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Ревю на APU чипa AMD E350 (Zacate) -  потенциалния “убиец” на Intel Atom

Тестове на таблети 
и джобни плейъри

Свеж безплатен софтуер 
за Android таблети

НАЙ-МОЩНИТЕ

PC 
УСКОРИТЕЛИ

Изпитани в тестове и 

на практика хардуерни, 

софтуерни и мрежови 

ускорители, които могат 

да „върнат в играта“ 

всеки бавен компютър

“ЗЕЛЕНИ” ТЕХНОЛОГИИ 

И РЕШЕНИЯ: 

как да пестим електричество 

у дома и в офиса
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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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Мисия “Ускоряване” 
Днес едва ли са останали много бавни ком-

пютри, но както е добре известно, дори 

на потребителите с най-мощните РС-та 

се случва очакваното от тях бързодействие да се 

разминава с действителното. И тъй като компю-

трите все пак са сложни устройства, причините 

за това могат да бъдат доста на брой и по харак-

тер. Обзорът на най-често срещаните от тях, как-

то и на начините за елиминиране на проблемите с 

производителността е основна тема в настоящия 

брой 6/2011 на PC World. Тази тема, разбира се, е за-

сягана и преди, но този път опитахме да я обхванем 

в цялост, обобщавайки известната ни информация 

за достъпните “РС ускорители” както в хардуерно 

отношение, така и в частите, свързани със софтуера и работата в мрежа. Нещо пове-

че, този път “говорим в цифри” – резултат от тестове на различни системи, които 

ще ви дадат доста точна представа какви промени в бързодействието можете да оч-

аквате с промяната на един или повече от основните РС компоненти, така че да пла-

нирате правилно наличния си бюджет за ъпгрейд.

Другият основен акцент в този брой на списанието са таблетите – манията, която 

напоследък доста активно се налага от маркетинговите отдели на световните произ-

водители и техните местни партньори. А след като на нашия пазар вече има доста-

тъчно представители на този технологичен сегмент, решихме, че е време да прове-

рим на практика качествата им. Можете да прочетете за впечатленията ни в тесто-

вата секция на настоящия брой, където, разбира се, има прясна информация и за други 

интересни джаджи, подходящи за предстоящите летни отпуски. В рубриката “Софту-

ер” пък сме нахвърляли дузина идеи за приложения, които могат да ви свършат отлич-

на работа при софтуерната окомплектовка на вашия нов таблет (ако сте решили да 

се сдобиете с такъв). 

Естествено, още актуална и, надяваме се, полезна за вас практическа информация има 

и в останалите редовни рубрики на списанието, а за новостите от света на компю-

търните технологии, разбира се, винаги сте добре дошли и на сайта ни www.pcworld.bg. 

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

• Тестове на дънни платки и процесорни 

охладители

• Как работи… принтерът?

• Подробен пътеводител за 3D TV технологиите

Б.р.: Следващият обединен летен 7-8 брой 
на PC World ще излезе от печат около 20 юли. 
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създаден 
за вашия бизнес

Представяме ви новия APC Back-UPS,  

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

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

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

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

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

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

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

време на работа
•  Защита на телефон/модем/

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

ВВисококоефефефекекектититивна гама Bacck-k UPUPS PrP o
В ф B k UPS P б

APCAPC
ЛегендарнаЛегендарна
НадеждностНадеждност™

Изтеглете Бяла книга “Preventing Data Corruption in the 
Event of an Extended Power Outage” и ще получите шанс да 
спечелите Lenovo® all-in-one touch screen PC!

    www.apc.com/promo    89412t •   00 800 110 3601  

©2011 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, APC, Back-UPS, and Legendary Reliability are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. 
All other trademarks are property of their respective owners. • 998-2527_BG • APC office  1766,   ,  4, . 6,  „   ”, .: 0700 110 20

PC_World_BG_89412t.indd   1 2011-05-19   15:47:21
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Малко след като очакваният с ин-

терес нов чипсет Intel Z68 Express 

стана факт, редица от големите 

OEM партньори на корпорацията направи-

ха и своите официални анонси за базирани 

на него дън ни платки, които трябва да се 

появят на пазара веднага.

Всъщност част от анонсите на 

motherboard производителите на прак-

тика изпревариха анонса на самия чипсет. 

Сред първите беше например компания-

та ASRock, информацията за чиито три 

нови Z68 дъна се появи още в края на ап-

рил. По-късно от фирмата потвърдиха па-

зарната поява на трите въпросни дъна, ма-

кар че ценови подробности бяха съобщени 

само за модела ASRock Z68 

Extreme4 ( на снимката), който 

ще се предлага на европейския пазар за 

около 165 евро.

Предварителна информация имаше и за 

Z68 дъната на ASUS, но в средата на май 

станаха известни и още детайли за налич-

ните продукти от този тип на компания-

та (засега 4 на брой) – P8Z68 Deluxe, P8Z68-

V PRO, P8Z68-V и ROG Maximus IV GENE-Z. 

Във всички анонсирани устройства на ASUS 

се използва системата за захранване DIGI+, 

като има по 4 модула за инсталиране на 

DDR3 памети с работна честота до 2133 

MHz и поддръжка за SLI и CrossFireX графич-

ни конфигурации. Аналогично на дъната на 

ASRock, продуктите на ASUS са окомплекто-

вани със софтуера Virtu, който дава възмож-

Z68 базираните дън ни платки плъзнаха на пазара
Сред първите анонси бяха на компаниите ASRock, ASUS, GIGABYTE и MSI, 
които са готови да предложат цял куп дъна с новия чипсет Intel Z68 Express.

жат Sandy Bridge (LGA1155) процесорите. 

В някои от моделите също е на разполо-

жение споменатият софтуер Virtu, като 

продуктите на GIGABYTE поддържат и 

Smart Response технологията (позволява-

ща хибридни комбинации от SSD и HDD ус-

тройства за съхранение), и до четири сло-

та за DDR3-2200+ памети. В окомплектов-

ката на 11-те дъна влиза също фирменият 

Windows базиран софтуер Touch BIOS за лес-

на настройка на BIOS-а.

Осем от новите дъна на GIGABYTE са с 

фирмения Ultra Durable 3 дизайн, а десет 

са с по минимум два PCI-Express x16 слота 

за SLI или CrossFireX графични конфигурации 

(само моделът GA-Z68A-D3-B3 е с единичен e 

PCIe x16 слот), като включват също 7.1-ка-

нално аудио, различен брой SATA 6.0 Gbps 

и SATA 3.0 Gbps портове, Gigabit Ethernet, 

USB 3.0 и поддръжка за хард дискове с капа-

цитет над 3 ТВ.

Към Intel Z68 партито с два модела дъна 

почти веднага се присъединиха и от компа-

нията MSI, която представи устройства-

та си Z68A-GD80 (B3) (форм фактор ATX) и 

Z68MA-ED55 (B3) (форм фактор Micro-ATX), а 

трябва да се появи и трети – Z68A-GD65 (B3). 

Информация за тях можете да намерите в 

подсайта на Project 1, където скоро ще има 

и подробно ревю за едно от Z68 базираните 

дъна на GIGABYTE. Детайлни групови тесто-

ве на наличните у нас motherboard продукти 

от това поколение пък можете да очаквате 

в следващия обединен летен брой 7-8 на PC 

World, който ще излезе от печат към 20 юли.

ност за автоматично превключване на на-

товарването между вградения в процесора 

графичен адаптер и дискретния адаптер в 

зависимост от моментното натоварване.

Всичките 

три ASUS дъна 

от серията P8Z68 са 

във формат ATX, но за 

РС ентусиастите вероят-

но най-голям интерес ще пред-

ставлява дън ната платка ASUS 

ROG Maximus IV GENE-Z (снимка 2), която 

е изпълнена в micro ATX форм фактор и е 

снабдена с два PCI-Express x16 слота, че-

тири SATA2 плюс два SATA3 порта, чети-

ри USB 3.0 конектора и вграден гигабитов 

Ethernet мрежов адаптер. Засега не се съ-

общава нищо за пазарните цени на новите 

Z68 дъна на ASUS.

С цели 11 Z68 базирани модела пък изли-

за компанията GIGABYTE. Девет от тях са 

в ATX формат, а останалите два – в micro 

ATX. Както и всички останали представи-

тели с новия чипсет на Intel, продукти-

те на тайванския производител поддър-

Новини

C MY K РС World стр. 4

www.pcworld.bg  Юни 20114



C MY K РС World стр. 05



Дебютираха 
видеокартите NVIDIA 
GeForce GTX 560 

След като в началото на април стана ясно, че NVIDIA работи 

над нова видеокарта от среден клас GeForce GTX 560, лише-

на от наставката Ti (Titanium), а малко по-късно – че офи-

циалният дебют на тези VGA продукти ще се състои на 17 май, 

някои хардуерни производители изпревариха анонса от страна 

на NVIDIA. Сред първите компании, изявили готовност да предло-

жат свои NVIDIA GeForce GTX 560 базирани модели, бяха MSI и Palit.

Видеокартата Palit GeForce GTX 560 е снабде-

на с оригинална система за охлаждане и съдържа 

336 потокови процесора и 1 GB GDDR5 памет 

с 256-битова шина за достъп. Работните чес-

тоти на графичния процесор, шейдърният блок 

и видеопамет та са с референтните стойности от съответно 

810, 1620 и 4008 MHz. За включване на монитори са предвидени 

D-Sub, DVI и HDMI интерфейси. Новата видеокарта Palit GeForce 

GTX 560 вече се предлага на ориентировъчна цена от около $200.

Вариантът на MSI, обозначен като 

N560GTX Twin Frozr II/OC, е със същия брой 

потокови процесори и аналогично коли-

чество GDDR5 памет, отново с 256-битова 

шина, но е фабрично овърклокнат, така че често-

тата на графичния процесор е увеличена до 870 MHz, 

а на шейдърния домейн – до 1740 MHz. Работната честота на 

памет та е запазила референтната си стойност от 4008 MHz. Ви-

деокартата MSI N560GTX Twin Frozr II/OC също е с фирмена систе-

ма за охлаждане. Решението е от тип Twin Frozr II, който се състои 

от три медни топлин ни тръби, масивна радиаторна секция и два 

80-милиметрови вентилатора с импулсно регулиране на скорост-

та на въртене. Въпросният VGA модел също вече е достъпен на 

световните пазари срещу ориентировъчна цена от около $225.

Започнаха анонси и от останалите големи ОЕМ партньори на 

NVIDIA, така че на родния пазар вече би трябвало да има и дру-

ги предложения за такива GeForce GTX 560 базирани видеокарти.

Масовото 
разпространение на 
потребителските SSD 
ще започне през 2012 г.

Специалистите от Агенцията за пазарни проучвания и ана-

лизи Gartner смятат, че твърдотелните дискове (SSD) ще 

започнат да стават истински популярни сред масовите по-

требители от следващата година. А основната причина за това 

според тях ще е очакваното значително намаляване на цените на 

този тип устройства.Според оценките на агенцията към втора-

та половина на 2012 г. цената на 1 гигабайт SSD пространство 

ще падне до към $1, което би трябвало да направи твърдотелни-

те флаш базирани изделия доста по-привлекателни за редовия РС 

потребител, отколкото са сега. Към настоящия момент средна-

та стойност на 1 GB SSD пространство за съхранение е около $2-

2,5. Прогнозата на Gartner гласи също, че цената на използваните 

в SSD продуктите NAND чипове памет ще намалее с около 30% 

до края на настоящата година и с още 36% – през следващата.

Както сме споменавали невед-

нъж, SSD носителите имат ре-

дица предимства в сравнение с 

традицион ните твърди ди-

скове (HDD) – те са по-леки, 

по-малки, по-тихи, по-устой-

чиви на механични въздействия 

и значително по-енергоиконо-

мични. Поради тези причини вече започват да се появяват в ня-

кои от лаптоп моделите на редица от световните РС произво-

дители, ако не като стандарт, то поне като опция. А не бива 

да се забравя също, че този тип устройства е ключов и за табле-

тите, които отбелязват сериозен пазарен бум напоследък, така 

че търсенето на SSD решения вероятно ще се увеличава бързо.

Това е и основният аргумент за очакванията на Gartner,че през 

2012 г. на SSD ще се съхраняват 15,9% от информацията в света – 

т.е. очаква се двоен ръст в сравнение със съхраняваните през 

2010 г. на SSD 7,9% от информацията.

PRIVILEG прибави и таблети към продуктовото си портфолио
Android базираните устройства на марката осигуряват многообразие 
от комуникацион ни и мултимедийни функции за мобилните потребители. 

то предполага и възможност за GPS сателитна връзка.

Към двата модела допълнително се предлага и много удобен аксесо-

ар под формата на кожен калъф с вградена клавиатура и стойка. Ком-

плектът на MID-8 включва също допълнителна приставка – LAN адап-

тер и USB хъб, а в този на MID-10 влизат слушалки и външна GPS антена.

Освен всичко останало таблетите на PRIVILEG са добре ценово 

позиционирани според нуждите и изискванията на средностатис-

тическия потребител, като MID-10 ще се предлага в търговската 

мрежа на цена около 400 лв., а 

MID-8 – на цена около 300 лв. 

Допълнителна информация 

за тези нови продукти може 

да се намери при дистрибу-

тора на марката PRIVILEG – 

COMPUTER 2000 България.

След успешното налагане на DUAL SIM телефоните и смарт-

фоните на българския пазар, марката PRIVILEG отскоро на-

влезе и на пазара на таблетите. Първите представите-

ли, които идват на родния пазар, са моделите MID-8 и МID-10, 

оборудвани съответно с 8-инчов и 10-инчов екрани и базирани на 

операцион ната система Android 2.2. И в двата модела са налице 

вградена камера, микрофон и висококачествени стереоговорители. 

PRIVILEG MID-8 използва 800 MHz ARM процесор, 256 MB опе-

ративна памет и 4 GB вътрешно пространство за съхранение. 

MID-10 е оборудван с 1 GHz Infotmic X210 процесор (ARM 11 архи-

тектура), 512 MB оперативна и 8 GB вътрешна памети. И два-

та модела поддържат външни micro SD карти с капацитет до 32 

GB. Комуникацион ните възможности са предоставени от Wi-Fi 

802.11b/g модул за безжична мрежа и LAN 10/100 Mb адаптер за ка-

белна връзка. В 10-инчовия модел има също вграден GPS модул, кое-
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все по-приятна от потребителска гледна 

точка посока. Но тестовете ни показват 

и друго, вече ясно забележимо правило, кое-

то, формулирано най-общо, би звучало така: 

“всеки таблет е толкова добър, колкото са 

добри и приложенията за него”.

Поне не теория Android базираните 

таблети не би трябвало да имат проблем с 

наличието на подходящи за тях приложения. 

В края на краищата, за осигуряването им се 

грижи известният онлайн магазин на Google – 

Android Market (https://market.android.com/). 

