с много съседи, но ако жи-

веете в къща, можете да обмислите идея-

та за купуване на безжичен рипийтър. Рипий-

търът улавя сигнала на рутера и буквално го 

повтаря. Устройството се свързва към без-

жичния ви рутер като стандартен клиент 

и взима IP адреса му през DHCP, също как-

то правят лаптопът и десктоп РС-то ви.

- Позициониране. За позиционирането на 

рипийтъра отново можете да се възползва-

те от услугите на програмата Heatmapper. 

Уверете се, че поставяте рипийтъра в или 

близо до зелената зона, за да може да при-

хване поне 80 процента от сигнала на ру-

тера. В противен случай рискувате полза-

та от рипийтъра да е минимална.

- Хардуер. Когато избирате рипийтър, ще 

забележите, че съществуват редица марке-

тингови наименования на този компонент. 

Ние го наричаме „рипийтър“ (буквално от 

английското repeater), но сред българските 

дистрибутори се среща и терминът “ре-

питер”. На английски можете да го срещне-

те и като “range extender”, “Wi-Fi expander” 

и “wireless expansion”. Всички тези имена оп-

исват едно и също нещо. За вас е важно да 

знаете, че съществуват рутери с опцията 

на рипийтър, а цената на отделните ри-

пийтъри започва от 20 лева. И тук е пре-

поръчително да заложите на 802.11n стан-

дарта, както и на това, устройството да 

е от същия производител, от който сте 

купили рутера и/или безжичния си адаптер.

Настройка. Всеки производител държи 

на собствена методика по настройване, но 

като цяло всички изискват името на Wi-Fi 

мрежата (SSID) и паролата. Свържете ри-

пийтъра с вашето РС, използвайки LAN ка-

бел. Пуснете Setup CD-то и въведете фа-

бричния IP адрес на рипийтъра. Ще бъде-

те попитани кой сигнал желаете да бъде 

избран – изберете името на вашата мре-

жа и въведете паролата. Това е. Не забра-

вяйте, след като приключите, да разкачи-

те кабела между компютъра и рипийтъра.

Оптимизиране на Wi-Fi 
настройките

Съществуват много комплексни и задъл-

бочени настройки (и на рутера, и на без-

жичния адаптер), които ще ви помогнат 

да оптимизирате силата на сигнала. За съ-

жаление всеки производител предлага раз-

личните опции под различно име, затова 

ще ви дадем няколко генерални посоки, към 

които да се ориентирате. За допълнително 

улеснение ще оставим оригиналните имена 

на английски на съответните настройки. 

5 GHz Wireless Mode

Ако рутерът и адаптерът ви го използ-

ват, препоръчително е да преминете на 5 

GHz безжична мрежа, сменяйки настройка-

та по подразбиране, която е 2.4 GHz. Ус-

тройствата, които поддържат този ре-

жим на работа, се наричат „dual-band“, а е 

важно да го използвате, тъй като болшин-

ството рутери комуникират на честота 

2.4 GHz; използването на 5 GHz режим ще 

ви гарантира по-добър сигнал. 

За да достигнете до тази настройка, 

отворете страницата с опциите на руте-

ра (въведете IP адреса на рутера в адресна-

та лента на браузъра, последван от потре-

бителското име и паролата) и потърсете 

настройките Wireless. От там ще можете 

да преминете към 5 GHz мрежа.

„Request to Send“ (RTS) Threshold 

RTS се изпраща от клиента към точката 

за достъп (AP). Това, което прави, е да по-

пита за разрешение да изпрати следващия 

пакет с дан ни. В отговор AP връща „Clear 

to Send“ (CTS) пакет. RTS има конкретно за-

даден праг, на който оперира – намира се 

в страницата с настройките на рутера, – 

според който се определя какъв размер па-

кети от дан ни се пускат като RTS пакет. 

Колкото по-нисък е прагът, толкова по-ста-

билна е безжичната ви мрежа, тъй като по 

начало се извършват повече заявки, когато 

се изпращат пакети. Ако смятате, че ня-

мате проблеми с Wi-Fi, тогава можете да 

определите максималния праг за RTS паке-

тите. Намерете тази настройка сред оп-

циите на рутера и поставете стойност 

„2347“; намалете я, ако срещате проблеми 

в безжичната си мрежа.

Fragmentation Threshold

С тази стойност се определя макси-

малният размер на пакетите, които кли-

ентът изпраща. По-малките пакети по-

добряват стабилност та, но намаляват 

производителност та. Освен ако нямате 

проблеми с безжичната си мрежа, препо-

ръчваме да не намалявате тази стойност. 

По подразбиране тази настройка обикно-

вено е „2346“. 

Multimedia/Gaming Settings

Повечето съвремен ни безжични адап-

тери могат да бъдат конфигурирани спе-

циално за посрещане нуждите на гейминга 

или мултимедията. Ако често гледате кли-

пове онлайн или играете игри, правилната 

настройка ще им осигури най-високия при-

оритет и необходимото количество мре-

жови пакети. С други думи, ако гледате ви-

део в YouTube, клипът ще получи максима-

лен трафик, а всички други програми и ус-

луги, изискващи Интернет, ще получат ми-
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нимален трафик. Тази настройка се намира 

в Device Manager –> десен клик на мрежово-

то устройство –> Properties –> Advanced. 

В Property списъка намерете Multimedia/

Gaming Settings и задайте Enabled.

Диагностициране на безжичната мрежа

Следното не е техника за оптимизиране, 

но е страхотен начин да анализирате Wi-Fi 

мрежата си, както и да засечете дали сте 

получили необходимата полза от цитирани-

те до момента 

трикове и съве-

ти. Безплатна-

та програмка 

QCheck е точно 

за тази рабо-

та: ще ви пока-

же скорост та 

на стриймин-

га на безжична-

та мрежа, вре-

ме за отговор, 

обща мрежо-

ва производи-

телност и т.н. 

QCheck можете 

да свалите, като попълните формуляра на 

този уеб адрес – http://www.ixchariot.com/

downloads/qcheck.html. 

Когато пуснете програмата, в полето 

Endpoint 1 въведете IP адреса на едно от 

мрежовите си устройства, а в Endpoint 2 

въведете IP адреса на друго от мрежовите 

си устройства, за да проверите скорост-

та между тях. 

Любопитни факти: за пръв път в света на Интернет

Първият мобилен телефон с Интернет достъп е Nokia 9000 Communicator (пуснат 

през 1996 година във Финландия). Пионерът в мобилните услуги за клетъчни телефо-

ни обаче идва от Япония с модела NTT DoCOMo i-Mode (1999).

Първият уебсайт е Info.cern.ch, пуснат през 1990-а на компютър NeXT в ЦЕРН (Же-

нева, Швейцария).

Първият сайт за електрон на търговия и първата транзакция не идват нито от 

eBay, нито от Amazon. NetMarket е първият сайт за онлайн пазаруване, а първата 

уебтранзакция е направена на 11 август 1994 година. Била е копие на албума на Sting 

Ten Summoner’s Tales на цена от 12.48 долара плюс доставката.

Първото онлайн банкиране идва от Станфордския федерален кредитен съюз (Ан-

глия), представил за пръв път услугата на клиентите си през октомври 1994-та.

Първата търсачка няма общо с Google, Yahoo или Bing. Това е WebCrawler.com, пус-

нат с комерсиални цели през 1994-та. За разлика от предишните търсачки, WebCrawler 

е била първата изцяло текстово базирана.

Първият блог е направен през 1994-та (каква година само!) от американския журна-

лист фрийлансър Джъстин Хол. Тогава не е съществувал терминът „блог“, за „уеббло-

гове“ започва да се говори през 1997-а, което води до по-краткото „блог“ през 1999-а.

Първият хакнат сайт е на американския Департамент на правосъдието, бързо пос-

ледван от сайта на Воен новъздушните сили на САЩ, сайта на ЦРУ и на НАСА. Това се 

случва през 1990-а, преди комерсиалното пускане на WWW.

Първата социална мрежа е Friends Reunited (http://www.friendsreunited.co.uk), стар-

тира през юли 2000 година.

Първият продукт, продаден чрез eBay, e счупена лазерна показалка, струваща 14.83 

долара – през 1995-а, когато сайтът е бил познат като AuctionWeb. Купувачът е бил 

колекционер на счупени лазерни показалки. 

Първата книга, продадена в Amazon, носи името „Концепции на течностите и 

творчески аналогии: компютърни модели на фундаменталните механизми на мисъл-

та“ (1995), от Дъглас Хофстедър.

Първото видео в YouTube е качено от един от основателите на сайта Джоуед Ка-

рим на 23 април 2005-а. Името на клипа е „Me at the Zoo“ и все още се намира на сай-

та. Видяно е 4.7 милиона пъти, което е просто прашинка в сравнение с един от кли-

повете на Джъстин Бийбър, достигнал 520 милиона преглеждания (същият клип е и 

рекордьор по негативни гласове – 1.3 милиона).
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Грижите за мрежовата производител-

ност са също толкова важни, колко-

то грижите за системната произ-

водителност. Ежедневието на съвремен-

ния човек е тясно свързано с Интернет и 

затова е важно да се предприемат мерки, 

чрез които връзката ви да е бърза, стабил-

на и оптимизирана. Освен редица трикове 

и съвети в тази насока, ще ви представим 

и някои от най-добрите програми, които 

ще ви помагат редовно в постигането на 

максимални резултати. 

Едно от първите неща, които трябва 

да имате предвид по отношение на опти-

мизирането на мрежовата производител-

ност, е, че тя е пряко свързана със систем-

ната производителност. С други думи, Ин-

тернет скорост та ви директно се влияе 

от възможностите на машината ви и ако 

вашият процесор не е способен да изчисля-

ва цялата информация, която получава от 

мрежата, тогава наличието на бърза, ста-

билна и оптимизирана връзка се намалява 

драстично. Като начало е добре да прове-

рите дали BIOS-ът е настроен да позволя-

ва хипертрейдинга на процесора и много-

каналната оперативна памет (и двете оп-

ции трябва да са “Enabled”), ако са достъп-

ни за системата ви. След това е редно да 

обърнете внимание на...

Почистване на регистрите за 
по-добра производителност

Из страниците на PC World вече мно-

гократно сте срещали различни трикове 

за почистване и цялостно оптимизиране 

регистрите на Windows. За целите на на-

стоящата статия ще припомним, че ре-

гистрите на ОС съдържат настройките 

на всяка програма и всяко приложение, кои-

то се съхраняват на хард диска ви. С вре-

мето, колкото повече програми инста-

лирате и колкото повече настройки кон-

фигурирате, толкова повече дан ни се за-

пазват в регистрите – дори ако напълно 

деинсталирате съответните програми 

и приложения, и настройките, свързани 

с тях, вече не се използват от система-

та. Накратко – почти всичко, което по-

падне в регистрите, не излиза от там. 

Ето защо след месеци на употреба разме-

рът на регистрите нараства значител-

но и спокойно може да достигне няколко 

гигабайта. А колкото по-големи са регис-

търът и броят на записите в него, тол-

кова повече време ще е необходимо на ОС 

да оперира. Контролът над регистрите 

може да се осъществява ръчно от наисти-

на опитни потребители, но е силно пре-

поръчително да се доверите на специали-

зирана програма. Сред безплатните някои 

от най-често използваните са CCleaner, 

EasyCleaner, Registry First Aid, RegSeeker 

и Wise Registry Cleaner. Ако предпочита-

те да заложите на платените, можете 

да обърнете внимание на TuneUp Utilities, 

Registry Mechanic, Registry Healer, Uniblue 

RegistryBooster и WinCleaner, чиито цени 

са в диапазона 15-50 долара.

Съвети и трикове за увеличаване 
на мрежовата производителност
Владимир Георгиев
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Преместете Windows 
Kernel в RAM за по-добра 
производителност

Един страхотен трик за увеличава-

не производителност та на машината 

ви е свързан с преместването на ядро-

то на Windows в оперативната памет, 

защото, както добре знаем, всичко, кое-

то върви на системната памет, е по-

бързо от това, което върви на хард ди-

ска. За да направим това, ще използва-

ме регистрите на операцион ната систе-

ма: в менюто Start въведете “regedit”  –> 

намерете HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\

CurrentControlSet\Control\Session Manager\

Memory Management key –> кликнете с де-

сен бутон на DisablePagingExecutive и избе-

рете Modify –> в DWORD диалоговия прозо-

рец променете стойност та на 1 –> OK –> 

рестартирайте компютъра. 

Ако имате проблеми със системата при 

използването на този трик, можете да вър-

нете стойност та на DisablePagingExecutive 

обратно към 0.

След като се погрижихме за оптимизи-

рането на системната производителност, 

вече можем да се отправим към увеличава-

нето на мрежовата производителност.

IPv6 срещу IPv4 при по-стари 
рутери

ОС: Windows Vista и Windows 7

Новите технологии са великолепни... но 

когато работят. Интернет протоколите 

IPv6 официално ще започнат да заменят 

старите IPv4 протоколи от този юни. Но 

Microsoft, решавайки да бъдат модерни, са 

направили така, че при Windows 7 и дори 

при “старата” Vista IPv6 протоколът e ак-

тивен по подразбиране. Проблемът е, че 

ако мрежата ви се състои от устройства 

(рутер например), които не са произведе-

ни в последните 3-4 години, те няма да раз-

познават новата система от протоколи. 

Много хора ъпгрейдват РС-то и лапто-

па си далеч по-често, отколкото рутера 

си, който през последните 5-6 години им е 

вършил и продължава да върши чудесна ра-

бота. Ето защо, ако имате лаптоп с Vista 

или Windows 7, старият ви рутер няма да 

осъществява връзка с тях. Ако вече сте по-

паднали в тази ситуация, очевидно трябва 

да забраните IPv6 протокола, за да имате 

Интернет. В менюто Start  –> Network –> 

Network and Sharing Center кликнете на 

Manage Network Connections. На този екран 

вероятно ще имате безжична връзка, която 

показва, че не може да се свърже към нито 

една мрежа. Кликнете с десен бутон вър-

ху тази икона и изберете Properties. Обик-

новено и IPv6, и IPv4 са включени, махнете 

отметката от IPv6 и дайте OK. Ще тряб-

ва да рестартирате машината си, но след 

това, ако несъвместимост та на прото-

кола е бил вашият проблем (за което шан-

сът е голям), ще видите, че компютърът 

ви вече може да комуникира с рутера. Ако 

не, тогава остава вариантът...

Забраняване на Auto-Tuning
ОС: Windows Vista и Windows 7

За да ви убедят още по-силно в идеята, че 

е време да си купите нов рутер, от Microsoft 

са добавили още нещо, което по подразбиране 

е активно – технологията Auto-Tuning. За ком-

плексни, големи мрежи тя е полезна, тъй като 

позволява на операцион ната система непрекъс-

нато да следи условията по трансфера на па-

кети (скорост, забавяне по мрежата, забавяне 

на приложенията и т.н.), същевремен но авто-

матично конфигурирайки TCP Receiving Window-

а, за да оптимизира производителност та на 

мрежата. За домашните потребители оба-

че – на повечето от които не им се налага 

да правят разлика между пакет дан ни и па-

кет брашно – това е проблем, тъй като по-

старите рутери не разбират този вид оп-

тимизиране. За щастие Auto-Tuning може да 

се изключи от: Start, където въведете „cmd“ 

и кликнете с десен бутон на командната 

иконка –> Run as Administrator –> 

в командната конзола въведе-

те „netsh interface tcp set global 

autotuning=disabled“  –> Enter. 