В него вече има над 200 000 програми, голя-

ма част от които са безплатни. От друга 

страна обаче, наличието на толкова много 

софтуер също може да се окаже проблем за 

средностатистическия таблет потреби-

тел, който лесно може да се загуби из мно-

гообразието от предлагани приложения. Из-

борът на подходящ софтуер се затруднява 

и допълнително от факта, че не всички на-

лични в Android Market приложения са под-

ходящи за таблети, понеже мнозинството 

предложения там са предназначени основно 

за работа със смартфони. 

И м е н  н о  т о з и  ф а к т  о п р е д ел я  и 

Е
дин от основните акценти в настоящ-

ия брой на PC World са таблетите, а 

картината на пазара показва, че преоб-

ладаващата част от този тип устройства 

са базирани на мобилната операцион на сис-

тема Android. И това съвсем не е случайно. 

Както ще можете да се уверите сами от 

тестовата секция по-нататък в списание-

то, през последната година тази платфор-

ма действително е отбелязала сериозен на-

предък и вече се справя отлично като осно-

ва за сегашното поколение таблети, които 

непрекъснато тласкат развитието є във 

Дузина полезни и достъпни 
приложения за Android таблети
Ако смятате да използвате Android таблета си за нещо повече от обичайните за-
бавления, тази статия ще ви даде някои насоки за това, откъде да започнете със 
софтуерната окомплектовка за него
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необходимост та от обзор като настоящия, 

с който ще се опитаме да ви насочим, като 

ви запознаем накратко с няколко подходящи 

за Android таблети приложения, покриващи 

най-необходимите (според нас) области. Раз-

бира се, ще акцентираме върху безплатните 

опции, въпреки че дори платените програми 

за Android са по джоба на всеки, който може да 

се позволи покупката на таблет. Естестве-

но, предложените в следващите редове при-

ложения са само капка в морето на достъп-

ните платени и на безплатните приложения 

за Android платформата, но вероятно все пак 

ще ви дадат идея откъде да започнете със 

софтуерната окомплектовка на таблета си. 

Кое всъщност е най-
необходимото?

Както уместно отбелязват специалисти-

те от ИТ бранша, за разлика от повечето 

други компютърни устройства, таблети-

те са предназначени не толкова за създаване, 

колкото за консумиране на цифрово съдържа-

ние. Тази концепция на практика определя и 

самите таблет устройства, като се тръгне 

от външния им вид и дизайна и се стигне до 

хардуерните платформи и функционалност-

та, които, както ще можете да се уверите 

в тестовата част, са доста сходни. Това е 

и причината повечето от наличните прило-

жения за Android таблети и смартфони да са 

фокусирани главно върху забавленията – игри, 

инструменти за преглед на видео- и друго 

мултимедийно съдържание, мобилни клиен-

ти за работа в социалните мрежи и други. 

Но с покупката на таблет вие вече разпола-

гате (по принцип) с някакъв вид програми 

от споменатите области, така че, ако по-

чувствате необходимост от някакъв вид до-

пълнителен софтуер, той най-вероятно ще 

е от малко по-друг тип – например анти-

вирусен софтуер, приложение за сигурност, 

файлов мениджър, удобен браузър или мобил-

на версия на комуникацион ните програми, с 

които сте свикнали. 

Точно затова в настоящата статия ще 

акцентираме не толкова върху забавните 

програми, колкото върху тези други типо-

ве приложения, които според нас могат да 

се окажат далеч по-необходими и полезни за 

Android таблета ви от всичките му там иг-

рички, плейърчета, уиджети и прочее соф-

туерни “джиджавки”, служещи повече за ук-

раса, отколкото за нещо друго. Затова де-

финирахме няколко основни категории, кои-

то предлагаме на вашето внимание по-долу.

• Работа с файлове

ES File Explorer – комплект 
с най-необходимите 
инструменти за управление 
на файловете

Статус: безплатен

Достъпен от: Android Market

За да се насладите изцяло на това, 

което може да ви предложи вашият нов 

Аndroid таблет, ще ви трябва интели-

гентен и възможно най-пълноценен файлов 

мениджър. Точно такъв е безплатният ин-

струмент ES File Explorer, който осигуря-

ва функционалност та, която като РС по-

требители сте свикнали да получавате от 

Windows Explorer. 

ES File Explorer притежава много до-

бри възможности за търсене на файлове, 

а така също и ред полезни функции, като 

копиране и пействане, преместване и пре-

именуване на файлове, мултиселекция, пре-

глед във вид на икони, работа със ZIP архи-

ви, достъп до FTP сървъри и настолни РС 

и др. Инструментът се отличава с при-

влекателен външен вид, наличен е и в ня-

колко различни дизайна. Като допълнение 

към него може да се използва програмка-

та за обслужване на задачи ES Task Manager 

на същия разработчик, която също е без-

платна и можете да си я свалите свобод-

но от Android Market.

Dual File Manager – 
още един ефективен 
файлов мениджър за Android 
таблети

Статус: безплатен

Достъпен от: Android Market

Забавленията със снимки и MP3 файлове са 

съществена част от удобствата, предлага-

ни от Android таблетите, но за подрежда-

нето, преименуването, прегледа и всичките 

колекции от такова съдържание един бърз и 

удобен файлов мениджър би бил безцен на при-

добивка. Още една такава опция е безплат-

ното приложение Dual File Manager. Една от 

най-полезните характеристики на този ин-

струмент е базираният на два прозореца 

метод на работа, който улеснява значител-

но обслужването на папките. 

Програмата дава възможност за бук-

марк на папките с цел по-бърз и лесен пос-

ледващ достъп до тях, както и за търсе-

не и сортиране на файловете. Предвиде-

ни са и възможности за отваряне на ком-

пресирани ZIP, GZ и Tar файлове. Dual File 

Manager е отличен избор за всички потре-

бители на Android таблети, които не си 

падат по сложностите и шарените изпъл-

нения, а вместо това предпочитат да си 

вършат работата по възможно най-бързия 

и интуитивен начин.
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различни компютърни устройства с различ-

ни операцион ни системи. Приложението ви 

дава възможност да осъществявате работа 

по вашите файлове от различни компютри 

едновремен но, да ги достъпвате от всяко 

свързано с Интернет устройство през web 

интерфейс, както и да възстановите по-ста-

ри версии на използваните файлове. Предим-

ството на този тип работа с файлове “в об-

лака” би трябвало да е очевидно – дори да за-

бравите Android таблета си в някое такси, 

цен ното съдържание ще бъде на безопасно 

място и винаги достъпно за вас. 

• Защита и сигурност

AVG DroidSecurity – 
антивирусна защита 
за Android таблети и 
смартфони

Статус: безплатен

Достъпен от: Android Market или http://

www.avg.com/us-en/antivirus-for-android 

Bluetooth File Transfer – лесен 
обмен на дан ни с всякакви 
Bluetooth устройства

Статус: безплатен

Достъпен от: Android Market

Наименованието на Bluetooth File Transfer 

показва недвусмислено и предназначението 

на този безплатен инструмент, а имен но – 

да служи за преглед, трансфер, управление и 

обмен на файлове между Android таблета 

(или смартфона) и всяко друго устройство 

с Bluetooth връзка. За целта инструментът 

използва протоколите File Transfer Profile (FTP) 

и Object Push Profile (OPP), но по-важното е, 

че ви позволява да получавате различни фай-

лове, както и да изпращате към Bluetooth 

устройствата си приложения и контакт-

на информация. 

Bluetooth File Transfer всъщност е Bluetooth 

версията на споменатия по-горе инстру-

мент Dual File Manager, така че поддържа 

и по-голямата част от неговата функцио-

налност. 

Dropbox for Android – работа с 
файлове “в облака”

Dropbox е мощно приложение за споделя-

не и синхронизация на файлове, което може 

да бъде използвано както за служебни нужди, 

така и за лични цели. С помощ та на Dropbox 

ще можете да споделяте своите файлове с 

приятели и познати, без да се притеснява-

те за тяхната сигурност. Също така ще 

можете да синхронизирате файлове между 

Само 5-10 минути работа с някой Android 

таблет ще ви бъдат достатъчни да осъз-

наете, че независимо от по-малкия размер 

и нетрадицион ната форма, вие всъщност 

държите в ръце (почти) пълнофункционал-

на РС система, и то такава, която е обик-

новено онлайн. Това означава, че както всяка 

свързана към Мрежата компютърна систе-

ма, така и Android таблетите са изложени 

на обичайните рискове и потенциални ата-

ки към сигурност та.

Не разчитайте на популярното схваща-

не, че вируси и зловредни програми се пишат 

предимно за Windows. Това отдавна не е вяр-

но, затова ще ви трябва надежден софтуер 

за защита на таблета от вируси, шпионски 

програми и фишинг атаки. Точно такава е 

целта на известния security разработчик AVG 

с програмата DroidSecurity, която е достъпна 

за свободно сваляне. Макар и безплатна, AVG 

DroidSecurity покрива повечето от необходи-

мите базови точки на защита – от провер-

ка за вируси в реално време до сигурно сваля-

не на приложения, музика и видео и дори до 

възможности за локализиране на загубен или 

откраднат Android таблет.

Protector – паролна защита на 
достъпа до приложенията в 
таблета

Статус: безплатен

Достъпен от: Android Market

Статус: безплатен

Достъпен от: Android Market или DVD 

диска към настоящия брой
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Protector работи като фонова услуга, кон-

сумираща пренебрежимо малко системни ре-

сурси и памет. През по-голямата част от 

времето програмата е пасивна и изчаква 

стартирането на приложение, което е ука-

зано като “защитено”. При опит за стар-

тиране на такова защитено приложение 

Protector се задейства, изкарвайки върху це-

лия екран прозорец, който изисква парола, 

за да го стартира. Паролата, разбира се, си 

избирате сами, като можете да защитава-

те по този начин практически всичките си 

приложения, а така също SMS съобщенията, 

Gmail акаунта си, списъка с контакти, дан-

ните от календара, настройките, снимки и 

всичко, което смятате за конфиденциално и 

искате да държите далеч от чужди очи, неза-

висимо на кого давате таблета си. Protector 

също така дава възможност да заключите ку-

пуването на платени приложения от Android 

Market, така че да не може някой друг да се 

възползва от сметката ви. 

Kaspersky Mobile Security 9.х – 
комплексна защита за Android 
устройства

Статус: платен, цена $9,95 за вечен лиценз

Достъпен от: Android Market

Макар и платени, и създадени по принцип 

за смартфони, най-новите мобилни пакети 

Kaspersky Mobile Security 9.х за Android могат 

да решават с един замах и въпроса за ця-

лостната защита на таблети с 3G функцио-

налност от вредоносни програми, както и 

от нежелани SMS съобщения и позвънявания. 

Освен обичайните антивирус, антиспайу-

ер и антифишинг инструменти, налични и в 

безплатните продукти от този тип, в със-

тава на пакета на Kaspersky влизат и редица 

функции, които могат да помогнат на соб-

ственика на смартфона/таблета да си вър-

не устройството, ако го е загубил или му е 

било откраднато. Това може да стане напри-

мер, като собственикът изпрати специално 

съобщение на своя мобилен номер, което му 

дава възможност автоматично да определи 

местоположението на загубеното чрез услуга-

та Google Maps, да го блокира дистанцион но 

и даже да изтрие съхраняваната в него пове-

рителна информация. Освен това Kaspersky 

Mobile Security 9 for Android дава възможност 

за защита на поверителна контактна инфор-

мация, за скриване на историята на обажда-

нията от чужди очи и др.

• Интернет и 
комуникации

Opera браузър за таблети 

Статус: безплатен

Достъпен от: Android Market

Почти със сигурност, сдобивайки се с 

Android таблет, вие получавате и брау-

зър – все пак това са устройства за работа 

с Интернет. Причината да ви препоръча-

ме като алтернатива браузъра Opera обаче 

е, че той е първата алтернативна програ-

ма от този тип, която се сдоби с оптими-

зирано специално за Android таблети изда-

ние – Opera Mobile Web Browser, което също 

вече е достъпно в Android Market. За разлика 

дори от най-новия браузър, достъпен заед-

но с Android Honeycomb платформата, Opera 

Mobile осигурява някои уникални характерис-

тики. Сред тях са например т.нар. "speed 

dial" хоум страница, която пази записаните 

като любими сайтове, и възможност та за 

автоматична синхронизация с настолните 

версии на браузъра Opera. Програмата също 

така има и опционален turbo режим, който 

компресира дистанцион но уебстраниците 

на Opera сървърите и по този начин намаля-

ва трансфера на дан ни и времето за зареж-

дане на сайтовете. Дори само тези две по-

следни характеристики са повече от доста-

тъчно основание да го изпробвате. 

IM+ Lite за Android – всички IM 
мрежи на едно място

Статус: безплатен

Достъпен от: DVD диска към настоящия 

брой на списанието

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 Android устройство. 

Можете да използвате приложението за ня-

колко услуги едновремен но, като списъците 

с вашите приятели ще бъдат обединени по 

лесен за използване и преглед начин. Ще мо-

жете да изпращате снимки, да следите своя-

та история, да използвате функцията за раз-

познаване на реч, да превеждате части от 

своите разговори и да правите много дру-

ги полезни неща.

• Приложения за 
продуктивност и 
контрол

TeamViewer – мобилен 
дистанционен достъп до 
компютри чрез Android 
таблет

Статус: безплатен

Достъпен от: http://www.teamviewer.

com/en/download/mobile.aspx 

Въпреки че повечето таблети от ма-

сов клас по принцип са създадени предимно 

за забавление, те могат да вършат и дос-

та бизнес задачи – разбира се, ако разпола-

гате със съответната софтуерна оком-
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плектовка. Една много полезна за бизнесме-

ните добавка към нея би била и програма-

та TeamViewer. Както подсказва и самото 

име, този инструмент ще ви даде възмож-

ност за дистанционен достъп до служебни 

или лични компютри от всяко място, откъ-

дето можете да се свържете с Интернет 

чрез своето Andoird устройство. Идеята 

е да имате възможност да осигурите под-

ходяща и навремен на поддръжка за своите 

колеги, работещи по същия проект, или за 

клиентите си.

TeamViewer може например да осигури удо-

бен достъп до настолния компютър в офиса, 

съответно до всички съхранявани в него до-

кументи и инсталирани приложения. Прило-

жението е безплатно за некомерсиална упо-

треба, но все пак трябва да се има предвид, 

че за да работи, трябва да имате предвари-

телно инсталиран TeamViewer (http://www.

teamviewer.com/en/index.aspx) клиент и на 

всеки комютър, до който ще искате дис-

танционен достъп.

SwiftKey Tablet – интуитивна 
и зрелищна виртуална 
клавиатура

Статус: безплатен

Достъпен от: http://www.swiftkey.net 

Android платформата по принцип под-

държа доста внушителен набор от опции 

за въвеждане на информация – от гласови ко-

манди (в Honeycomb версията на операцион-

ната система) до стандартните вариан-

ти за екран ни клавиатури като Swype и 

SwiftKey. Сравнително наскоро обаче се поя-

ви още едно такова клавиатурно предложе-

ние – SwiftKey Tablet. То е специално оптими-

зирано издание за работа с таблети, но как-

то своя смартфон братовчед клавиатурата 

“заучава” обичайните ви начини на въвеждане 

на текст и прогнозира думите, като така 

ускорява печатането. 