Това ще деактивира Auto-Tuning. 

Сега, след като вече се 

справихме с два от най-чес-

то срещаните проблеми при 

взаимодействието на нова 

операцион на система със стар 

рутер, можем да преминем 

към самите трикове за опти-

мизиране на мрежовата про-

изводителност.

Върнете си това, което по 
право е ваше

ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

Всички версии на Windows, които са 

издадени през последното десетиле-

тие, идват с още една опция, която е 

активна по подразбиране – резервиране-

то на 20 процента от Интернет тра-

фика. Това се прави с идеята определе-

ни приложения като Windows Update да 

могат да свалят необходимите ъпдей-

ти дори когато сваляте други файло-

ве на оптималната скорост. Трикът, 

който ще ви покажем, би трябвало да 

е добре познат на XP ветераните и е 

свързан с нещо, наречено QoS Reserve 

Bandwidth Limit. За да го отстраните: 

в Start въведете “regedit”  –> намере-

те HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\

Policies\Microsoft\Windows  –> кликнете 

с десен бутон на Windows и създайте 

нов ключ с име “Psched”  –> след това 

с десен клик на празното дясно поле 

създайте нов DWORD  –> кръстете го 

“NonBestEffortLimit” и му задайте стой-

ност “0”, за да премахнете резервира-

нето на трафик.
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Модифицирайте браузъра си 
за оптимална скорост

ОС: Windows Vista и Windows 7

Поначало повечето Интернет браузъри 

са нагласени така, че да правят само една 

връзка със сървър. Това може значително да 

затрудни възможност та за достъп до дан-

ните на сървъра, особено при положение че 

сървърите предимно са настроени да при-

емат множество връзки от един хост. Про-

мяната в броя на връзките ще оптимизи-

ра работата на браузъра ви.

При Firefox напишете в адресната лен-

та „about:config“ (игнорирайте появили-

те се съобщения)  –> във филтриращото 

поле напишете „network“ и скролирайте 

до network.http.pipelining  –> по подразби-

ране ще е настроен на False, а вие го про-

менете на True. На network.http.pipelining.

maxrequests зададената стойност е 4, вие 

я променете на число от 8 до 12. Този еле-

ментарен трик ще ускори работата на бра-

узъра ви от 30 до 50 процента.

При Internet  Exp lorer  ще трябва 

да направите промяна в регистрите 

на операцион ната система: в менюто 

Start въведете „regedit“  –> открийте 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\Current Version\Internet Settings, 

където MaxConnectionsPer1_0Server и 

„MaxConnectionsPerServer“ трябва да са със 

стойности от поне 10.

Увеличете DNS кеша
ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Каква е функцията на DNS кеша? Той съх-

ранява информацията, взета от посете-

ните сайтове, така че следващия път, ко-

гато ги посетите, браузърът няма да губи 

време в събирането на едни и същи дан-

ни от DNS сървърите. Можете да опти-

мизирате този процес, като увеличите 

размера на DNS кеша. В менюто Start въ-

ведете “regedit” и намерете HKEY_LOCAL_

MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\

Dnscache\Parameters  –> кликнете с десния 

бутон върху празното пространство в 

десния панел и добавете четири DWORD 

стойности: CacheHashTableBucketSize, 

CacheHashTableSize, MaxCacheEntryTtlLimit и 

MaxSOACacheEntryTtlLimit. След като напра-

вихме щателни тестове сред редица сайто-

ве за оптималните настройки, които могат 

да бъдат зададени като стойности, стиг-

нахме до следното заключени: на „decimal“ 

при CacheHashTableBucketSize задайте стой-

ност 1; на CacheHashTableSize задайте стой-

ност 384; на MaxCacheEntryTtlLimit задайте 

стойност 64000; на MaxSOACacheEntryTtlLimit 

задайте стойност 301. Ако не сте доволни 

от постигнатите резултати, можете и 

сами да експериментирате с горните стой-

ности. Когато сте готови, рестартирай-

те компютъра.

Разбира се, вместо да използвате ста-

рите DNS сървъри, можете да се довери-

те и на OpenDNS (http://www.opendns.com), 

чиято Basic версия е напълно безплатна и 

ще ви свърши идеална работа за домаш-

ния компютър. 

Премахнете ненужните 
протоколи

ОС: Windows Vista и Windows 7

И Windows Vista, и Windows 7 идват с ре-

дица активни Интернет протоколи, за да 

покрият максимален брой възможни връз-

ки, както и за да не се на-

лага на начинаещите по-

требители да ги активи-

рат ръчно, ако например 

искат да споделят прин-

тер в мрежа. Обикновено 

обаче не всички от тези 

протоколи са необходи-

ми, а и е възможно да си 

пречат с протоколите 

на друг компютър. Пре-

махването на ненужните 

ще повлияе положително 

на мрежовата ви произ-

водителност. Кликнете с 

десен бутон на активната си Интернет 

връзка (при Windows 7 се намира в Control 

Panel  –> Network and Internet  –> Network 

Connections). TCP/IP протоколите трябва 

да са активни, но всички други не са задъл-

жителни. Все пак имайте предвид, че ако 

споделяте файлове или устройства в мре-

жа, трябва да запазите активни протоко-

лите Client for Microsoft Networks и File and 

Printer Sharing for Microsoft Networks. След 

като направите избора си, рестартирай-

те компютъра.

Премахнете излишните 
плъгини и разширения

ОС: Windows All

Плъгините и разширенията на браузъ-

ра взаимодействат с уебстраниците по 

различни начини, като тези взаимодейст-

вия отнемат време. Много от плъгините 

и разширенията са, за да направят опреде-

лен аспект от браузването по-лесно и ин-

туитивно, но някои от тях не се ползват 

често, а други почти никога. В тези случаи 

е по-добре да ги деактивирате и да напра-

вите сърфирането си из Интернет прос-

транството още по-бързо.

При Firefox изпълнете клавишната ком-

бинация Ctrl+Shift+A, за да отворите Add-

on Menager-а, от там можете бързо и лес-

но да отстраните ненужните плъгини и 

разширения.

При Internet Explorer –> Tools –> Manage 

Add-ons –> в левия панел под Show, посочете 

All add-ons, а след това при полето Add-on 

Types изберете Toolbars and Extensions. Там 

ще откриете всички инсталирани плъгини 

и разширения, както и колко точно време 

отнема на браузъра, за да ги зареди.

При Opera изпълнете клавишната ком-

бинация Ctrl+Shift+E, за да отворите стра-

ницата с разширенията. Нещо, което до-

пълнително може да натоварва Opera, са 

уиджетите; тях можете да менажирате 

от Menu –> Widgets –> Manage Widgets... 

С инсталирането на Opera и страница-

та с уиджетите, и страницата с разши-

ренията са празни, но след няколко месе-

ца ползване при всички положения ще ис-

кате да изключите някои от допълнения-

та към браузъра.
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Наблюдавайте системата си
Горните съвети и трикове ще работят 

най-добре, ако периодично проверявате на-

стройките, които сте направили, и дали 

всичко сторено все още работи. Важно е 

да запомните, че програмите, които ин-

сталирате, и ъпдейтите, които правите 

на браузъра си, могат да рестартират оп-

тимизациите, които направихте. Отде-

ляйте време, за да проверите дали всичко 

е така, както последния път сте го оста-

вили, за да осигурите оптималната произ-

водителност на вашата система. 

3 безплатни програми за оптимизи-

ране на мрежовите настройки и Интер-

нет скорост та

Network Cable e ADSL Speed 2003Pro 

( h t t p : / / w w w . d o w n l o a d 3 0 0 0 . c o m /

download_31282.html). Тази програма е на-

сочена към потребителите с кабелна или 

ADSL връзка. Автоматично конфигурира 

Internet Explorer, може да оптимизира кон-

фигурацията на регистъра на Windows, на-

стройва IRQ буфера при PCI карти, подо-

брява скорост та на кеша при кабелно и 

ADSL свързване.