SwiftKey Tablet изданието е и доста по-

зрелищно от смартфон версиите със своя 

нов “холограмен” изглед и неонов дизайн, 

който доста добре си пасва с Android 

Honeycomb. Интересна добавка във въ-

просната таблет версия на SwiftKey са и 

възможност та за разделяне на клавиату-

рата по начин, който я прави по-удоб-

на за работа само с палци, както и функ-

цията за добавяне на числов блок – нещо, 

което стран но защо (поне засега) липсва 

в стандартната виртуална клавиатура 

на Honeycomb.

3G Watchdog – мониторинг на 
мобилния Интернет трафик

Повечето таблети на пазара обикнове-

но са с Wi-Fi модули за връзка, а 3G поддръж-

ката се предлага по-скоро като опция. Ако 

обаче сте сред късметлиите, които са ус-

пели да се сдобият с 3G устройство, веро-

ятно бързо ще откриете предимствата 

на повсеместната Интернет връзка. От 

друга страна, с това все пак трябва да се 

внимава, тъй като обикновено тарифните 

планове, предлагани от мобилните опера-

тори, имат някакви ограничения и ако над-

хвърлите лимита си от трафик, сметката 

в края на месеца едва ли ще ви хареса. За-

това е добре да разполагате с инструмент, 

който може да ви каже кога колко трафик 

сте похарчили.

Точно тази функция изпълнява безплатна-

та програмка 3G Watchdog (която между дру-

гото върши отлична работа и за смартфо-

ни). Тя осигурява детайлен поглед върху кон-

сумирания обем от дан ни, следейки непрекъс-

нато Wi-Fi / WLAN трафика през 3G, Edge и 

GPRS мрежи. Инструментът изобразява ин-

формацията със статистика на дневна, сед-

мична или месечна база, като предвижда и 

възможност за експорт на докладите в CSV 

формат. Ако искате да избегнете излишни-

те харчове, 3G Watchdog е от първа необ-

ходимост. 

Статус: безплатен

Достъпен от: Android Market
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Едва ли има някой, който да не е чувал 

за Intel Atom – най-популярния проце-

сор, използван в нетбуци и нет топи. 

С тази фамилия процесори Intel направиха 

истински удар, защото благодарение на тях 

се появи един нов клас устройства както 

в мобилния, така и в настолния сегменти, 

заемащи най-ниското стъпало в йерархия-

та и предлагащи базова функционалност и 

производителност, достатъчни за удов-

летворяване на нуждите на широк кръг по-

требители. Реално налице беше един про-

цесор от много нисък клас, чиято произво-

дителност обаче е напълно достатъчна 

за масовите ежедневни задачи на повече-

то потребители. И това, съчетано с по-

забравени от зората на компютъростро-

енето нива на консумация на електроенер-

гия, позволи създаване на ултракомпактни 

PC базирани системи, които не заемаха ця-

лото бюро и имаха консумация колкото на 

средностатистически лаптоп. Разбира се, 

наред с достойнствата си Atom имаше и 

недостатъци, като например много слаба-

та вградена графика в 945 чипсета, но това 

беше бързо поправено от трети компании 

като NVIDIA, които благодарение на своя-

та ION платформа превърнаха Atom бази-

раните нет топи в много добра алтерна-

тива на класическите скъпи, големи и енер-

гийно неефективни настолни компютри. 

Освен това ION платформата позволява-

ше не само идеално решение за офис бази-

рани машини, но спокойно възпроизвежда-

ше и Full HD съдържание, което пък позво-

ли на нет топите да се превърнат в идеал-

ни HTPC системи. 

Всичко това беше чудесно, но през ця-

лото време Intel нямаха никаква конкурен-

ция и бяха сами на пазара, а когато си сам, 

неминуемо се лишаваш от движеща сила и 

стимул за постоян но развитие на техно-

логията. Най-накрая това статукво беше 

променено от AMD, които в началото на 

годината представиха платформата си 

Fusion. Най-ниският сегмент от нея се зае-

ма от фамилията Brazos, която е съставе-

на от процесорната линия Zacate (обозначе-

Тест ревю на APU чипa 
AMD E350 (Zacate) – 
потенциалния “убиец” 
на Intel Atom
При тестовете за производителност с всички видо-
ве приложения AMD Brazos платформата с APU чипа 
E350 (Zacate) има убедителна преднина пред NVIDIA ION с Intel Atom 330 процесор. Но 
за да бъде още по-конкурентоспособно решението на AMD, трябва да се поработи 
повече върху енергоконсумацията му

                            Денислав Славчев
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на като E-серия), предназначена за настол-

ни решения, както и от линията процесо-

ри Ontario (обозначена като C-серия), пред-

назначена за мобилния сегмент. 

Що е то Fusion?
За незапознатите ще обясня накратко 

какво е Fusion, защото (да ме прощават PR 

специалистите от AMD) с модната си на-

последък тенденция да ни заливат с дузи-

на кодови наименования всъщност на обик-

новения потребител, вместо да му се изя-

снят нещата, в главата му става още по-

голяма каша.  И така по същество: плат-

формата Fusion на AMD цели да предложи 

високоинтегрирани решения от тип APU. 

APU (Accelerated processing unit) е интегри-

рано решение, което обединява типичните 

процесорни ядра с други, специализирани, 

които ускоряват един или друг вид изчисли-

телни процеси, които не са типични за CPU. 

Пример за това са CPU+GPU, 

тоест познатите ни вече ре-

шения, като тези на Intel. Кол-

кото и парадоксално да звучи, 

всъщност AMD са авторите 

на тази идея  – в x86 процесо-

ра да се интегрира и контро-

лерът на памет та, и графично-

то ядро, но Intel са тези, кои-

то първи съумяха да я реализи-

рат и да предложат вече вто-

ро поколение решения на тази 

база. Досега от AMD предлага-

ха така наречените IGP реше-

ния, които по същество пред-

ставляваха интегрирана в чип-

сета графична система.

На блоковите диаграми са 

показани характерните особе-

ности на IGP и APU базираните 

платформи, като разликите се 

забелязват ясно, a превъзходството на APU 

концепцията е безспорно.

Платформата AMD Fusion е разделена на 

няколко сегмента продукти, които са члено-

ве на съответните продуктови фамилии. 

Най-отгоре в йерархията се намира фами-

лията, базирана на Buldozer процесорните 

ядра, която се води и най-производителна-

та серия, предназначена за така наречения 

„performance“ сегмент, както и за сървър-

ния. По средата се намира А-серията, обо-

значена като Linx фамилия, която е предназ-

начена за масовия пазар и към която при-

надлежи очакваната скоро процесорна се-

рия Llano. Най-отдолу, както вече споменах-

ме, се намира фамилията Brazos, към която 

принадлежат процесорните серии Zacate 

и Ontario. Обаче не всички 

членове на платформата 

Fusion ще бъдат с вграде-

но GPU (при процесорите, 

базирани на Buldozer ядра-

та, интегрираният графи-

чен процесор ще отсъст-

ва), защото отделните 

фамилии са съобразени с 

пазарния сегмент, който 

ще атакуват. 

Но нека да се върнем 

отново на Brazos фами-

лията и по-конкретно на 

Zacate процесорите, кои-

то са маркирани с буквата 

E. (Съществува още по-ни-

ска серия – C, но тя е пред-

назначена за мобилния сег-

мент и засега няма да от-

деляме време за нея.) 

Особеностите на Zacate 
чиповете

Характерно за Zacate е използването на 

x86 процесорни ядра с наименование Bobcat 

и интегрирано графични ядро HD6310. С 

тези чипове целта на AMD е не само да 

предложи алтернатива на Intel Atom, но и 

да осигури още по-производително и добро 

решение, така че да може да се наложи в 

най-ниския (началния) клас десктоп и HTPC 

машини и евентуално при т.нар. нетбуци. 

Е-серията е с TDP=18 W и засега се състои 

от два модела процесори – E240 и E350, кои-

то работят съответно на тактови чес-

тоти от 1,5 GHz и 1,6 GHz. Моделът E350 

е двуядрен, докато E240 е едноядрен. И два-

та модела разполагат с вградено графично 

ядро HD6310, което е с работна 

тактова честота от 500 MHz. 

Процесорите Zacate обикно-

вено се предлагат като функцио-

нално завършени решения, тоест 

монтирани на дън на платка (фор-

мат ITX и/или mATX). Така получа-

вате (почти) готово решение, на 

което е необходимо да добавите 

само памет, твърд диск и кутия 

със захранване, за да получите 

напълно функционираща PC сис-

тема. За изграждането на тези 

решения е предвиден чипсетът 

Hudson M1, който осигурява че-

тири PCI-E 2,0 линии, поддръжка 

на новия SATA 6,0 GB/s стандарт, 

USB 2,0 интерфейс, както и HD 

Audio поддръжка. Приблизителна-

та цена на платките с AMD E350 

варира от $100 докъм $180, като 

зависи от формата на PCB и екстрите, кои-

то се предлагат. За това тестово ревю на 

Brazos платформата от AMD ни предоста-

виха едно от многото E350 базирани пред-

ложения на компанията ASUS.

ASUS E35M1-M Pro
Тази реализация от 

ASUS е доста ин-

тересна, тъй 

 на Intel Atom, но и

зводително и добро

оже да се наложи в

лас десктоп и HTPC 

ри т.нар. нетбуци. 

W и засега се състои

и – E240 и E350, кои-

но на тактови чес-

GHz. Моделът E350 

е едноядрен. И два-

вградено графично

ASUS E35M1-M Pro
Тази реализация от

ASUS е доста ин-

тересна, тъй

Хардуер

C MY K РС World стр. 13



като още от пръв поглед правят впечатление 

наличието на „Pro“ в наименованието, както 

и форм факторът на печатната платка (РСВ).

Обратно на повечето предлагани ре-

шения, ASUS E35M1-M Pro е с mATX размер 

PCB – доста по-голямо решение от ITX фор-

мата, който е типичен за такъв тип пред-

ложения. Тоест едва ли тя е най-подходяща-

та за реализиране на HTPC система по от-

ношение на габаритите си, но е точно тол-

кова голяма, колкото е стандартна платка 

за нискобюджетно настолно PC. И както се 

вижда, като такава платката разполага с 

няколко разширителни слота. Имаме един 

16x PCI-E 2,0 слот, който е опроводен фи-

зически като 4x и е предназначен за допъл-

нителна външна графична карта, както и 

един 1х PCI-e 2.0. Също така платката раз-

полага и с два броя стандартни PCI слота. 

Интересното е, че самият чипсет Hudson 

M1 не поддържа PCI интерфейс, така че ре-

ализацията им е посредством вграден на 

дън ната платка допълнителен контролер 

на Asmedia. Малко стран но хрумване е на 

платката да видим и COM, и LPT порт, но 

пък знае ли човек – може някога да му пот-

рябват тези портове за подкарване на ня-

каква „антика“. 

Конструкторите от ASUS са се възполз-

вали от ниската консумация на E350 и са по-

ставили масивен пасивен алуминиев радиа-

тор върху APU чипа и чипсета. В интерес 

на истината той е напълно достатъчен за 

охлаждане, но ако кутията ви няма добър 

въздушен поток, може да имате проблем. 

Затова в комплекта имате и допълните-

лен вентилатор, който може да поставите 

при нужда. Все пак при всички съвремен ни 

системи е наличен поне един вентилатор, 

така че ако добре обмислите как да сгло-

бите вашата система, може да получите 

практически абсолютно тихо решение. За-

хранващият регулатор на процесора напра-

во ни изненада, защото при такова енергос-

пестяващо решение (18 W) едва ли някой оч-

аква да срещне 3-фазов VRD регулатор. Но 

какво пък, това на никого не пречи, още по-

вече че със сигурност ще се намерят и по-

требители, които ще искат да овърклок-

ват. Платката разполага и с два DIMM сло-

та за едноканална DDR3-1333 памет, като 

максималното количество, което може да 

се инсталира, е 8 

GB. Малко стран но 

е решението при 

E350 да се ползва 

едноканален кон-

тролер, тъй като 

това рефлектира 

върху графичната подсистема, но малко 

по-късно ще проверим какво точно влия-

ние оказва това решение.

 На задния панел са разположени два PS/2 

порта, както и 6 броя USB портове, от кои-

то два са USB 3.0, реализирани посредством 

вграден на дън ната платка външен контро-

лер (в случая на Аsmedia). Видеоинтерфей-

сите са повече от достатъчни, тъй като 

разполагате с аналогов D-SUB и цифрови-

те DVI и HDMI, така че можете да включи-

те системата към какъвто и да е дисплей. 

Също така на задния I/O панел се намират 

аналоговите Audio-изходи, както и цифро-

вият, оптичен SPDIF изход. 

Фърмуерът на платката е AMI UEFI BIOS 

с графичен интерфейс, който ви позволява 

да работите даже и с мишка. Менютата и 

опциите също са леко озадачаващи за та-

къв клас платка, защото тук има всичко не-

обходимо за овърклок на системата, даже 

бих казал, че настройките са повече от 

достатъчни и много други, по-скъпи плат-

ки, предназначени за по-мощни процесори, 

биха им “завидели”. След като тъкмо реши-

хме, че сме претръпнали към „изненадите“, 

установихме, че от ASUS са предвидили и 

режим на лек овърклок посредством един 

превключвател в горния десен ъгъл на плат-

ката (до DIMM слотовете). С него се уве-

личава честотата на системната шина до 

103 MHz, като по такъв начин получавате 

работна тактова честота от 1650 MHz. 

Режимът се обозначава и посредством чер-

вен LED индикатор. 

Преди да продължим с резултатите от 

тестовете, искам да обърна малко внима-

ние на възможност та за включване на външ-

на графична карта. Както вече разбрахме, 

допълнителният графичен PCI-E слот рабо-

ти в режим 4x, което, общо взето, ограни-

чава използваната външна карта до ниския 

клас, тъй като не разполага с достатъчна 

пропускателна способност. От друга стра-

на, самите процесорни ядра не биха били 

в състояние да захранят нещо по-мощно, 

защото все пак Bobcat ядрата не са съиз-

мерими с тези на един нормален двуядрен 

Athlon. Така че ако някой е очаквал повече, 

то по-добре да забрави за тази платфор-

ма и да се ориентира към нещо по-мощно, 

макар и по-старо.

Тестовете
След толкова изписани неща за Brazos 

и неговите амбиции, е добре най-после 

да видим и как процесорът се справя в 

сравнение с конкурента си – Intel Atom. 

За целта направихме няколко бързи те-

ста и го сравнихме с две нет топ систе-

ми, базирани на Atom, като едната из-

ползва ION платформата на NVIDIA, коя-

то за момента е и най-производителна-

та Atom базирана.

Тестови системи

AMD Brazos

1. ASUS E35M1-M Pro (E350@1,6GHz), 

2x2GB DDR3-1333, A-Data 128GB SSD S596 

Turbo

Intel Atom

1. ASROCK ION 330 (Intel ® Atom™ 330, 

чипсет NVIDIA ® ION™)

2. MSI Wind Nettop D130 (Intel ® 

Atom™ 330, чипсет Intel 945GC)

За сравнение на системите са из-

ползвани най-важните от вградени-

те тестове на популярния тестов па-

кет PCMark Vantage, с които най-яс-

но може да се илюстрират разликите 

в производителност та на тествани-

те системи.

Резултатите от тестовете недву-

смислено показват предимството на 

AMD Brazos платформата. Вижда се, че 

във всички видове приложения тя е дос-

та убедителна пред ION платформата с 

Atom 330. Като най-забележима обаче си 

остава преднината в графичната произ-

водителност, където HD6310 си казва ре-

шаващата дума. Трябва обаче да се има 

предвид, че това вградено DX11 графич-

но ядро е твърде слабо за игра на пове-

чето съвремен ни 3D заглавия, а и еднока-

налната памет допълнително спъва 3D 

производителност та. Все пак по-стари 

игри и не толкова тежки заглавия (на ни-

ска детайлност) се играят отлично, така 

че за по-непретенциозните “кежуъл” гей-

мъри това решение също ще е задоволи-

телно. Всъщност истинската задача на 

това GPU е най-вече да се справя с възпро-

извеждане на HD видеосъдържание, за да 

разтоварва процесорните ядра – те са 

твърде слаби, за да се справят с тази за-

дача. В крайна сметка се вижда, че за кон-

венционална употреба – сърфиране в Ин-

тернет, работа с офис документи, въз-

произвеждане на видео и аудио, платфор-

мата Brazos се справя чудесно.

Хардуер
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Заключение
И така, вече са налице първите предста-

вители на AMD Fusion платформата в лице-

то на Zacate процесорите. Както изглежда, 

дебютът е успешен и това още повече за-

силва интереса към предстоящия анонс на 

масовия клас в лицето на Llano, както и към 

„тежката артилерия“ – Zambezi. Изглежда 

съвсем логично, че в близките месеци (поне 

докато Intel на пуснат своя „отговор“) 

Brazos ще бъде новият „крал“ в началния PC 

сегмент – при нет топ решенията и HTPC. 

Наистина инженерите на AMD са свършили 

доста работа и са предложили един много 

приятен продукт, който неминуемо ще за-

воюва своето достойно място на пазара. 

ASUS пък в лицето на дъното E35M1-M Pro 

са направили един чудесен напълно завър-

шен продукт, който е идеален за изгражда-

не на HTPC или PC от начално ниво за домаш-

ни нужди или офис употреба. Решението не 

е обаче от най-евтините Brazos базирани, 

за което до известна степен вина има мал-

ко по-голямото от необходимото разточи-

телство на компоненти, както и наличието 

на сериозни овърклок възможности – нещо, 

което едва ли е особено нужно в този клас. 

От друга страна, независимо от отлич-

ните впечатления, които ни остави Brazos, 

със сигурност има още много неща, върху кои-

то може да се помисли за подобрения в бъ-

деще. Има още какво да се желае, например 

от енергоефективност та на платформата. 

Zаcate, за разлика от предстоящите анонси 

на по-високия клас Fusion решения, е произве-

ден по 40nm технологичен процес и премина-

ването на по-фин процес би редуцирало малко 

TDP показателя, от който има още какво да 

се желае, тъй като консумацията на решение-

то ASUS E35M1 Pro в момента е съизмерима с 

тази на NVIDIA ION + Atom 330 базирана систе-

ма. Пожелания има и към контролера на памет-

та, който ще се надяваме в следващото поко-

ление да е двуканален. Към чипсета Hudson M1 

също има леки забележки, като основната е за 

липсата на “native” USB 3.0 поддръжка, което 

допълнително оскъпява платформата заради 

нуждата от външен контролер. 

Но все пак не бива да забравяме, че Brazos се 

намира в своята “детска” възраст, характе-

ризираща се със своите неизбежни ”болести”. 

Искрено се надявам, че те бързо ще преминат 

и в най-близко бъдеще ще очакваме истинска 

революция в този клас решения. AMD вече 

даде своята сериозна заявка, че има амбиции 

да се намеси сериозно в този сегмент на паза-

ра. Както всички знаем, конкуренцията е дви-

гателят на прогреса, а в крайна сметка пече-

ливши от него сме и ние, потребителите. 

 

Хардуер
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Е два ли и в най-смелите си мечти 

Стив Джобс е предполагал, че след 

излизането на iPad на пазара ще на-

стане истинска таблет истерия. Всички 

известни, по-малко известни, та даже и 

абсолютно неизвестни компании започ-

наха да се надпреварват да анонсират 

свои модели от този тип. А след като 

преживя нетбук “революцията”, потре-

бителят сега е на път да изживее и по-

редната вълна, но с таблетите. Факт е, 

че ежедневно сме заливани от агресив-

на реклама по всички медии, както и от 

анализатори „гробокопачи” на лаптопа и 

х86 архитектурата. Всъщност таблет 

компютърът не е нищо ново под слънце-

то и съществува доста отдавна, но скъ-

пите технологии (една от тях е сами-

ят сензорен дисплей) не позволяваха не-

говото широко разпространение. Сега, 

след като вече станаха факт евтините 

дисплеи и достатъчно мощните и енер-

гоефективните чипове, масовата реа-

лизация на таблетите беше просто въ-

прос на време. 

Бърз поглед към ситуацията 
при таблет платформите

Предимството на Apple в този сегмент 

е, че в последно време компанията се явя-

ва нещо като законодател на различни ви-

сокотехнологични джаджи, и в резултат на 

това има напълно избистрена концепция и 

изцяло завършен продукт от хардуера до 

софтуера. Да си втори винаги означава да 

се пригаждаш. Ситуацията беше (и все още 

е) такава, че след обявяването на iPad ос-

таналите производители на таблети се чу-

деха с каква ОС да си оборудват собстве-

ните таблети, докато „Ябълката” си има-

ха iOS, позната от iPhone и iPod. Хардуер-

ът беше ясен – ARM базирани процесори, 

използвани масово в смартфони, рутери 

и всякакъв вид „умни” джажи, които осигу-

ряват много ниска консумация. Разбира се, 

имаше и друг вариант, познат от нетбу-

ците Intel Atom  – значително по-мощен, 

x86 базиран, но и малко по-неикономичен 

и по-скъп от ARM платформата. Така че 

на преден план основният проблем беше в 

адекватна ОС за алтернативните табле-

ти. Най-логично беше да се използва Linux 

базираната Android, която е доста раз-

пространена при смартфоните. Но това 

си беше ОС имен но за смартфони и пър-

воначално никой от разработчиците не 

беше предполагал, че тя може да се използ-

ва и за малко по-различен тип устройства. 

Този факт наложи и някои ограничения при 

Android базираните таблети, които и до 

ден днешен са доста критикувани от про-

тивниците на споменатата ОС.

В крайна сметка с най-последната вер-

сия на Android (Honeycomb) нещата пое-

мат в правилна посока, тъй като тази 

Доколко е оправдана таблет 
манията: тест на шест модела, 
достъпни на българския пазар
Денислав Славчев

3-та версия е разработвана имен но за 

таблет компютри, а не за смарфони. Но въ-

преки значителните подобрения, все още 

не може да предложи пословичната лекота 

и простота на работа като при iOS. Същи-

ят проблем стои и с Intel Atom базирани-

те таблети, използващи Windows. Реално 

има версия „Starter” на Windows 7, която е 

пригодена за нетбуци, но и тя не е опти-

мизирана за работа с тъч екран, особено 

без да се ползва стилус. От друга страна, 

като операцион на система в комбинация с 

хардуера, Windows има много по-голям по-

тенциал от Android, защото с такова ус-

тройство могат да се правят много пове-

че неща и когато нямате наличен Интер-

нет, без таблетът да се превръща в поч-

ти напълно безполезно нещо. Изобщо няма 

да споменавам по-бавната работа, а поня-

кога и доста по-голямото забавяне при ра-
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бота с Android базираните таблети спря-

мо Windows. Разбира се, при Android ситуа-

цията с хардуера е такава, че и той търпи 

бързо развитие. Всъщност iPad може само 

да им завижда особено ако става въпрос за 

решенията на NVIDIA (в лицето на Tegra 2, 

а скоро и по-ново поколение), където има 

интегриран и доста мощен за мобилни ус-

тройства 3D графичен ускорител, позво-

ляващ пълноцен но да се играят даже и 3D 

игри. Но за да стане напълно конкурентна 

на iOS, Android все пак трябва да се опти-

мизира още доста. 

Какво показаха тестовете
За този брой на списанието в редакци-

ята изпробвахме някои таблет компютри, 

предлагани на нашия пазар – всъщност ос-

новно Android базирани. При тях има доста 

голямо ценово разделение, тъй като някои са 

изградени с последно поколение най-високоп-

роизводителен хардуер, а други са просто 

евтини решения, създадени с цел минимал-

на себестойност. Освен с орязване на допъл-

нителна функционалност, евтините табле-

ти постигат по-ниска цена и чрез използване 

на евтини и не толкова добри компоненти. 

Ярък пример за това е тъч екранът, който 

в качествените таблети е капацитивен, а в 

евтините – резистивен. С втория тип дис-

плеи работата е доста изнервяща, защото 

при тях той не е толкова чувствителен и 

прецизен. Можете да познаете по каква тех-

нология е направен дисплеят, като пробва-

те да го докоснете със стилус. Ако не реа-

гира, значи е от по-добрия и скъпия тип – 

капацитивен. Другото, от което се нама-

лява себестойност та, е използваният хар-

дуер. Практиката ни показва, че в днешно 

време да се купува таблет с процесор под 1 

GHz и операцион на система, по-стара версия 

от Android 2.2 (Froyo), е нецелесъобразно. В 

Acer Iconia A500
Това един от най-обсъжданите и комен-

тирани напоследък таблети, който съвсем 

наскоро излезе и на нашия пазар. Всъщност 

реално това е и първият у нас таблет с 

новата версия на операцион ната систе-

ма Android 3.0 (Honeycоmb), на която не са 

тайна амбициите да се бори с iOS. Табле-

тът е снабден с 10.1-инчов капацитивен 

мултитъч дисплей с резолюция от 1280х800 

точки. Той е покрит с предпазно стъкло, 

обхващащо по същество целия лицев па-

нел, на който е разположена и 2 Mpx каме-

рата, предназначена за видеочат. Задна-

та страна на корпуса е алуминиева, което 

му придава доста солиден и в никакъв слу-

чай евтин вид. На задния панел Iconia A500 

има разположена втора 5 Mpx камера със 

светкавица. Общо взето, при добра осве-

теност камерата се справя добре със сним-

ки и клипове, но при по-ниска осветеност 

вече е наличен забележим “шум”. Друга ха-

рактерна черта на таблета, отличаваща 

го от останалите разгледани модели, е хар-

дуерната платформа. При Iconiа A500 е из-

ползвана платформата NVIDIA Tegra 2, при 

която имаме двуядрен ARM базиран проце-

сор и GeForce графика – това също е един 

плюс за Iconia A500 в конкурентната бит-

ка с iPad 2. Таблетът разполага с вградена 

32 GB Flash памет и 1 GB оперативна па-

мет, като е наличен и разширителен слот 

за micro-SD карти. Разбира се, не е забра-

вен и HDMI портът. Налични са и два USB 

2.0 порта, в които освен USB флашка може 

да се включи и външна клавиатура. Също 

така е предвиден и допълнителен порт 

за включване към докинг станция. В такъв 

клас таблет наличието на GPS и Bluetooth 

си е просто стандарт. Iconia A500 не е от 

най-тънките и най-леките представите-

ли със своите 765 г. Но пък това бързо 

ще му го простите, като видите кол-

ко по-добре работи спрямо познати-

те и базирани на Android 2.xx предста-

вители. Самата ОС е претърпяла ня-

кои промени в графично отношение, 

както и по отношение на плавност-

та на анимацията. Приложения се ин-

сталират от Android Market, а от 

Acer са се постарали да ви демонс-

трират GeForce графиката (за която 

едва ли има някой да се съмнява, че е 

най-добрата възможна на този етап) с 

няколко предварително инсталирани игри 

(в това число и NFS). Дали Iconia Tab A500 

ще детронира Ipad 2, е въпрос, който, ми-

сля, не е на дневен ред, независимо че це-

ната на Iconia A500 e по-ниска, и като хар-

дуер „Ябълката” само може да му завижда, 

особено в 3D част та. Тук ключът е в рабо-

тата в тандем на хардуер и софтуер, но 

докато Android предложи такава лекота и 

простота на работа, каквато предлага iOS, 

ще трябва да мине още доста време. Неза-

висимо от това, Iconia A500 e един впечат-

ляващ таблет и може би сред най-добрите 

на пазара, предлагащ доста повече неща 

от досегашния свят на Android. Таблетът 

Предоставен за тестове от: MOST 

Computers

Ориентировъчна цена (с ДДС): 900 лв.

⊕ Много мощен хардуер за Android 

базиран таблет

⊕ Капацитивен мултитъч дисплей 

⊕ Две камери

⊕ GeForce графика

⊕ Android 3.0 (Honeycomb)

⊕ GPS

⊖ Сравнително висока цена

⊖ 3G модул само като опция

крайна сметка всеки решава сам за себе си 

за какво да си дава парите, но таблет ком-

пютърът все още е един скъп допълните-

лен аксесоар към преносимия или стационар-

ния компютър и (в повечето случаи) на него 

не могат да се правят кой знае колко неща. 

Всъщност на този етап едва ли има някак-

ва вопиюща необходимост от таблетите, 

тъй като, както самите производители чес-

то отбелязват, те не могат по никакъв на-

чин да заменят преносимите и настолните 

системи, ако не смятаме факта, че са прос-

то модерни. Дали някога таблетът ще из-

мести преносимия компютър, не бих могъл 

да прогнозирам. Но това, което вече знам 

със сигурност след срещата ми лице в лице 

с някои от представителите на този клас, 

е, че няма да е никак скоро, ако изобщо няко-

га се случи, независимо в какво се опитват 

да ни убеждават известни и авторитетни 

хора в IT бизнеса. 

 

ни беше предоставен от MOST Computers 

и се предлага с 12/24 месеца гаранция рес-

пективно за юридически/физически лица, 

като цената му е 900 лв.
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Archos 101:

Предоставен за тестове от: 

ARCHOS България

Ориентировъчна цена (с ДДС): 530 лв.

Prestigio MultiPad PMP7100C:

Предоставен за тестове от: 

ASBIS България

Ориентировъчна цена (с ДДС): 495 лв.