TCP Optimizer (http://www.speedguide.

net/downloads.php). Следното приложение 

няма нужда да бъде инсталирано, просто 

го свалете и пуснете. Може да помогне как-

то на начинаещите, така и на ветерани-

те в тунинговането на TCP/IP параметри-

те в регистрите на ОС. Работи на всички 

версии на Windows от 95 насам. След като 

приключите с настройките, не забравяйте 

да рестартирате системата.

Download Accelerator Plus (http://www.

speedbit.com). Download Accelerator Plus е 

класиката в жанра с редица патентовани 

технологии в сферата на оптимизиране-

то на Интернет връзката. Интегрира се с 

повечето познати браузъри, достъпен е на 

български и включва толкова много опции, 

че дори ветераните ще останат доволни. 

Не на последно място, Download Accelerator 

Plus е с безплатна версия, но ще трябва да 

се примирите с туулбар от реклами.

3 платени (Shareware) 
програми за оптимизиране 
на мрежовите настройки и 
Интернет скорост та

Internet Speed Booster (http://www.

onestopsoft.com/booster.html). Това е цял 

пакет от инструменти за повишаване и оп-

тимизиране на Интернет връзката. Включ-

ва опция, наречена network pinger, която 

предотвратява възможност та връзката 

ви да бъде прекъсната от Интернет дос-

тавчика. Съдържа и няколко оптимизатора 

на системната производителност.

Internet Tweak (http://www.magellass.

com/increase_internet_speed.html). Internet 

Tweak е с едни от най-богатите опции по 

отношение на мрежовото оптимизиране. 

Предлага буквално десетки полезни неща, 

като скриване на имейл акаунта, персо-

нализиране настройките на браузъра, оп-

ция за прихващане на спам, проверка на ISP 

производителност та, възможност за оп-

тимизиране на стрийминга при нискоско-

ростен Интернет и т.н.

DSL Speed (http://www.dsl-speed.org). 

Това, с което се отличава DSL Speed, е, че 

може онлайн да анализира Интернет връзка-

та ви и да ви посочи слабите є страни. Ос-

вен това ще свърши цялата работа вместо 

вас и автоматично ще направи необходи-

мите корекции. Въпреки че DSL Speed е пла-

тен, при инсталиране получавате 30-дне-

вен пробен период. 
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Любопитно от Мрежата
• До края на 2011 година онлайн ще са свързани близо 20 млрд. устройства.

• От близо 2 млрд. Интернет потребители 487 млн. са англоговорещи, на второ 

място с 396 млн. са китайците, а на трето място са испаноговорещите със 149 млн.

• От началото на 2011 година всеки месец се регистрират 4.2 млн. домейна.

• През 2010-а на първо място сред търсените имена на популярни личности е било 

името на Майкъл Джексън.

• От началото на 2011-а най-скъпо продаденият домейн е GamesForGirls.com на цена 

500 хиляди долара. През 2010-а Sex.com беше продаден за 13 млн. долара, а през 2009-а 

най-скъпият домейн беше Toys.com, продаден за 5.1 млн. долара.

• През 2012 година онлайн ще бъдат 300 млн. сайта.

• В момента в Интернет има 1.65 млрд. акаунта в социални мрежи.
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С 
Windows 7 можете лесно и бързо да 

споделяте файлове, папки и принте-

ри през мрежа, използвайки функция-

та HomeGroups. HomeGroups дава възмож-

ност за свързване чрез групова парола – ако 

всички PC-та са с инсталиран Windows 7. В 

настоящия материал обаче ще ви покажем 

също как да свържете Windows 7 PC-то си 

в мрежа, която се състои от компютри с 

разнородни операцион ни системи, включи-

телно Mac OS X, XP и Vista.

HomeGroup – споделяне на 
файлове и принтери сред 
Windows 7 PC-та

Вече много домове имат повече от 

един компютър и със сигурност бихте же-

лали бързо и лесно да споделяте музика, кли-

пове, документи, принтер и прочее. Пре-

ди Windows 7 това беше възможно, но не 

"бързо и лесно". С появата на Windows 7 

Microsoft за пръв път представиха функция-

та HomeGroup, която има две основни цели: 

1) да направи споделянето на файлове и ре-

сурси между компютрите в домашна мрежа 

по-лесно; 2) да гарантира сигурност та на 

споделяните файлове и ресурси от случай-

ни погледи или Wi-Fi натрапници.

HomeGroup се намира в Control Panel-а, 

отворете го. Ще ви посрещне екран, в кой-

то ще трябва да определите какви типове 

съдържание желаете да обменяте в домаш-

ната си мрежа. Следващата стъпка е зада-

ване на парола, това Windows 7 може да на-

прави атоматично. С тази парола другите 

компютри ще могат да се присъединят към 

HomeGroup мрежата. Имайте предвид, че 

Windows 7 Starter и Windows 7 Home Basic не 

могат да създават HomeGroup мрежа, но РС 

с всяка версия на Windows 7 може да се присъ-

едини към такава (чрез зададената парола). 

Освен че HomeGroup опростява процеса 

по споделянето на файлове и други мрежови 

ресурси, същевремен но позволява, ако има-

те гости, те да се свържат към Wi-Fi мре-

жата ви, но няма да виждат споделяното 

съдържание освен ако не им предоставите 

HomeGroup паролата си.

Споделяне на принтер под 
Windows 7

Windows може да споделя принтер с 

други PC-та в мрежа, така че всеки в дома 

да може да се свърже, стига принтерът 

и съответното РС да са включени. Този 

вид споделяне в Windows 7 става по след-

ния начин – отворете Devices and Printers 

от Start менюто и кликнете два пъти 

върху принтера. Изберете Customize your 

printer, а след това в новопоявилия се про-

зорец се отправете към таба Sharing –> 

сложете отметка на Share this printer.

Освен ако не свързвате идентични 

конфигурации, спокойно можете да про-

пуснете свалянето на допълнителни драй-

Как да свържем домашната 
си мрежа под Windows 7
Владимир Георгиев

въри за системата, която ще играе ролята 

на хост, но все пак обърнете внимание на 

допълнителните опции. Когато сте готови 

с избора си, приемете новите настройки и 

затворете прозореца Properties.

Споделяне на принтер от 
Windows Vista и XP

Ако искате да свържете Windows 7 PC-

то си към принтер на XP или Vista систе-

ма, ето какви настройки трябва да напра-

вите – в Windows Vista отворете Printers в 

Control Panel-а и изберете принтера с десен 

клик –> Sharing –> Change sharing options –> 

Continue –> Share this printer –> OK.

Процесът е подобен в XP –> отворете 

Printers and Faxes от Control Panel-а и избе-

рете принтера с десен клик  –> Share this 

printer –> OK.

Свързване към споделен 
принтер в Windows 7

Сега ще ви покажем как да използвате 

споделен принтер от вашето Windows 

7 PC, независимо дали принтерът е свър-

Всичко за м
реж

ат
а
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зан към Windows 7, Vista или XP компютър.

В Windows 7 отворете Devices and 

Printers от Start –> Add a printer –> избере-

те втората опция, за да добавите мре-

жов принтер, изберете желаното устрой-

ство от списъка –> Next –> и изчакайте от 

няколко секунди до няколко минути принте-

рът да бъде разпознат. Ако искате това да 

е принтерът, който ще ползвате по под-

разбиране, изберете необходимата опция 

и кликнете Finish.

Ако Windows 7 не разпознае драйвъра на 

принтера, свалете последната версия за 

конкретния модел от сайта на производи-

теля и започнете процеса отначало, като 

посочите новия драйвър при стъпката с 

разпознаването на принтера.

Ако и този метод не помогне за иден-

тифициране на устройството, рестар-

тирайте и инсталирайте драйвъра, пре-

ди Windows 7 да се опита да се свърже към 

него, и повторете процеса.