⊕ Компактен и сравнително лек за 

размера на екрана си

⊕ Сравнително мощен хардуер

⊕ OpenGL 3D ускорител

⊕ Капацитивен мултитъч дисплей

⊕ Добра цена 

⊖ Липса на 3G модул и Bluetooth

⊖ Липса на поддръжка на Wi-Fi стан-

дарта 802.11n 

Този модел таблет е от висок клас и 

е производство на френската компания 

Archos. Веднага се набива на очи дебелина-

та на таблета, която е едва 12 мм. Устрой-

ството няма никакви стърчащи бутони, ос-

вен дискретно разположените отстрани за 

включването му и за регулиране силата на 

звука. Дизайнът не е впечатляващ, особено 

след като корпусът е пластмасов и не му 

придава много изискан вид, независимо че е 

в комбинация с декоративни алуминиеви па-

нели. Но пък за сметка на това Archos 101 

тежи само 480 г и батерията му осигурява 

доста продължителна автономна работа – 

към 6-7 часа и повече. Интересна особеност 

на таблета е разположената на гърба приби-

раща се регулируема стойка, която позволя-

ва да се постави на бюро или маса като рам-

ка за снимки. Таблетът е снабден с 10.1-ин-

чов капацитивен мултитъч дисплей, който 

осигурява значително по-комфортна рабо-

та и притежава разделителна способност 

от 1024х600 точки. Ъглите на видимост не 

са кой знае колко големи, но са далеч по-до-

бри, отколкото на евтините и безимен ни 

„китайци”. На лицевата страна отляво на 

рамката е разположена VGA камера, а от-

зад са двата вградени високоговорителя, 

които са доста „гласовити” за разлика от 

някои “топ” маркови модели на пазара. Зад-

вижващият хардуер на Archos 101 е доста со-

лиден за този тип устройства. Използвани-

ят процесор е на Tеxas Instruments и е бази-

ран на ARM Cortex A8 (OMAP3630) с работна 

тактова честота от 1 GHz и 256 MB опе-

ративна памет. Графичната система е из-

градена с OpenGL ES2.0 3D ускорител. Пред-

лагат се два варианта с 16 GB и с 8 GB вгра-

дена Flash памет, като вторият вариант 

може да се намери на нашия пазар, бранди-

ран под марката Prestigio с моделно обозна-

чение PMP7100C. Освен тази вградена памет, 

устройството подържа до 32 GB mini-SD кар-

ти. Archos 101 разполага с 2хUSB 2.0 и HDMI 

интерфейси. Използваната операцион на сис-

тема при този таблет е Android 2.2 Froyo. 

Работата с таблета е удобна, акселероме-

търът функционира адекватно, превключ-

ва бързо и уебстраниците се визуализират 

правилно. Забележителна е поддръжката на 

различни видеоформати, която предлага ус-

тройството. Достъпни са множество при-

ложения посредством Android Market. Archos 

101 се предлага с 2-годишна гаранция и на 

цена около 560 лв. Конкретният екземпляр 

ни беше предоставен от ARCHOS България. 

Archos 101 / Prestigio MultiPad PMP7100C 

Prestigio MultiPad PMP5070
Този модел таблет на популярната у нас 

марка на ASBIS, независимо от 7-инчовия си 

дисплей, поразително прилича по външен вид 

на разгледания вече модел на ARCHOS. Всъщ-

ност няма нищо случайно, защото той си е 

ребрандиран модел Archos 7. За него също са 

характерни пластмасовият корпус, комбини-

ран с декоративни алуминиеви панели, както 

и прибиращата се задна стойка за закрепва-

не на бюро. И при този по-малък модел дебе-

лината е непроменена (от 12.5 мм). На лице-

вия панел отляво и дясно са разположени два-

та високоговорителя, които може да се каже, 

че са доста мощни за толкова малко и леко ус-

тройство (380 г). Също така и тук е налична 

VGA камера, предназначена за приложения за 

видеочат. Само че приликите с разгледания 

по-горе модел свършват до тук, тъй като 

този таблет е представител на ниския клас, 

за което говори и хардуерът в основата му. 

MultiPad PMP5070 използва значително по-ба-

вен ARM9 (Rockchip 2818) процесор, работещ 

на тактова честота 660 MHz. Таблетът прис-

тига с вградена 8 MB Flash памет, 256 MB опе-

ративна памет и поддържа SD и SDHC карти 

за допълнително пространство за съхране-

ние. В устройството е използван евтин 7-ин-

чов резистивен тъч екран с разделителна спо-

собност от 800x480 точки и 24-битов цвят. 

Ъглите му на видимост не са особено добри 

и носи неизбежните недостатъци като тех-

нология на дисплея, когато не се ползва сти-

лус. Входно-изходните портове са ограниче-

ни само до мини-USB порт, аудиоизход за слу-

шалки и слот за micro SD памет. Операцион-

ната система на MultiPad PMP5070 е Android 

2.1 (Eclair). От Prestigio предлагат за своите 

таблети алтернативната на Android Market 

услуга AppsLib. По форумите обаче може да се 

намери описание от „добри хорица” как да се 

“хакнат“ Prestigio таблетите, така че да под-

държат и Android Market. За съжаление няма-

те възможност да инсталирате флаш, така 

че визуализирането на съдържанието на уеб-

страниците няма да е пълно. За разлика от 

приложенията, основното меню на таблета 

е с фиксирано положение и не се влияе от аксе-

лерометъра. Но все пак батерията му е 4000 

mA/h, което му позволява доста дълго време 

на работа, като при нормална употреба (т.е. 

основно сърфиране в Интернет) може да из-

държи и над 20 часа. При възпроизвеждане на 

видео батерията издържа около 6 часа. Кога-

то падне до минималния си заряд, се включва 

аларма, която, меко казано, е направо стряс-

каща и може да ви подтикне да ударите в зе-

мята таблета си, ако сте малко по-нервен 

тип и в този момент си почивате. Prestigio 

MultiPad PMP5070 е с 2 години гаранция и цена 

около 350 лв. Доставя се от ASBIS България.
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Предоставен за тестове от: 

ASBIS България

Ориентировъчна цена (с ДДС): 310 лв.

⊕ Компактен и сравнително лек за 

размера на екрана си

⊕ Добра цена 

⊖ Хардуер на посредствено ниво

⊖ Липса на 3G модул и Bluetooth

⊖ Липса на поддръжка на Wi-Fi стан-

дарта 802.11n 

⊖ Липса на поддръжка за Android Market

⊖ Резистивен тъч дисплей

⊖ Стара версия на Android

⊖ Фиксирано главно меню 
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Prestigio MultiPad PMP3048
Това е третото предложение на 

Prestigio, което обаче няма нищо общо с 

моделите на Archos. Таблетът е с 4:3 дис-

плей, което предопределя и малко по-нес-

тандартните му пропорции за такъв тип 

устройство. Корпусът му е пластмасов, с 

черен гланцов финиш (черно пиано) и зао-

блени форми. MultiPad PMP3048 беше най-

тънкият модел със своите 11 мм дебелина, 

но не и най-лекият с теглото си от 490 г. 

Таблетът разполага с мини-USB интерфейс 

и аудиоизход за слушалки, както и със слот 

за SD/SDHC карти. Също така има налични 

и два механични бутона, предназначени за 

прелистване на страниците на електрон-

ните книги. В комплекта има и кожен ка-

лъф, с който да се предпазват корпусът и 

дисплеят от надраскване. Този модел е от 

ниския клас и е базиран на ARM9 Processor 

(Rockchip 2818) с тактова честота от 660 

MHz. Разполага с вградена 4 GB Flash и 256 

MB оперативна памет, като поддържа до 

16 GB външна SD/SDHC памет. Наличен е 

и акселерометър, но няма вградена каме-

ра. Дисплеят е ев-

тин 8,4 -инчов ре-

зистивен с разде-

лителна способност 

от 800х600 точки. 

Операцион ната систе-

ма е Android 2.1 (Eclair). 

Тук също са налице някои 

констатирани недоста-

тъци от предишния раз-

гледан модел, като липса-

та на флаш, фиксираното 

меню и на моменти дразне-

щата бавна работа. Общо 

взето, заради окастрените 

екстри и изнервящата работа 

на резистивния тъч дисплей ус-

тройството най-добре се справя в роля-

та на четец на електрон ни книги заради 

външните механични бутони. Батерията 

издържа около 4,5 часа при гледане на ви-

део. Prestigio MultiPad PMP3048 е с 2 години 

гаранция и цена около 300 лв., като се дос-

тавя от ASBIS България. 

Предоставен за тестове от: PLESIO

Ориентировъчна цена (с ДДС): 999 лв.

⊕ Много мощен x86 хардуер за таблет 

⊕ Добра цена

⊕ Много висока функционалност

⊕ Капацитивен мултитъч дисплей с 

HD резолюция (1366х768) 

⊖ Недостатъчно удобен и лесен ин-

терфейс за работа на Windows 

⊖ Липса на 3G модул

Предоставен за тестове от: 

ASBIS България

Ориентировъчна цена (с ДДС): 270 лв.

⊕ Удобен екран и управляващи буто-

ни за четене на електрон ни книги

⊕ Добра цена 

⊖ Хардуер на посредствено ниво

⊖ Липса на 3G модул и Bluetooth

⊖ Липса на поддръжка на Wi-Fi стан-

дарта 802.11n 

⊖ Липса на поддръжка на Android Market

⊖ Резистивен тъч дисплей

⊖ Стара версия на Android

⊖ Фиксирано главно меню 

Turbo X Tablet 450
Това е един по-различен модел под запа-

зената марка на Plesio, който e базиран и на 

алтернативна платформа. Всъщност това 

е и най-мощният представител от всички 

разглеждани тук. Той е базиран на Intel Atom 

платформата, която даде първоначалния 

тласък за появата и развитието на ултра-

мобилния сегмент PC устройства. Използва-

ният процесор в конкретния модел таблет 

е Intel Atom N450 с 1.6GHz работна такто-

ва честота и 2 GB RAM памет. Графичната 

подсистема е интегрирана в самия проце-

сор и е познатата ни Intel GMA 3150. Общо 

взето, тази платформа дава най-добрия ба-

ланс между консумация, мобилност и произ-

водителност, но е и ярък пример за това, 

че от Microsoft нямат готовност да пред-

ложат адекватна версия на Windows за нея. 

Това е и таблетът, с който можете да пра-

вите най-много неща, а дори да нямате Ин-

тернет връзка, пак ще изпълнявате куп еже-

дневни задачи, за разлика на Adroid базира-

ните устройства, които са почти напъл-

но безполезни (ако не са в комбинация с те-

лефон) в такава ситуация. Turbo X Tablet 

450 е с 11,4-инчов HD (16:9) капацитивен 

мултитъч дисплей с разделителна способ-

ност от 1366х768 точки. Тази разделител-

на способност позволява да се чувствате 

по-комфортно, тъй като е типична за ул-

трапортативните лаптопи (от типа на 

Acer Timeline Aspire 3820). От друга стра-

на, недостатък на по-големия дисплей е не-

говата енергийна консумация – в комбина-

ция с по-мощния хардуер TurboX таблетът 

осигурява малко над 2 часа възпроизвежда-

не на видео. Независимо от по-големите 

размери, таблетът тежи само 800 г. Раз-

полага с 2х USB2.0 портове, HDMI и четец 

за мултимедийни карти с памет. Наличен е 

Bluetooth EDR 2.1 и Wi-Fi модул с поддръжка 

на 802.11b/g/n стандартите. Вграденият 

диск е 32 GB SSD, което значително оскъпя-

ва таблета и затова цената от 999 лв. е 

напълно логична. Затова пък Tablet 450 ра-

боти много леко, бързо, не се наблюдават 

забавяния и насичания при браузване, харак-

терни за много от Android ус-

тройствата. Акселе-

рометърът му също 

работи отлично и 

не се получават не-

приятни забавяния. 

Единственото неу-

добство е свързано 

със самата Windows 

ОС, разработена за 

боравене с нетбуци, 

а не с таблети. Turbo 

X Tablet 450 се предла-

га от Plesio и е с гаран-

ционен срок от 2 години.

�

� � � � � � ��

	
��

	��
��

��

C MY K РС World стр. 19



www.pcworld.bg  Юни 201120

Тест

Yarvik TAB210
Този таблет ни беше предоставен от 

Comelsoft и е типичен представител на ев-

тиния клас „китайци”. Ако с нещо може да 

се отличи този таблет, това е изключи-

телно ниската му цена около 230 лв. Табле-

тът е с матов пластмасов корпус и от 

пръв поглед се забелязва евтината му изра-

ботка. Дебелината му е около 15 мм, а те-

глото – 375 г. Моделът е базиран на ARM11 

Processor (Rockchip 2818) с тактова често-

та от 600 MHz. Вградената флаш памет е 

4 GB, като поддържа до 16 GB външна micro-

SD карти памет. TAB210 е снабден със 7-ин-

чов резистивен тъч дисплей с разделител-

на способност от 800х480 точки, който е 

доста изнервящ при работа. Добре е все 

пак, че са добавени външни бутони за нави-

гация, като основният е мини “тракбол”, с 

който лесно се скролира, и това значително 

улеснява „живота” на потребителя. Високо-

говорителите са разположени на задната 

страна на корпуса и не са особено „гласови-

ти”. Както може да се очаква от много ев-

тино устройство, в TAB210 е налична само 

базисна функционалност и липсват „екстри” 

като VGA камера. За сметка на това оба-

че моделът разполага с два USB порта, кои-

то надлежно са 

скрити зад дис-

кретен капак. 

Батерията на 

устройството 

е 3000 mA/h и 

това се е отра-

зило върху времето 

за работа на устрой-

ството – около 4 часа възпро-

извеждане на видео. Операцион-

ната система е Android 2.1 (Eclair) и, 

общо взето, имате предварително ин-

сталиран само базисен набор от софту-

ер. Браузърът работи поносимо, обаче не 

се поддържа флаш и не са редки моментни 

забавяния, които са, меко казано, изнервя-

щи, но това е характерно за използвания 

бавен ARM базиран хардуер. Все пак, ако 

трябва да съм честен, този таблет напра-

во „лети” в сравнение с един друг „кита-

ец”, който беше базиран на VIA платфор-

мата. Акселерометърът също работи до-

бре и таблетът не се бави особено много 

при ротация на изображението. Както и 

предходният таблет, и този най-добре се 

справя като четец на електрон ни книги.  

Предоставен за тестове от: 

Comelsoft

Ориентировъчна цена (с ДДС): 240 лв.

⊕ Удобен минитракбол бутон

⊕ Ниска цена 

⊖ Хардуер на посредствено ниво

⊖ Липса на 3G модул и Bluetooth

⊖ Липса на поддръжка на Wi-Fi стан-

дарта 802.11n 

⊖ Резистивен тъч дисплей

⊖ Стара версия на Android

⊖ Изнервяща навигация заради лошо 

позиционирани екран ни бутони
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технология за ускорено SSD кеширане
Новият чипсет Z68 Express на Intel отбелязва преминаването на 2-рото 
поколение процесори Core i3, i5 и i7 към нова фаза в еволюцията на 
мощността. Той комбинира предимствата на предишните H67 и P67 
чипсети с поддръжката на овърклок както за  CPU, така и за GPU блока. 
Нещо повече, той дава достъп и до новата Intel® Smart Response Technology, 
която увеличава системното бързодействие почти до това на
високопроизводителните SSD устройства, но при капацитета и ниската 
цена на традиционните хард дискове. За да посрещнат очакванията на 
ентусиастите, Sandy Bridge процесорите имат и доста мощна интегрирана 
графика, достатъчна за домашни забавления и мултимедийна употреба. А 
за да извлече максимума от всичко това, технологията LucidLogix Virtu
предлага възможности за автоматично превключване на натоварването
между интегрираната в процесора и дискретната графика, позволявайки на 
потребителите да се наслаждават на по-бързо декодиране и просвирване 
на HD видео,  което заедно с технологията Intel Quick Sync Video подобрява 
гейминг производителността с NVIDIA и AMD графични карти. Като се има
предвид всичко това, покупката на нова Z68 дънна платка, която не 
поддържа всички тези решения, просто не би имала смисъл. В стремежа си 
да защити най-добре интересите на PC потребителите, ASUS целенасочено 
конструира цялата си серия Z68 дъна с вградена поддръжка на LucidLogix 
Virtu, за да реализира вашите желания по отношение на
производителността в един пълен пакет, освобождаващ целия потенциал 
както на интегрираната, така и на дискретната графика – за разлика от 
други марки, които предлагат подобна пълноценност на дизайна само в 
някои от моделите си.. 

Поддръжка на графично превключване и бързо декодиране на видео 
в цялата серия
СС дъдъннннититее плплататкики AASUSUSS Z6Z688 пополулучачававатете ннайай д-добоброротото ии оотт двдвататаа свсвятятаа. 
Благодарение на LucidLogix Virtu, модели като P8Z68-V PRO дават 
възможност за едновременна работа както с интегрираната, така и с 
дидискскреретнтнататаа грграфафикикаа, ппреревквклюлючвчвайайкики ннататововарарваваненетото ммежеждуду ттяхях сспопорередд 
конкретната необходимост. HD видеото например използва интегрираната 
графика, без да включва по-гладните за енергия дискретни видеокарти, 
додокакатото ннововититее РCРC иигргрии сс 10108080pp илилии попо-ввисисококаа ререзозолюлюциция,я, оопоползлзототвоворяряваватт 
възможностите на дискретните графични решения. По този начин имате 
възможност не само да се наслаждавате на необходимата ви 
прпроиоизвзвододитителелноностст,, ноно ии ддаа пепестстититее ененерергигияя вивинанагиги,, кокогагатото ттововаа ее въвъзмзможожноно..

Много пространство за съхранение и високи SSD скорости
ДрДругу а нова харрактерир стика на Z68 архр итектуурар та е ррешението Intel Smart 
Response Technology, което дава възможност да се използва инсталиран 
SSD носител като кеш памет за често използваните части на операционната 
система и за други обичайни операции. Това увеличава значително
скоростта на достъп до системните ресурси, като в същото време намалява
развъртането на хард дисковете, като пести енергия и ограничава
износването на движещите се части, увеличавайки жизнения цикъл на тези 
компютърни компоненти. АА така ббезспорно получавате и много по-ббърза 
система, по-малко забавяния и по-къси времена за зареждане, което
определено е сериозен плюс. 

Ексклузивна 
ASUS функционалност: 
правилният избор е и 
най-добрият избор
Използването на уникалната технология ASUS Dual 

g р щ дIntelligent Processors 2 със захранващия дизайн DIGI+ VRM 
прави възможен и екстремния овърклок, така любим на всички търсачи
на максималната РС мощ. По-прецизното захранване и възможностите за
фината му настройка тук се превръщат в по-големи възможности за
овърклок, с повишена стабилност и повече удобство при оптимизирането 
на системата. Цифровите регулатори на захранващото напрежение почти
напълно елиминират енергийните загуби и водят до недостижима
ефективност. На разположение е също и ексклузивният ASUS UEFI BIOS,
който праща в миналото обичайните BIOS настройки посредством
клавиатурата. Този изчерпателен BIOS фърмуер добавя възможности за
настройка посредством мишка благодарение на интелигентен, базиран на
икони графичен интерфейс, така че всичко може да стане лесно - по същия
начин, както в Windows.

Основата на вашата следваща PC система
Моделът P8Z68-V PRO и другите нови дънни платки на ASUS правят много
повече от това просто да експлоатират мощта на 2-рото поколение Intel
Core процесори и чипсета Z68 Express. Със своите овърклок способности и
възможностите си да пестят енергия, те са най-съвършените до момента
Z68 дъна.

FFiirstt llookkst ooFFiirrsstt llooookk

Сражавайте се с новите 
ASUS Z68 дънни платки 

Всички дънни платки ASUS P8Z68 поддържат технологията LucidLogix 
Virtu за автоматично превключване между интегрираната и дискретна 
графика, независимо дали използвате вградените в дъната VGA 
изводи или тези на дискретната видеокарта.

ОТБЛИЗО

ИИл зизаанеетоо нана ZZ6868 ооссигурява маащабабни мед йийни в зъзможности и 
технология за ускорено SSD кеширане

Е
A

Интеграцията на решението 
LucidLogix Virtu в цялата серия и 
множеството изключителни иновации 
ще ви помогнат да извлечете 
максимума от новата технология

Използване на 
дискретен VGA 
извод

Lucid d-Mode

3.5mins

1.1mins 3X

Използване на 
вгрaдения VGA 
извод
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Мултимедийни плейъри в 
джобен формат за из път
Денислав Славчев

MP3 плейърите отдавна са част от 

ежедневието ни и едва ли може 

да се срещне млад човек, който 

да не притежава поне едно такова устрой-

ство. Открай време възможност та да се 

потопиш в собствен свят по време на до-

садни и продължителни пътувания е блазне-

ла много хора. След появата на флаш паме-

тите излязоха на бял свят днешните MP3 

плейъри, които предлагат изключителна 

компактност, висока функционалност и го-

лям обем за съхранение на мултимедийно 

съдържание. В началото този тип плейъри 

просвирваха единствено музикалния фор-

мат MP3, откъдето дойде и наименование-

то им. В днешно време има множество мул-

тимедийни плейъри, като чистите MP3 са 

малко, защото след излизането на iPod масо-

во всички производители започнаха да до-

бавят възможност за възпроизвеждане и на 

друго мултимедийно съдържание, като фил-

ми, снимки и електрон ни книги.

Разбира се, всичко това стана постижи-

мо след появата и усъвършенстването на 

миниатюрните цветни TFT дисплеи, пред-

назначени за мобилни устройства. В мо-

мента съществува огромно разнообразие 

от модели, като цените започват от ня-

колко десетки лева и стигат до няколкос-

тотин в зависимост от възможностите 

на устройството. Все пак не е лошо да ви 

предупредя, че ако сте меломан и аудиофил, 

покупката на подобен плейър ще ви струва 

доста скъпо, защото продуктите с върхо-

во качество на звука се намират в хай-енд 

сегмента, а там цените започват от ня-

колкостотин лева. За жалост обаче и тези 

устройства в чистия си вид скоро ще ми-

нат „в почивка“, тъй като обединяването 

на множество функции в едно-единствено 

устройство (например смартфоните) ско-

ро ще ги обезличи и обезсмисли. Така че най-

вероятно ще останат само най-скъпите 

модели, предназначени имен но за меломани.

Почти всички съвремен ни мултимедийни 

плейъри съвместяват в себе си и FM радио. 

В началото реализацията му не беше доста-

тъчно съвършена и някои даже не бяха при-

годни за радиоразпръскването у нас, но при 

съвремен ните модели този модул претър-

пя еволюция и практически при всички ус-

тройства реализацията му вече е на доста-

тъчно добро ниво. Другата неизмен на функ-

ция е възможност та за запис от вградено-

то радио и с микрофон, като при някои ус-

тройства даже има възможност за включ-

ване на външен звуков аудиоизточник (за 

възпроизвеждане). Всички съвремен ни ус-

тройства поддържат ID3 тагове, като ня-

кои работят и с плейлисти и даже могат да 

ги създават. При моделите с графичен цве-

тен дисплей са стандартни функциите за 

четене на електрон ни книги, разглеждане-

то на снимки и вградените игри за забавле-

ние. В някои плейъри се вграждат и много 

други функции, като Bluetooth и Wi-Fi връз-

ка, възможност за браузване в Интернет, 

проверка на електрон на поща, сваляне/кач-

ване на музика и видеофайлове, водене на 

бележки и куп други ежедневни задачи. Също 

така в някои устройства има вградена ви-

деокамера по подобие на мобилните теле-

фони, което позволява запис на видео или 

правене на снимки. Това да ви прилича на 

нещо? Всъщност вече напълно започва да 

се размива разликата между миниатюрни-

те Android базирани таблети и въпросни-

те плейъри, съвместяващи богат набор от 

функции. Като добавим и един GSM модул, в 

крайна сметка получаваме смартфон. Ето 

за това говорех малко по-горе. 

Естествено, наличието на много функ-

ции изисква и адекватно количество памет. 

Тук има два основни подхода от производи-

телите в зависимост от тяхната полити-

ка по въпроса. Едни устройства разчитат 

основно на вградената си памет, като се 

предлагат няколко модела с различно коли-

чество от нея. При други се вгражда едно 

базово количество памет и се добавя раз-

ширителен слот за поставяне на външни 

карти. Разбира се, вторият подход е мно-

го по-добър от потребителска гледна точ-

ка. Не така смятат обаче производители-

те, особено на марки като Sony, Apple и пр. 

Все пак добре е да се знае, че размер от 4 

GB за MP3 файлове е повече от достатъч-

но, защото в този обем може да се „натъп-

че” огромно количество музика. За възпро-

извеждане на видео оптималният размер е 

от 8 до 32 GB и зависи най-вече от раздели-

телната способност на дисплея. 

Другото, което трябва да знаете, е, че 

слушалките, с които пристигат плейърите 

от средния и ниския класове (даже и в някои 

модели от високия клас), не са особено ка-

чествени. Даже и да предлагат прилично ка-

чество на звука, те далеч не са от най-ерго-

номичния тип и не могат добре да прилеп-

ват към ушите. Това допълнително влоша-

ва качеството на възпроизвеждане. Имен но 

затова, ако желаете максимално да се въз-

ползвате от вашия плейър, се налага да си 

купите допълнителни (по-добри) слушалки. 

Как проведохме тестовете 
При оценяване качеството на възпро-

извеждане на музика веднъж сравнявахме 

плейърите със собствените им слушалки, 

за да оценим цялостното представяне. 

След това използвахме слушалки CX300 II 

на Sennheiser, които са едни от най-добри-

те от типа „тапи” на пазара, за да оце-

ним възпроизвеждането на самите плейъри, 

като направихме и контролно прослушва-

не с класически хай-енд слушалки Sennheiser 

HD485. Еквалайзерът на всеки плейър беше 

изключен, за да не се влияе от него изход-

ният звук.
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Fujitsu представя

Fujitsu STYLISTIC Q550 – 
вашият професионален 
спътник с немско качество
Бизнес таблетът Fujitsu STYLISTIC Q550 осигурява елегантна комбина-
ция от мобилност та на преносимия компютър и скорост та на теле-
фона, носейки и куп уникални за класа характеристики, като специално 
покритие за сигурен захват, сензорна технология за работа с пръсти и 
писалка, високо ниво на защита на информацията и много други.

Преимуществата на Fujitsu 
STYLISTIC Q550 в няколко думи
• Най-новата процесорна платформа 

Intel® Atom™ Z670 (1.5 GHz), 512 KB™

• Оригинален Windows® 7 Home Premium 32-bit

• Оперативна памет 2 GB DDR2, 800 MHz

• Твърд диск 30 GB, SSD SATA, 2.5-inch FDE /

Full Disk Encription/

• Ясен, нерефлексен, touch екран с диагонал 

25.7 cm (10.1 инча), за ползване на открито и 

закрито пространство, IPS, (WXGA), 1280 x 

800 pixel, контраст 500:1, яркост 400 cd/m2

• Графична карта Intel® GMA 600 Max. 

resolution external display 1920 x 1200 pixel, 

TFT резолюция (HDMI)

• Високо ниво на сигурност: Advanced Theft 

Protection (ATP), четец за смарт карти, 

Full Disk Encryption (FDE), сензор за пръстов 

отпечатък и опция за вграждане на TPM 

(Trusted Platform Module) модул

• Въвеждане на дан ни ръчно с помощ та на 

писалка, разпознаване на ръкописен шрифт 

или въвеждане с помоща на клавиатура

• Дисплей с широк ъгъл на видимост (160°) 

• Най-добри възможности за свързване 

с WLAN, Bluetooth 3.0 и опция за вграден 

мобилен широколентов UMTS / GPS

• Две видео камери, тегло 0.87 кг, 

издръжливост на батерията до 8 часа

• 2 години международна гаранция Collect 

& Return

• Цена: 1 549 лв. с ДДС

За повече информация:

Fujitsu Technology Solutions

тел.: 02 / 807 49 90

bulgaria@ts.fujitsu.com

http://stylistic.ts.fujitsu.com/en/stylistic-q550.html

Н
апоследък таблетите са безспорен пазарен хит, като почти ежеседмично се 

появява информация за поредния нов модел. Характеристиките на повечето 

такива анонси обаче са сходни, а устройствата от този тип, които наисти-

на се открояват от общата маса, са единици. Към последните със сигурност тряб-

ва да се причисли таблетът Fujitsu STYLISTIC Q550, който e вече на българския пазар. 

Fujitsu STYLISTIC Q550 и всички останали
За разлика от повечето таблет модели, които могат да се намерят на пазара 

към днешна дата и са ориентирани предимно към домашни потребители, "Slate PC" 

устройството на Fujitsu е насочено главно към деловите хора. Това определя и от-

личителните особености на STYLISTIC Q550, който се характеризира с повишени 

стандарти за сигурност и усилени възможности за защита на дан ните. Те се изра-

зяват в наличието на някои уникални за класа технологии, като например скенер за 

пръстови отпечатъци, допълнителен TPM модул (Trusted Platform Module), поддръж-

ка на SmartCard и шифроване на диска.

STYLISTIC Q550 има също уникален сензор за multi-touch функция, който позволя-

ва въвеждане на дан ни както с пръсти, така и с електрон на писалка. Освен това ус-

тройството идва с куп инструменти за създаване и обработка на дан ни и отно-

во за разлика от повечето други таблети работи с операцион на система Windows 

7, така че се интегрира безпроблемно със съществуващата ИТ инфраструктура на 

всяка съвремен на бизнес организация. Когато към това се добави и специалното по-

критие за сигурен захват, бързата идентификация, сигурните и защитени връзки, 

резултатът е един наистина впечатляващ таблет, който далеч надхвърля възмож-

ностите на повечето таблети на пазара, предоставяйки възможности не само за 

обичайните забавления, но и за истинска, пълноцен на и ефективна работа в движе-

ние, по всяко време и навсякъде.

Всъщност Fujitsu STYLISTIC Q550 е първият таблет компютър, който наистина 

работи за вас, независимо дали търсите професионално качество, или имате биз-

нес, работите в голяма корпорация, правителствена институция или малка фирма.
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⊕ слот за разширение на памет та 

⊖ малко усложнено управление

⊖ средно ниво на звука

Качество на възпроизвеждане на 

аудио: ★★★★★★★☆☆☆
Заключение: Плейър с множество вгра-

дени възможности, който би допаднал 

на доста не особено претенциозни 

потребители, ако беше на по-атрак-

тивна цена.

Предоставен за тестване от: Apacer

Ориентировъчна цена (с ДДС): 92 лв.