Използване на Windows 7 
принтер от XP или Vista

Ако предпочитате да имате инстали-

ран принтер на Windows 7 система, но в 

мрежата имате компютри с XP и Vista, из-

ползвайте следните инструкции.

В Windows XP отворете Printers and 

Faxes от Control Panel-а  –> изберете File, 

Add Printer –> Next. Изберете бутона за до-

бавяне на мрежов принтер –> Next –> сега 

изберете Connect to this printer и въведете 

местоположението на мрежовия принтер. 

Например нашето PC с принтер се казва 

"PCW1", а принтерът е "EPSON_R1800", сле-

дователно местоположението е \\PCW1\

EPSON_R1800. Отново кликнете на Next и 

въведете потребителско име и парола за 

Windows 7 PC-то –> OK –> кликнете на Yes 

при полученото предупреждение. Ако драй-

върът на принтера не се свали автоматич-

но, опитайте се да го идентифицирате или 

инсталирате ръчно, както споменахме по-

горе. Сега изберете дали желаете това да 

е принтерът, който ще ползвате по под-

разбиране, и натиснете Next –> Finish. Сега, 

когато отпечатвате документ, използвай-

те падащото меню при имената, за да из-

берете мрежовия принтер.

В Windows Vista отворете Printers и клик-

нете два пъти на Add Printer –> изберете 

втората опция, за да добавите мрежов 

принтер  –> Next  –> Vista би трябвало да 

идентифицира автоматично принтера –> 

изберете го и кликнете на Next.

Ако излезе съобщение, че драйвърите на 

принтера липсват, кликнете на OK и посо-

чете драйвърите ръчно. Ако все още има-

те проблеми, инсталирайте първо драйвъ-

рите, а след това започнете процеса по до-

бавянето на мрежов принтер.

Споделяне на Windows 7 
принтер с Mac OS X 

Mac OS X може да получи достъп до 

Windows 7 конфигуриран принтер също как-

то всяко PC. Заради новата мрежова архи-

тектура на Windows 7 може би ще имате 

проблеми при свързването на Mac компю-

тър с OS X 10.6.7, използвайки SMB прото-

кола, който е по подразбиране, но спокой-

но можете да използвате LPD (Line Printer 

Daemon) стандарта при споделянето на 

принтер.

На Windows 7 PC-то отидете до 

Programs and Features в Control Panel-а  –> 

кликнете върху Turn Windows features on 

or off –> двоен клик на Print and Document 

Services  –> сложете отметка на LPD Print 

Service –> OK.

На Mac-а в System Preference отворе-

те Print & Fax –> кликнете върху плюс ико-

ната, за да добавите нов принтер –> де-

сен клик на лентата с инструменти и из-

берете Customize Toolbar –> извлечете бу-

тона Advanced до лентата с инструмен-

ти и натиснете Done. Сега кликнете вър-

ху Advanced –> при Type посочете LDB/LPR 

Host or Printer –> въведете местоположени-

ето с името на РС-то и името на принте-

ра. В нашия случай Windows 7 PC-то се каз-

ва "PCW1", а принтерът е "EPSON_R1800", 

следователно местоположението е lpd://

PCW1/EPSON_R1800. В Print Choosing меню-

то посочете Select Printer Software и избе-

рете принтера си от списъка –> OK –> Add.

Споделяне на Mac принтер от 
Windows 7

Windows 7 също така може да се 

свързва към Mac OS X принтер през мре-

жа. На Mac машината отворете Sharing 

в System Preference и изберете Printer 

Sharing, откъдето трябва да посочите 

принтера си.

На Windows 7 PC-то отидете до Start –> 

Devices and Printers –> Add a printer –> избере-

те The printer that I want isn't listed –> въведе-

те местоположението към Mac-а и принте-

ра. В нашия случай Mac-ът се казва "Mac1", а 

принтерът е Epson Stylus Photo R1800, сле-

дователно местоположението е \\Mac1\

Epson Stylus Photo R1800, кликнете върху 

Next. Следвайте съобщенията, за да завър-

шите инсталацията. Процесът е сходен с 

инсталирането на мрежов принтер, свър-

зан към Windows система.

Настройка на Windows 7 за 
споделяне и свързване към 
файлове

Windows 7 позволява споделянето на 

файлове чрез комбинация от публичните 

си папки и ръчна селекция. Ако желаете да 

споделяте файловете си с всеки в домаш-

ната мрежа, просто ги преместете към 

публичната локация сред Libraries в левия 

панел на прозореца. Възможно е споделя-

нето на файлове и папки и без да ги мес-

тите. Изберете какво искате да сподели-

те и кликнете върху менюто Share with 

от горната част на прозореца. Изберете 

Homegroup (Read), за да позволите на ос-

таналите компютри в мрежата да отва-

рят, но без да променят файловете. Избе-

рете Homegroup (Read/Write), за да позво-

лите на останалите компютри да четат 

и променят споделените файлове. Може-

те също така да изберете Specific people, 

ако желаете да ограничите достъпа на 

конкретни потребители. Ако не сте го 

направили преди това, сега ще трябва да 

поставите потребителско име и парола за 

тези потребители, които биха искали да 

получат достъп до файловете. Отидете 

до User Accounts and Family Safety в Control 

Panel-а  –> Add or remove user accounts  –> 

Manage another account  –> Create a new 

account. Следвайте инструкциите, за да 

създадете Standard user –> изберете ака-

унта и кликнете на Create a password. Сега, 

ако изберете Share with: Specific people, 

кликнете на падащата стрелка и добаве-

те новия акаунт към списъка.

Следва свързването към самите файлове. 

Ако сте към същия HomeGroup както дру-

го Windows 7 PC, отворете нов прозорец и 

погледнете в Homegroup област та отляво. 

Изберете желаното PC и браузвайте сред 

файловете там. Ако другото PC не е свър-
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зано чрез Windows 7 HomeGroup-а, можете 

да браузвате от таба Network, който ще 

намерите в левия панел.

Настройка на Vista и XP за 
споделяне на файлове и папки 
с Windows 7

Сега ще разясним как да нагласите 

Windows XP и Vista, така че да споделяте 

файлове и папки с Windows 7. При XP може-

те да споделяте файлове в мрежа, като ги 

извлечете към папката Shared Documents. 

А можете също така да активирате ръч-

но споделянето през местоположението на 

файловете – десен клик на папката или фай-

ла, които искате да споделите –> Sharing and 

Security  –> сложете отметка на Share this 

folder on the network. Ако искате другите 

да могат да променят или добавят съдър-

жание, сложете отметка на Allow network 

users to change my files –> OK. За да изключи-

те споделянето, отворете същото меню, 

но махнете отметката.

При Windows Vista е възможно да копи-

рате файлове към папката Public, за да ги 

споделите с всички в мрежата. Но ако ис-

кате избирателно да споделяте, то клик-

нете с десен бутон на съответната папка 

или файл и изберете Share. От тук може-

те да посочите кои потребители да имат 

достъп. След като сте избрали желаната 

селекция, изберете Share.

Споделяне на файлове между 
Mac OS X и Windows 7

OS X Mac може да споделя и по-

лучава файлове от Windows 7, но за 

целта ще трябва да направите ня-

колко допълнителни стъпки – отво-

рете Network от System Preference –> 

в левия панел изберете мрежовата 

си връзка, а след това Advanced  –> 

кликнете върху таба WINS  –> въве-

дете името на Windows 7 PC-то –> 

OK –> Apply. 

Сега от System Preference отво-

рете Sharing  –> сложете отметка 

на File Sharing  –> Options  –> сложе-

те отметка на Share files and folders 

using SMB (Windows). Ако искате да добави-

те още пътища, кликнете на плюс иконата 

под Shared Folders.

На Windows 7 компютъра, ако Mac-ът не 

се показва в Network, въведете името на 

Mac-а в браузъра на Windows. Например на-

шият споделен Mac се казва "Mac1", затова 

въвеждаме \\Mac1. Сега въведете потреби-

телското си име и паролата, за да се свър-

жете към файловете.