Устройството изглежда стилно и еле-

гантно и тежи само 39 г. Лицевият панел е 

сив, със сензорни бутони, чувствителни на 

допир, а задният е изработен от алуминий. 

Apacer Steno AU851 разполага с пълноцветен 

2.4-инчов TFT дисплей, който позволява да 

се гледа видео и да се разглеждат снимки. 

Поддържа MP3/WMA аудиoформати и има 

достатъчно разнообразие от режими на 

вградения еквалайзер. Също така позволя-

ва многократно повторение на определен 

музикален сегмент, както и функция за син-

хронизация. Устройството има вграден FM 

тунер. А функцията за запис позволява да 

се правят записи от него, както и от вгра-

дения микрофон, като по този начин може 

да се използва и като диктофон. Софтуер-

ът, с който пристига плейърът, позволява 

конвертиране на формата на видеофайло-

ве. Памет та е 4 GB, но моделът има раз-

ширителен слот за micro SDHC карти. Към 

плейъра получавате и мек калъф, който го 

предпазва от надрасквания. Като известен 

недостатък може да се отбележи фактът, 

че същият бутон, който служи за включване 

и изключване на устройството, се ползва и 

за заключване на бутоните за управление.

Apacer Steno AU851 (4GB) 

iRiver S100
Със своя розов цвят този екземпляр 

предизвика някои доста интересни асоци-

ации, но все пак и нежният пол трябва да 

бъде уважаван. iRiver е много сериозен иг-

рач на пазара на такъв тип джаджи и при 

тях няма случайни продукти, независимо 

че на пръв поглед iRiver S100 изглежда като 

евтино пластмасово китайско изпълнение. 

Всъщност това впечатление се дължи глав-

но на конкретния цвят на корпуса, но ако 

се вгледаме малко по-добре, вече открива-

ме, че независимо от използваната пласт-

маса, изработката и сглобката са перфект-

ни. Плейърът наподобява по форма много 

iPod и разполага с 2.83-инчов цветен дис-

плей. Наличен е слот за micro SD/SDHC кар-

ти, като се поддържат до 32 GB. Вградена-

та памет на плейъра е 4 GB, което е повече 

от достатъчно за съхранение на внушител-

но количество музика. iRiver S100 се управля-

ва много лесно посредством навигацион-

ните бутони на лицевия панел, които са 

съвсем обикновени, а не модерните напо-

следък сензорни. Менюто на плейъра е из-

ключително удобно и интуитивно при на-

вигацията в него. То се отличава от масо-

вите модели по своята организация и оф-

ормление. Освен това iRiver S100 позволя-

ва да индивидуализирате изгледа му, като 

имате възможност да го персонализира-

те, както и да добавяте собствен фон с 

изображение. Плейърът разполага както с 

FM тунер, така и с DMB тунер, но втория 

едва ли ще може да ползвате, тъй като у 

нас не се предлага такава услуга. Иначе се 

поддържат стандартните функции за че-

тене на електрон ни книги, разглеждане на 

снимки, както и възпроизвеждане на виде-

офайлове. И тук е налична възможност та 

за аудиозапис и използване на устройство-

то като диктофон. Звукът на плейъра е 

сочен и наситен, а като качество не от-

стъпва на iPod. Поддържат се всички раз-

пространени аудиоформати, както и плей-

листи. Батерията на плейъра издържа над 

6 часа при гледане на филми и почти едно 

денонощие при слушане на музика.

⊕ много добро качество на звука

⊕ голям дисплей 

⊕ отлична функционалност, удоб-

ство при работа

⊖ липса на вграден високоговорител

Качество на възпроизвеждане на ау-

дио: ★★★★★★★★★☆
Заключение: Плейър с множество вграде-

ни възможности, комфортен размер на 

дисплея, много добър звук и с почти ни-

какви дразнещи недостатъци. Със сигур-

ност ще допадне на любителите, които 

търсят добро качество на разумна цена. 

Предоставен за тестване от: 

Vali Computers

Ориентировъчна цена (с ДДС): 132 лв.
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⊕ прилично качество на звука 

⊕ добра функционалност

⊕ много тънък

⊖ малко време на работа

⊖ липса на слот за разширение на 

памет та

Качество на възпроизвеждане на ау-

дио: ★★★★★★★☆☆☆
Заключение: Плейър с множество 

вградени възможности, добър размер 

на дисплея, но с доста досадно ситен 

шрифт на менюто, което би изнерви-

ло някои потребители, а и с не особе-

но дълго издържаща батерия. 

Предоставен за тестване от: Vali 

Computers

Ориентировъчна цена (с ДДС): 110 лв.

Turbo-X Helix II (8GB) 
Изключително тънък и елегантен пле-

йър. Лицевият панел е черен, гланцов – тип 

черно пиано. Корпусът е метален, като гър-

бът е с хромов блясък, което още повече 

изтъква на преден план изискания му вид. 

Но най-важното е, че осигурява отлична 

здравина. Комбиниран с хромовата рамка, 

му придава доста изискан и елегантен вид. 

Устройството разполага с 2,4-инчов цве-

тен TFT дисплей с резолюция от 128х128 

точки, което му позволява възпроизвежда-

не и на видеофайлове. За жалост този раз-

мер на екрана далеч не е най-удобният за 

целта, но се налага да се прави компромис 

с размера и теглото. Ъглите на видимост 

са на средно ниво и типични за повечето 

подобни плейъри. Управлението на Turbo-

X Helix II се осъществява посредством сен-

зорни бутони, чувствителни на допир и с 

червена подсветка. Качеството на звука е 

над средното и напълно идентично с пока-

зателите на другите модели плейъри от 

марката, които са участвали в наши те-

стове. Същото важи и за различните въз-

произвеждани формати. Helix II освен MP3 

плейър може да се ползва и като FM радио, 

устройство за преглеждане на снимки, че-

тене на електрон ни книги и диктофон. За 

жалост устройството не разполага с вход 

за запис от външен източник, както и с 

разширителен слот за памет та, така че 

ще трябва да се задоволите само с вграде-

ните 8 GB, които обаче едва ли ще се ока-

жат недостатъчни при възпроизвеждане 

основно на музика. За сметка на това пък 

има вградена камера. По-сериозните недос-

татъци на устройството, свързани с мал-

ките му размери, са времето за работа на 

батерия, което достига до около 2-3 часа 

при гледане на видео и около 7 часа при въз-

произвеждане на музика, както и ситният 

шрифт на менюто.

Canyon CNR-MPV6H

Много симпатично устройство с при-

ятен плосък и заоблен дизайн. Изработе-

но е от гланцова пластмаса в черен цвят. 

На лицевия панел фронтално е цветният 

дисплей, като бутоните за управление са 

странично разположени. Благодарение на 

2.0-инчовия 18-битов цветен дисплей ос-

вен MP3 файлове могат да се възпроизвеж-

дат и видеофайлове, но за съжаление ъгли-

те на видимост не са особено добри. Ос-

вен MP3 и видео, плейърът може да въз-

произвежда снимки, както и текстови 

файлове. Наличен е и вграден FM тунер, 

но не разполага с памет за запомняне на 

станции, което е известно неудобство 

при работа с него. Благодарение на вгра-

дения микрофон CNR-MVP6H може да запис-

ва говор, като по този начин се ползва и 

за диктофон. За жалост няма възможност 

за разширяване на памет та с външна кар-

та, но пък 4 GB вградена памет е напълно 

достатъчна. Настройките в менюто му 

са стандартните за всеки един MP3 пле-

йър, но бутоните за управление не са мно-

го удобни и навигацията е малко тегава. 

Общо взето, устройството блести с ди-

зайн и ниската си цена, тъй като качест-

вото на звука не е особено високо и е по-

скоро посредствено, отколкото средно. 

⊕ добра цена

⊖ не особено удобна навигация в ме-

нютата

⊖ посредствено качество на звука 

⊖ липса на слот за разширение на 

памет та

Качество на възпроизвеждане на ау-

дио: ★★★★☆☆☆☆☆☆
Заключение: Плейър с хубав дизайн 

и отлична цена, но с недостатъчно 

добра реализация и качество на въз-

произвеждане.

Предоставен за тестване от: ASBIS

Ориентировъчна цена (с ДДС): 63 лв.
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⊕ слот за разширение на памет та 

⊕ добро качество на звука

⊕ вход за външен звуков източник

⊕ наличие на вграден говорител

⊕ добра функционалност

⊕ балансирана цена

⊖ изцяло пластмасов корпус

Качество на възпроизвеждане на ау-

дио: ★★★★★★★★☆☆
Заключение: Плейър с множество 

вградени възможности, с качество на 

звука над средното, кoeто доста се 

доближава до нивото на iPod, с голямo 

количество вградена памет. Поддър-

жа много мултимедийни формати 

и не на последно място  – има добра 

цена. Ще допадне на голяма част от 

потребителите, които търсят малко 

по-качествен звук.

Предоставен за тестване от: Transcend

Ориентировъчна цена (с ДДС): 132 лв.

Този нов модел плейър на Transcend е с 

масивен корпус, който оставя впечатле-

ние за здравина. Снабден е с 2.4-инчов TFT 

дисплей с резолюция 240X320 пиксела. MP-

860 показва добро качество на звука. Под-

държа новите файлови формати, таки-

ва като FLAC (Free Lossless Audio Codec) и 

OGG, също така и MP3, WMA, WAV, даже и 

защитения музикален файлов формат WMA-

DRM10. Вграденият еквалайзер предлага 

доста ефекти, както и потребителски на-

стройваеми параметри, което позволява 

звукът да бъде адаптиран към конкретни-

те музикални вкусове и стилове. Плейърът 

също така разполага и с вграден миниатю-

рен високоговорител, който е много поле-

зен в някои случаи. Големината на екрана 

e доста балансирана и позволява, от една 

страна, да се разглеждат картинки, да се 

четат електрон ни книги и да се гледат фил-

ми, а от друга – да не се увеличават драс-

тично габаритите на устройството. MP-

860 може да възпроизвежда доста голям на-

бор от мултимедийни формати, като се 

поддържат даже и MPEG4 SP (XVID), и FLV 

видеофайлове, което позволява да се гледат 

филми с високо качество на звука и картина-

та. Устройството има вграден микрофон 

и може да се използва като диктофон. Кон-

кретният плейър пристига с 8 GB вградена 

памет, като има слот, поддържащ MicroSD/

MicroSDHC карти (до 16 GB) – по този на-

чин позволява да се съхранява и просвирва 

голям обем от съдържание. 

Transcend MP-860 – 8GB

Transcend MP330 – 4GB 
MP330 е достатъчно лек и удобен, за да 

може да се носи целодневно в чантата или 

джоба. Всъщност устройството прилича 

на USB флашка, но в малко по-уголемен фор-

мат. Корпусът е заоблен, без остри ръбове 

и е изработен от черна гланцова пластма-

са. Устройството е типичен MP3 плейър и 

не може да възпроизвежда видео, но за смет-

ка на това е много компактно. MP330 раз-

полага с монохромен OLED дисплей, при кой-

то текстът е доста добре четим, даже и 

под различни ъгли на видимост посред бял 

ден. Устройството е снабдено с 4 GB вгра-

дена памет, което му позволява да съхраня-

ва огромно количество музика, а батерия-

та е с непрекъсната работа около 12 часа. 

MP330 по подобие на USB флаш устрой-

ствата има “мъжки” конектор и може 

да се включва към USB порт, без да е 

необходим преходен кабел. Плейърът 

разполага с FM радио и възможност 

за запис от него, от външен звукои-

зточник, както и от вградения ми-

крофон, като това го превръща 

в диктофон. Също така е налич-

на и функция за повторение на 

сегмент (A-B), което би се оце-

нило от студентите и учени-

ците. Освен стандартните 

аудиоформати, MP3 плейъ-

рът просвирва и защитения 

WMA-DRM10, както и FLAC 

формат. Независимо от компактния раз-

мер, продуктът притежава пълната гама 

функционалност на MP3 плейър, като раз-

полага с еквалайзер с няколко фиксирани ре-

жима и един потребителски, където всеки 

може да си направи настройки по свой вкус. 

Също така има и караоке функция с идеална 

синхронизация на текста. Качеството на 

звука е добро и е над средното ниво за пле-

йъри, достъпни на пазара. 

⊕ добро качество на звука

⊕ много компактен

⊕ добра цена

⊖ липса на разширителен слот

Качество на възпроизвеждане на ау-

дио: ★★★★★★★★☆☆
Заключение: Типичен MP3 плейър без 

възможност за възпроизвеждане на 

видео и без наличие на слот за разши-

ряване на памет та, но изключително 

компактен и на добра цена. 

Предоставен за тестване от: Transcend

Ориентировъчна цена (с ДДС): 65 лв.
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Philips представя:

Използването на технологични продукти, 
които предлагат възможност за “умно” 
управление на енергопотреблението, от-

давна вече не е само мода. Това все повече се пре-
връща в начин на мислене и поведение. 

Подобно природосъобразно мислене в комби-
нация с прекрасна картина и изискван дизайн са 
залегнати в чаровния 23-инчов монитор Philips 
235PL2 Professional.

Това е и първият в света светодиоден дисплей 
с PowerSensor (сензор за движение), който пести 
енергия. Philips 235PL2 Professional е екологично съ-
образен дисплей без живак. Той идва с  ергономи-
чен дизайн на корпуса, LED подсветка, която  гаран-
тира естествени цветове, и Full HD резолюция. 

Разбира се, подобни “зелени” характеристи-
ка не са за сметка на качеството на картината. 
Дори напротив, многото нови технологии позво-
ляват да се пресъздаде максимално реалистично, 
ярко и цветово наситено изображение.

PowerSensor, който пести енергия
Той е вграден сензор за движение, който пре-

дава и приема безвредни инфрачервени сигнали, 
за да определи дали има потребител, и автома-
тично намалява яркостта, когато потребите-
лят стане от бюрото. Това понижава разходи-
те за електроенергия до 80 процента и удължа-
ва живота на монитора.

WLED подсветката осгурява по-добра 
картина и по-тънък дизайн

Белите светодиоди (WLED - White LED) са полуп-
роводникови устройства, които достигат по-бър-
зо цялостна и постоянна яркост и така спестяват 
време при първоначално включване. Благодарение 
на тях се постига и по-тънък дизайн на дисплея. 
Светодиодите не съдържат живак, което позво-
лява екологично съобразно рециклиране и изхвърля-
не. Светодиодите позволяват по-добро управление 
на затъмняването на фоновото LCD осветление, 
което дава изключително високо съотношение на 

контраста, както и превъзходно възпро-
извеждане на цветовете благодарение 
на постоянната яркост на целия екран. 

SmartImage динамично 
оптимизира контраста,

SmartImage е върхова технология на 
Philips, която анализира показваното на 
екрана и ви дава оптимизирани показа-
тели на дисплея. Този лесен за използва-
не интерфейс ви позволява да избира-
те различни режими, каквито са "Офис", 
"Изображение", "Развлечения", "Иконо-
мия" и др. - съответно на използваното 
приложение. На основата на този избор 
SmartImage динамично оптимизира кон-
траста, наситеността на цветовете 
и резкостта на изображенията и видео-
то за постигане на най-добри показате-

ли на дисплея. Режимът 
"Икономия" ви предлага 
голямо пестене на енер-
гия. Всичко това се случва 
в реално време, с натис-
кане само на един бутон.