Възможно е също така да браузвате спо-

делени Windows 7 файлове в OS X. При Mac-а 

отидете до Finder –> изберете Go: Connect 

to Server –> въведете SMB файловото мес-

тоположение на РС-то. Например нашето 

Windows 7 PC се казва "PCW1", затова въ-

веждаме smb://PCW1. Въведете потреби-

телското си име и паролата, за да завър-

шите кънекцията.

Какво да правим, когато 
не можем да установим 
връзка между Windows 7 PC и 
Windows XP/2000 PC

Често потребителите срещат про-

блеми с установяването на връзка между 

Windows 7 PC и PC с операцион на систе-

ма Windows XP или Windows 2000. Обикно-

вено опитите на XP машина за достъп до 

файловете на Windows 7 машина (и обра-

тното) завършват със съобщение, че липс-

ват привилегии, за да се осъществи опера-

цията. Проблемът може да се окаже осо-

бено фрустриращ, тъй като дори прин-

терът не може да се свърже между две-

те РС-та. Ето какво трябва да направи-

те при такова положение – на Windows 7 

PC-то натиснете Win+R  –> gpedit.msc  –> 

Computer Configuration –> windows settings –> 

security settings –> security options –> "Network 

Security: LAN Manager Security Level" = "Send 

LM & NTLM responses".

Друг вариант е използването на ко-

рекция в регистрите на операцион ната 

система  – Win+R  –> regedit  –> HKEY_

LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\

Control\Lsa\  –> в дясния панел търсете 

LmCompatibilityLevel, който трябва да е със 

стойности 0 или 1. Ако не съществува, съз-

дайте го –> десен клик върху празното прос-

транство в десния панел –> New Dword –> 

сложете името "LmCompatibilityLevel" (без ка-

вичките) –> задайте стойности 0 или 1. 

Практика
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Немалко организации са доста пред-

пазливи, когато трябва да инвести-

рат в иновации – и по-специално в 

технологии. Еднa от често срещаните про-

мени за организациите е да направят ъп-

грейд на своята мрежова инфраструкту-

ра. Такъв ъпгрейд обаче се оказва не особе-

но лесна задача. 

Обикновено има две причини организа-

циите да подобрят своята мрежова ин-

фраструктура:

- Бизнесът се разширява. Много бизнес 

организации започват като малки компании 

както по брой хора, така и като бюджет, 

и обикновено при тях се изисква базово ИТ 

оборудване в началото. Когато тези ком-

пании започнат да се разрастват, те раз-

бират, че тяхната мрежа не може напълно 

да поддържа техните нужди за развитие.

- Нуждата от консолидация на ИТ прос-

транството и дан ните. Дали организаци-

ите намаляват своя мащаб, или просто се 

опитват да намалят разходите си, вирту-

ализацията е обикновено критична стъп-

ка в този процес на консолидация. Вирту-

ализацията води до значително увеличение 

в ИТ мрежовия трафик, а много организа-

ции нямат нужния мрежови капацитет, за 

да поддържат виртуализация. Като резул-

тат те са подобрили своята мрежова ин-

фраструктура, преди да внедрят по-нови 

технологии, като десктоп или сървърна 

виртуализация. 

Сега често целият ИТ бюджет отива 

за разходи, свързани с подобрения. Трябва 

да разберете какви са мрежовите ви нуж-

ди, което е критично, преди да продължи-

те напред и да разпределите бюджета си. 

Изграждане и подобрение на 
мрежата спрямо нуждите на 
компанията

Създаването и поддръжката на надежд-

на свързаност са критични за успеха на мно-

го бизнес организации. Докато някои орга-

низации могат да внедрят безжична свърза-

ност в офиса с жична свързаност до рутера 

(маршрутизатора), което може да спести 

пари за изграждане на кабелна инфраструк-

тура в офиса, то това невинаги се оказва 

най-доброто решение в други случаи. Без-

жичният рутер може да бъде лесно реше-

ние, но общият капацитет е ограничен, 

което го прави неподходящо за организа-

ции, които изискват по-голям капацитет. 

Повечето бизнес организации достигат 

момент, в който имат нужда да мигрират 

своите компютърни технологии към след-

ващото ниво. Това означава ъпгрейд на въ-

трешната мрежа или инвестиране в по-го-

Има ли нужда офисната ви 
мрежа от подобрение?

лям капацитет, а осигуряването на адек-

ватно ниво на Интернет услугата за рас-

тящ бизнес е особено необходимо. 

Стартиращият бизнес от SMB сегмен-

та често инвестира в 24- или 48-портови 

комутатори (суичове) в началото, като 

в процеса на растеж се добавят още та-

кива устройства. Това води до увеличава-

не броя на тези устройства, които оба-

че не дават добра видимост върху мрежо-

вия трафик. Докато в организацията има 

само няколко потребители, управлението 

на мрежата е сравнително лесно, но в слу-

чай на растеж тези многобройни комута-

тори стават неуправляеми. С подобряване 

структурата на комутаторите се позво-

ляват по-големи контрол и видимост, биз-

несът може да получи повече предимства, 

като възможност та за логване в един ко-

мутатор и управление на цялата система, 

отдалечено от централна конзола.

В един определен момент започвате да 

търсите подобрение на Интернет услуга-

та. Тогава трябва да се изследват всички 

достъпни възможности, преди да се инве-

стира в T1 линия, или да се увеличи капаци-

тетът през настоящия Интернет достав-

чик (ISP). Освен това сега има и други ал-

тернативи, например технологията Мetro 

Ethernet, като немалко организации в днеш-

но време изграждат имен но Мetro Ethernet 

като икономична инициатива.

Тази комуникацион на платформа може да 

се използва в една офисна среда за симетри-

чен Интернет достъп или в няколко офи-

са за LAN-към-LAN свързаност между тях. 

Тя може да бъде използвана за вътрешно-

офисен пренос на глас, видео и дан ни. Metro 

Ethernet може да бъде конфигурирана за 

Интернет достъп, външно архивиране на 

дан ни в близкия центъра за дан ни (ЦОД), а 

също така да поддържа множество VLAN-

и, QoS и L2TP.

Metro Ethernet е привлекателно реше-

ние и за така наречената "последна миля" 

(Last mile). Този термин обозначава достъ-

па на телекомуникацион ните оператори 

до крайния клиент. Клиентите получават 

също и високо качество на услугите, както 

и ниско ниво на латентност на услугите. 

Всичко за м
реж
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бекъп възможности за непрекъсваемост на 

бизнес процесите. Бекъп връзката може да 

бъде по-бавна спрямо основната Интер-

нет свързаност. Преди да инвестирате в 

бекъп свързаност, която може да бъде мо-

дем, трябва да видите какви са изисквани-

ята на мрежата. За организация, ползваща 

300 Мbps, 100 Mbps бекъп могат да бъдат 

достатъчни. 

Офис без кабели
Идеята за безжичния офис не е никак 

нова, но едва през последната година се 

Необходимост от 
непрекъсваемост на бизнеса

Другата възможност, която е добре 

да се обсъди при една WAN оптимиза-

ция, което е критично за организации-

те, е да се поддържа 100% непрекъсваема 

Ethernet връзка. По този начин ще се по-

виши ефикасност та и ще се приоритизи-

рат дан ните. 

Ако искате да имате непрекъсваемост 

на мрежовите си свързаности (към Интер-

нет или между офисите), избирайте вто-

ри Интернет доставчик.

Ако повечето бизнес организации ра-

ботят в Интернет, поддръжката на връз-

ката с Глобалната мрежа е критична. С на-

личието на няколко свързаности към Мре-

жата бизнесът намалява риска от мрежови 

прекъсвания. Ако комуникацията е прекъс-

ната за 30 минути например, то загубите 

от това прекъсване могат да се окажат 

по-големи от инвестициите в пускането 

на резервна линия.

Ако вие загубите своята основна връзка, 

бекъп свързаност та трябва да е винаги го-

това. Много от новите рутери включват 

появиха продукти и услуги, които дават 

на корпоративните потребители нови 

възможности

По дефиниция „безжичният офис“ е оф-

исно пространство, в което функциите за 

преноса на дан ни изпълнява безжична ком-

пютърна мрежа, а служителите на компа-

нията имат постоянен достъп до корпора-

тивните информацион ни ресурси дори ако 

напуснат стационарното си работно мяс-

то. Такъв вариант може да се окаже поле-

зен за мениджърите, които често са в дви-

жение по цялата „територия“ на предпри-

ятието, както и за бързо и просто свърз-

ване на „гости“ към корпоративната мре-

жа или Интернет.

Така наречените “горещи точки” 

(hot spot) станаха визитна картичка за 

съвремен ните обекти в бизнеса и образо-

ванието, а свободата на комуникациите в 

съчетание с разпространеност та на кли-

ентските Wi-Fi устройства формира тър-

сене на информацион ни услуги от страна на 

потенциалните потребители.

Предимствата на безжичния офис са оче-

видни: бързо инсталиране на мрежовото 
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оборудване и свързване на новите служите-

ли, по-ниски разходи за кабелна инфраструк-

тура, която трябва да обхваща само точ-

ките за достъп, а не всяко работно място, 

защита на инвестициите (при премества-

не в друг офис можем да си вземем оборуд-

ването), гъвкавост на конфигурациите и 

възможност за оперативна организация на 

работното място. Освен това мобилност-

та повишава производителност та на тру-

да на служителите, по-удобно е взаимо-

действието с клиентите, посещаващи офи-

са на компанията, има постоянен достъп 

на персонала до корпоративната мрежа и 

Интернет, както и възможност за ползва-

не на Интернет за посетители. Допълни-

телно може да се организира телефон на 

свързаност на база на технологията Wi-Fi, 

да се използват системи за видеонаблюде-

ние с безжични IP видеокамери, да се полу-

чи информация за местонахождението на 

служителите в рамките на покритието на 

безжичната мрежа, както и да се ползват 

специализирани услуги на базата на безжич-

ните технологии.

Въпреки изброените предимства, без-

жичният офис не успява да се наложи „пов-

семестно“. Основната причина е споделя-

нето на пропускателната способност на 

безжичната мрежа, което води до пони-

жаване скорост та на комуникациите при 

увеличаване на броя потребители, както 

и до необходимост та от приемане на спе-

циални мерки за защита на предаваните в 

„открит ефир“ дан ни и за предотвратява-

не на несанкционирано проникване в корпо-

ративната мрежа. От друга страна влияе 

и недостатъчната надеждност на връзка-

та в „зашумена“ среда, тъй като в мегапо-

лиса в диапазона 2,4 GHz работи голямо ко-

личество оборудване. В същото време съ-

вкупната стойност за снабдяване на ра-

ботните места и организиране на точки-

те за достъп може да се окаже по-скъпа от 

традицион ната кабелна инфраструктура.

След приемането на стандарта 802.11n 

(крайната му версия бе одобрена на 11 сеп-

тември 2010 г.) теоретичната скорост за 

пренос на дан ни нарасна от 54 на 300 Mbps 

(в зависимост от особеностите на поме-

щението, в което работи оборудването, 

реалната скорост става два-три пъти по-

малка), увеличи се и покритието на Мре-

жата. Макар че тази скорост отстъпва 

значително на пропускателната способ-

ност на кабелните Gigabit Ethernet мре-

жи, за повечето офисни приложения тя е 

напълно достатъчна. Не всяка точка за 

достъп обаче може да получи „захранване 

по Ethernet“ (PoE), тъй като продуктите 

802.11n от първо поколение полват малко 

повече енергия.

И макар че някои експерти вече почти 

отписаха технологията Wi-Fi предвид бър-

зото развитие на технологиите от ново 

поколение (3G и WiMAX), 802.11n е способ-

на да є даде „втори живот“. В редица слу-

чаи безжичната локална мрежа може да 

бъде оптимално решение. Много често 

WLAN има смисъл да се разгръща в складо-

вите или производствените помещения, 

в бизнес центровете, изложбените ком-

плекси и конферентните зали, в болници, 

хотели, кафенета, библиотеки, училища, 

университетски градчета, а също в сгра-

ди, представляващи историческа цен ност. 

И, разбира се, тя няма алтернатива, ко-

гато е нужна времен на мрежа, например 

при провеждане на изложби или спортни 

мероприятия. Освен това е напълно въз-

можно създаването на безжичен сегмент 

да се окаже най-евтиният способ за орга-

низиране на свързаност между две локални 

мрежи в различни сгради, на различни ета-

жи или между обекти на територията на 

предприятието.

Дори и след утвърждаването на стан-

дарта 802.11n безжичните мрежи са дале-

че от производителност та и сигурност та 

на кабелните инфраструктури и по тази 

причина те едва ли биха могли скоро да за-

менят кабелната връзка. Дори напротив – 

тъй като ефирът се замърсява все повече, 

едва ли това някога ще се случи. Все пак 

безжичната връзка понякога е удобство и 

особено с новите стандарти за сигурност 

вече се използва безпроблемно като допъл-

нение (например за конферентни зали и гос-

ти на фирмата). Има също приложения, къ-

дето тя е без алтернатива – за свързване 

на отдалечени офиси, когато това не е въз-

можно да се случи посредством кабел. С ус-

тройства, покриващи 802.11n (по-големи 

скорости, интелигентна технология за уп-

равление на различните потоци), вече мо-

гат да се пренасят глас и видео, но все пак 

това става на малки разстояния.

Проектирането на  Wi - F i  мрежи 

традицион но започва с планиране (в слу-

чая този етап е още по-важен, отколкото 

при проектиране на СКС) и оптимизация на 

зоните на радиопокритие в пределите на 

предполагаемата територия. След това се 

изпълнява подбор на оборудването с отчи-

тане на радиочестотната обстановка и 

на вече използваните средства за връзка. 

Разработва се безопасен и съгласуван с ар-

хитектурата на обектите способ за мон-

таж на оборудването и обезпечаване на 

информацион ната сигурност.

Изборът на топология и оборудване за 

изграждане на безжична мрежа зависи от 

физическите условия, нуждите на бизнеса, 
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техническите препоръки и бюджета. Голе-

мите мрежи (над 5 точки за достъп) мо-

гат да се правят по централизирана то-

пология, когато се ползват нескъпи „тън-

ки“ точки за достъп с ограничена функцио-

налност и централен маршрутизатор кон-

тролер или безжичен комутатор. В малки и 

големи мрежи с клъстерна структура чес-

то се ползват „дебели“ точки за достъп с 

разширени функции за безопасност. Възмо-

жен е и по-сложен вариант за изграждане.

Някои производители залагат на клетъч-

ни мрежи Wireless Mesh, неизискващи полага-

не на кабели Ethernet до всяка точка за дос-

тъп AP. Смята се, че такова решение дава 

на „безжичност та“ допълнителни иконо-

мически предимства, но някои 

контролери за безжични мре-

жи от предишни версии не са 

способни да се справят с обе-

ма трафик в „изцяло безжич-

ни“ мрежи. Обикновено в без-

жични мрежи с клетъчна архи-

тектура, обслужващи голям 

брой потребители, се прила-

гат механизми за балансиране 

на натоварването, което пре-

махва претоварването на от-

делни възли, макар че на база-

та на такава архитектура се 

създават безжични мрежи из-

вън помещенията.

Развитието на безжичните 

мрежи в рамките на едно или 

повече предприятия е свързано до голяма 

степен с възможностите за по-лесни (цен-

трализирани) мениджмънт и администри-

ране, от една страна, и с повишаване сте-

пента на защитеност и преминаването 

на високоскоростни решения – от друга.

Навлизането на унифицирани решения 

(Wireless switches), които позволяват цен-

трализирано администриране както на ка-

белната, така и на безжичната инфраструк-

тура, допринася много за по-нататъшното 

развитие на Wi-Fi мрежите.

Сигурност та е повече 
от задължителна за 
корпоративната мрежа

В една мрежа, включително безжична, 

има много възможности за уязвимост и за-

плахи за сигурност та – както вътре в сама-

та мрежа, така и отвън. Затова едно от 

задължителните условия е да се ползват за-

щитни механизми, които да предпазват и 

осигуряват непрекъснатост на комуникаци-

ята в корпоративната среда. Разделянето 

на два или повече сегмента (Multiple SSID 

или VLAN), криптирането на трафика с по-

следните механизми за защита (WPA2/AES) 

са задължителната основа за сигурност та 

на безжичните мрежи. Задължително е да 

има WPA2 криптиране. Би могло да се из-

ползва и RADIUS сървър за автентифика-

ция. Препоръчва се да се използват различ-

ни VLAN, за да не се допусне възможност-

та гостите на фирмата да имат достъп 

до служебни ресурси и дан ни. Тоест за кор-

поративни нужди е редно да се използват 

специализирани устройства, различни от 

масовите домашни модели.

С появата на системите за шифроване 

на трафика Wi-Fi Protected Access (WPA2), за-

менящи протокола Wired Equivalent Protocol 

(WEP) в първото поколение Wi-Fi, реди-

ца експерти по безопасност започнаха да 

смятат безжичните мрежи за достатъч-

но защитени, поне на нивото на кабелна-

та мрежова инфраструктура. Съвремен-

ното WLAN оборудване включва и средства 

за откриване на несанкционирани точки 

за достъп и 802.1x автентификация с под-

дръжка на RADIUS. Ефективен способ за 

обезпечаване на сигурност та са и вирту-

алните частни мрежи (VPN).

Мобилни комуникацион ни 
технологии за офиса 

В България абонатната база от 3G мо-

билни потребители не е много голяма все 

още, но мобилните оператори отчитат 

сериозен ръст на тези потребители, осо-

бено с внедряването на още по-високоско-

ростни технологии като HSPA (стандарт 

от т.нар. 3,5G). Според дан ни на телеко-

мите 3G (UMTS) покритие има във всички 

големи градове и курорти, на много места 

вече са инсталирани HSPA станции, предим-

но на 14,4Mbps, а М-Тел дори инсталира 21 

Mbps клетъчна станция. WiMAX операто-

рите, чиито мрежи могат да се отнесат 

към четвърто поколение (4G), предлагат 

високи скорости на свързване (при това в 

двете посоки) и ниски тарифи, предоста-

вяйки безроумингово пространство пре-

димно в градовете.

Потенциалните клиенти на доставчи-

ците на 3G/4G услуги са частни и корпора-

тивни потребители, които по някаква при-

чина нямат приемливо качество за достъп 

до Интернет, предприятия, нуждаещи се 

от резервен комуникационен канал, както и 

служители, които често пътуват из града 

и желаят да имат мобилен достъп до кор-

поративните ресурси и Интернет.

WiMAX операторите из-

тъкват като предимство 

възможност та да обезпечат 

на офиса високоскоростен 

достъп до Интернет по цял 

ден без кабели и монтажни 

работи, бързо изграждане на 

безжична защитена корпора-

тивна мрежа с цел обединява-

не на информацион ните ре-

сурси на компанията за раз-

пределените филиали или ра-

ботни места, създаване на 

мобилен офис в автомоби-

ла, включване на отдалечени 

обекти към общата мрежа, 

например бързо разгръщане 

на технологични мрежи (бан-

комати, терминали за плащане, рекламни 

дисплеи, камери за видеонаблюдение или 

други отдалечени обекти), както и орга-

низиране на оперативен достъп до тях от 

контролния център.

Вградената в стандарта Mobile WiMAX 

система за обезпечаване качеството на 

услугата (QoS) позволява да се гарантира 

качество на интерактивното видео, гла-

совата и видеоконферентната връзки. За 

сигурност та на комуникациите се полз-

ва шифроване на дан ните с периодично 

променящ се 128-битов ключ (AES-CCM). 

Освен това контролът на цялостност-

та на информацията, определянето на 

самоличност та на потребителя и провер-

ката на правата му за влизане в мрежата 

(EAP PKMv2) позволяват изцяло да се изклю-

чи несанкционираният достъп до дан ните. 

Безжичният вариант представлява инте-

рес и за компании с разгърната филиална 

мрежа, когато стойност та за създаване 

на кабелен достъп е твърде висока. Връз-

ката между отделните подмрежи се орга-

низира чрез VPN тунели през Интернет. 

За малката фирма
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Îáîðóäâàíè ñ èçêëþ÷èòåëíàòà SonicMaster òåõíîëîãèÿ, ðàçðàáîòåíà ñúâìåñòíî ñ 
àóäèî-ñïåöèàëèñòèòå îò ñòóäèîòî Bang & Olufsen ICEpower®, íîâèòå íîóòáóöè îò ñåðèÿòà 
ASUS N îñèãóðÿâàò íàé-÷èñòèÿò, áîãàò è äúëáîê çâóê, ïîñòèãàí äîñåãà îò ëàïòîï. 
Ñíàáäåíèòå ñúùî ñ Intel® Core™ i5 ïðîöåñîðè è îïåðàöèîííà ñèñòåìà Windows® 7 Home 
Premium ìàøèíè, ñà åêèïèðàíè è ñ òåõíîëîãèÿòà Super Hybrid Engine, êîÿòî óâåëè÷àâà 
ñèñòåìíàòà ïðîèçâîäèòåëíîñò ñ äî 7%*. Ïðåäâèäåíèòå USB 3.0 èíòåðôåéñè ïúê îñèãóðÿâàò 
äåñåòîêðàòíî ïî-áúðç òðàíñôåð íà äàííè â ñðàâíåíèå ñ USB 2.0, à Video Magic òåõíîëîãèÿòà 
ïðåâðúùà ñòàíäàðòíîòî âèäåî â ñúäúðæàíèå ñ Full HD 1080p ðåçîëþöèÿ. ASUS N Series 
íîóòáóöè ñúñ SonicMaster. Ëþáóâàéòå ñå íà ìóëòèìåäèéíîòî ñúäúðæàíèå â íåãîâèÿ 
íàé-âúëíóâàù âèä.

* Ìîæå äà âàðèðà â çàâèñèìîñò îò êîíêðåòíèòå êîíôèãóðàöèè è ñïåöèôèêàöèè

Íàñòðîéòå ñå êúì SonicMaster:
www.sonicmaster.asus.com

Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core è 

Core Inside ñà çàïåçåíè ìàðêè íà Intel 

Corporation â ÑÀÙ è äðóãè ñòðàíè.

ASUS ïðåïîðú÷âà Windows® 7.
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У ДОМА, В ОФИСА… И НАВСЯКЪДЕ
» Тестове на Wireless N рутери и 

мрежови мултимедийни плейъри

» Всичко за изграждането на 

стабилна мрежа

» Мрежови и комуникационни 

решения за малки 

фирми и офиси

» Съвети и трикове 

за увеличаване на 

производителността

на мрежата

                       … и още…

ВСИЧКО ЗА МРЕЖАТА

Пазарът на GPS устройства и системи в БългарияС DVD за 3,99 лв.

МАЙ 2011  ВОДЕЩОТО СПИСАНИЕ ЗА КОМПЮТРИ И ИНТЕРНЕТ  WWW.PCWORLD.BG

05/11

0 5

9 771311 312007

Софтуерна автоматизация: 
горещи бутони, макроси и 
жестово управление

“Виртуален бекъп” 
за социални мрежи 
и други уебуслуги
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