С мисъл за защита 
на човешкото 
здраве 

Мониторите Philips 
235PL2 Professional не съ-
държат живак - едно от 
най-отровните природни 
вещества, въздействащо 
на хора и животни. Това позволява на дисплея да 
бъде екологично съобразен през целия си жиз-
нен цикъл от производство до изхвърляне.

Мониторите на Philips, сертифицира-
ни на ниво EPEAT GOLD, гарантират защи-
та на човешкото здраве и околната среда в съ-
четание с висока енергийна ефективност, гаран-
тираща ниски емисии на променящите климата 
парникови газове. Програмата EPEAT помага на ку-
пувачите при оценка, сравнение и избор на мони-
тори въз основа на 51 екологични критерия, под-
държани от EPA в САЩ. Златният сертификат га-
рантира, че поне 30% от използваните пластма-
си са от рециклиран материал, което гарантира 
намалена употреба на токсични и опасни компо-
ненти. Сертификатът EPEAT Gold е валиден само 
когато Philips е регистрирал продукта.  

Улеснено управление и настройка 
 Функцията ScreenRotate позволява монито-

рът Philips 235PL2 Professional да се използва как-
то в пейзажен, така и в портретен режим. За да 
промените ориентацията за по-добър изглед 
на избран документ или изображение, мони-
торът се завърта в желаното положение.

Наклон и въртене на екрана е меха-
низъм, вграден в опората, който поз-
волява на монитора да се завърта и 
накланя назад или напред.

Ергономичната основа пред-
лага лесна настройка на стойка-
та на Philips 235PL2 Professional с 
регулиране на наклона и височината, 
като има и pivot функция, която позво-
лява завъртане на 90 градуса. Така всеки по-
требител може да разположи монитора за по-
стигане на максимални удобство и ефективност 
при гледане. 

Чифт висококачествени източници на сте-
реозвук е вграден в дисплея. Може да бъде с ви-
димо насочване напред или невидимо насочване 
надолу, насочване нагоре, насочване назад и др. в 
зависимост от модела и дизайна.

Моделът Philips 235PL2 Professional ще е нали-
чен в търговска верига ЗОРА от юни на цена 459 
лв. с ДДС.

Philips 235PL2 Professional - 
толкова много “зелени” технологии 
само в един монитор 
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Пестенето на електричество не 

просто ще спести вашите пари, но 

спасява и околната среда. Вероят-

но това е новина за много от вас. В крайна 

сметка, когато включвате нещо в конта-

кта, всичко изглежда чисто и безпроблем-

но – не виждате и не усещате каквото и да 

е замърсяване, както например се получава 

с автомобила. Но замърсяването се случва, 

то е там, при ядрената електроцентрала, 

която, за да работи и произвежда електри-

чество, използва горива. С други думи, всеки 

път, когато светнете лампа, вие генери-

рате замърсяване на околната среда. Всъщ-

ност средностатистическият дом генери-

ра повече замърсяване, отколкото среднос-

татистическият автомобил. Със следва-

щите редове ще се опитаме да променим 

това чрез редица съвети и трикове за пе-

стене на електричеството в дома и офиса.

Какво е киловатчас (kWh)?
Преди да видим колко точно струва 

електричеството, трябва да е ясно как се 

измерва. Когато купувате бензин или дизел 

за автомобила си, плащате за литър. Кога-

то купувате електричество, плащате за 

изразходвани киловати на час (kWh). Ако 

използвате 1000 вата за 1 час, това е един 

киловатчас. За да получите киловатчасове-

те, вземете мощност та на едно устрой-

ство, умножете го по часовете, в които го 

използвате, и разделете на 1000 (разделяне-

то на 1000 променя ватчасовете към кило-

ватчасове). Ако ползвате една 100-ватова 

крушка по 8 часа в денонощието (240 часа 

за месец), значи тя ще ви изразходва 24 ки-

ловатчаса (на месец). Възможно е устрой-

ството, което искате да засечете, да не 

Често се случва някой да попита: "Това ус-

тройство харчи 100 вата. Но това за кол-

ко време е?". Не става въпрос за период от 

време, защото ватът е точно за този мо-

мент. Това е все едно да зададем въпроса: 

километражът на автомобила показва 60 

километра в час, това за какъв период от 

време е? Не е период от време, това са 60 

километра в час за момента. С други думи, 

ватовете показват колко енергия изисква 

устройството, за да работи, а ватчасове-

те – колко електричество е използвано за 

период от време.

И още няколко уточнения...
Много устройства използват варира-

що количество електроенергия. Например 

компютрите, в които количеството зави-

си от натоварването на системата. Или 

готварската печка, при която разходът 

се определя от градусите и от това, кол-

ко котлона са включени. Не толкова очеви-

ден пример е пералнята, при която разли-

ката е в пъти при изпирането на 30 гра-

дуса и при изпирането със студена вода. 

Разбира се, повечето устройства не ра-

ботят 24 часа в денонощието, а е и труд-

но да бъдат засечени колко изразходват на 

ден. Освен ако не инвестирате в джаджа, 

която се нарича "портативен електро-

мер" – включва се в електрическата мре-

жа, а към него се свързва съответното ус-

тройство. Струва около 50 лева и може да 

показва както колко електроенергия се из-

разходва в момента от устройство, така 

и колко ще изразходва то за определен пе-

риод от време.

Не на последно място е електричество-

то, което се изразходва, докато устрой-

показва колко му е мощност та във вато-

ве, а в ампери. Тогава умножете ампери-

те по волтажа, за да получите ватовете. 

Например 2.5 ампера по 240 волта са рав-

ни на 600 вата.

Как да изчисляваме 
изразходваното 
електричество?

За да разберете колко ви струва израз-

ходваната енергия от дадено устройство, 

умножете получения резултат (от горна-

та формула) по цената за киловатчас. Що 

се отнася до "цената за киловатчас", тряб-

ва да направим няколко уточнения. Макар 

че на сметката ви за ток пише фиксирана 

сума за изразходван киловатчас, към нея се 

добавят различни такси, като например 

стойност за снабдяване (в която се включ-

ва акциз, добавка за „зелена” енергия, висо-

коефективно комбинирано производство 

и др.) и стойност за разпределение (в коя-

то пък влизат достъп до разпределител-

ната мрежа и пренос през разпределител-

ната мрежа), а накрая всичко се облага и с 

ДДС. Все пак ако кажем, че един киловат-

час струва 20 стотинки и оставите една 

100-ватова крушка да свети в продължение 

на 730 часа (един месец), по горната форму-

ла излиза, че само тя ще ви струва на ме-

сец 14.6 лева.

Каква е разликата между ват 
и киловатчас?

Много хора се объркват, когато тряб-

ва да направят разграничение между ват 

и ватчас. Ватът е стойност за конкрет-

ния момент, а ватчасът е общата енер-

гия, използвана за период от време (час). 

Как да пестим 
електричество 
в дома и офиса
Или по какъв начин можем да приложим “зелените” 
концепции и наличните технологии на практика, 
така че да извлечем реална полза от тях

Владимир Георгиев
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Как да пестим електричество 
в дома и офиса?

Вампирската мощност

Най-очевидното решение за справяне 

с вампирската мощност е да изключвате 

всичко, което не ползвате, от електриче-

ската мрежа. Ако това е нещо, с което те-

първа трябва да свиквате или просто не 

желаете да се научите да го правите, може-

те да купите Power Safer устройство (це-

ните им започват от 15 лева). За 10 секун-

ди той отчита, че друго устройство не е 

в активен режим, и автоматично спира за-

хранването му от мрежата. Самият Power 

Safer изразходва около 10 вата, когато е 

включен, и 0.5 вата, когато е изключен. 

Настолният компютър

Не оставяйте настолния си компютър 

включен, когато не го ползвате. Да, не е 

приятно да чакате 2-3 минути, докато се 

заради операцион ната система и всичко 

на десктопа. Със сигурност е доста важно 

и да качите коефициент в някой торент 

сайт, но ако не ви е грижа за сметката за 

ток. Нека не забравяме, че всеки изразход-

ван киловат отдава в околната среда 700 

грама въглероден диоксид. 

ството не работи, но е включено в елек-

трическата мрежа. Някои хора наричат 

това "вампирска мощност". Вампирската 

мощност на устройство не е никак много 

на пръв поглед (вж. карето "Любопитно за 

енергийната консумация и околната сре-

да"). Едно зарядно за телефон изразходва 

2-3 вата, ако не зарежда апарата, но един 

по-стар телевизор (който не е LCD) може 

да използва и 20 вата, ако не работи. Нека 

не забравяме и адаптерите, които, оставе-

ни включени в електрическата мрежа, про-

дължават да консумират енергия. Ако са от 

евтините и са топли на допир дори кога-

то не са включени към устройство, става 

въпрос за разход около 20 вата. Като те-

глим чертата, един средностатистически 

дом с повече потребителска електроника 

спокойно може да генерира над 100 вата 

вампирска мощност, която, ако използва-

ме горната формула, е около 15 лева на ме-

сец от сметката за ток. Разбира се, съвсем 

различни ще бъдат числата, ако трябва да 

се изчисли вампирската мощност на един 

офис, където денонощно се държат вклю-

чени към електрическата мрежа десетки 

устройства, компютри, климатици и пр.

Инвестирайте в лаптоп 

Средностатистическото съвремен но 

РС изразходва около 300-400 вата, докато 

един средностатистически портативен 

компютър – около 50 вата. При това цени-

те на лаптопите вече са по джоба на всеки. 

Слънчеви панели 

Един слънчев панел може да се намери и 

за под 1000 лева, но ще ви осигурява топла 

вода дори през зимата. Ако сте на бойле-

ри, сами можете да си направите сметка-

та. Още по-хубавото е, че слънчевите пане-

ли могат да се свържат директно към елек-

трическата ви инсталация и да генерират 

енергия за определени стаи или устройства.

Осветлението

Крушките с нажежена жичка са най-масо-

вите в България, но една такава преобразу-

ва над 90 процента от консумираната елек-

троенергия в топлина и само останалото – 
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в светлина, част от която дори е невиди-

ма за човешкото зрение. Една такава лампа 

може да струва под 1 лев, но в рамките на 

година е вероятно да смените десетки. За 

сметка на това можете да инвестирате в 

компактни флуоресцентни крушки (CFL; нари-

чат се още "луминесцентни"). Те осигуряват 

същото количество светлина като обикно-

вените (13-ватова CFL лампа свети със сила-

та на 60-ватова обикновена), но използват 

една четвърт от енергията, при това тра-

ят около 10 хиляди часа. Това е поне 10 пъти 

повече в сравнение с обикновените крушки и 

цените им започват от около 5 лева.

Можете да направите и по-скъпа инвес-

тиция с LED (светодиодното осветление) 

крушки, които не съдържат вредни мета-

ли като живак, два пъти по-икономични са 

от CFL лампите и до 5 пъти по-дълготрай-

ни (т.е. 50 пъти по-дълготрайни от обик-

новените). За разлика от луминесцентно-

то осветление, светодиодното не излъчва 

УВ и ИЧ радиация, не генерира никаква то-

плина и излъчва светлина само във видимия 

за човека спектър. Цените на такива лам-

пи започват от около 15 лева, но спокойно 

могат да достигнат и 50-60 лева.

Микровълновата печка

Микровълновите печки използват голямо 

количество енергия, за да затоплят, но за мно-

го по-малко време спрямо конвенционалните, 

с което реално пестят електричество. Из-

ползвайте ги също за затопляне на напитки. 

Термостатите

Ако разполагате с отоплителна система 

и термостат, няколко корекции в темпе-

ратурата могат да направят чудеса. Щом 

намалите температурата само с 2 граду-

са, можете да спестите около 5-6 процен-

та от сметката си за ток. Имайте пред-

вид, че различните помещения имат нужда 

от различна температура. Една спалня или 

помещението с компютри спокойно могат 

да се държат на температура 17-18 граду-

са. В банята е достатъчна температура 

от 22 градуса, въпреки че мнозина предпо-

читат 25 градуса и нагоре. 

Плазма срещу LCD и CRT

Макар че някои съвремен ни модели плаз-

мени телевизори изразходват почти тол-

кова електричество, колкото дисплеите 

с течни кристали, болшинството харчат 

между 30 и 60 процента повече от стан-

дартното LCD. Консумация от 100-130 вата 

за плазмен дисплей е напълно нормално, 

също както един 19-инчов CRT е нормално да 

използва над 150 вата. LCD-тата за смет-

ка на това са в диапазона 50-80 вата в за-

висимост от размера на екрана. 

Образовайте хората около вас

Наистина е страхотно, че се интересу-

вате от материали като настоящия и по-

лагате усилия не просто да спестите от 

сметката си за ток, но и да опазвате окол-

ната среда. Още по-хубаво ще е, ако споде-

ляте знанието си с хората около вас. Обра-

зовайте ги, посочете им преимуществата 

и очевидните недостатъци. Колкото пове-

че хора се замислят и предприемат мерки, 

толкова повече гарантираме по-чисто бъ-

деще на наследниците си.

И още няколко бързи съвета
• Грижете се за почистването на фил-

трите на климатиците – това е и здра-

вословно, и икономично.

• Много съвремен ни уреди предлагат 

специални режими или програми на рабо-

та, при които се пести енергия – обръщай-

те им внимание. 

• Когато напускате помещение за по-

вече от 10 минути, гасете осветлението.

• Хладилници и фризери трябва да сто-

ят далече от готварски печки и отопли-

телни тела – колкото по-висока е темпе-

ратурата около тях, толкова повече ще 

работят, за да охлаждат.

• Хладилниците и фризерите трябва да 

се размразяват редовно – 1 см лед в каме-

рата се равнява на около 70 процента по-

висок разход на енергия.

• Ако хладилникът и/или фризерът са 

препълнени, се нарушава циркулацията на 

въздуха и уредът ще използва поне 25 про-

цента повече енергия за охлаждане.

• Ползвайте стълбищата по-често  – 

здравословно е и пестите електричество.

• Аранжирайте така офиса/домашна-

та среда, че да използвате максимално ес-

тествената светлина.

• Монитор с яркост на максимум използ-

ва значително повече енергия, отколкото 

яркост на 50 процента. Имайте предвид, 

че белият екран и светлите цветове кон-

сумират повече енергия от тъмните.

Любопитно за 
енергийната консумация 
и околната среда
• Най-големият енергиен консуматор в све-

та е жилищният сектор на САЩ.

• За 84 процента от енергията, която про-

извеждат САЩ, се използват изкопаеми го-

рива (петрол, въглища).

• В глобален мащаб 25 процента от обща-

та консумирана енергия идва от домовете. 

• Според Световната здравна организация, 

ако човек живее в мегаполис (град с 10 или 

повече милиона жители), въздухът, който 

диша ежедневно, ще се равнява на 20 изпу-

шени цигари.

• 45 процента от токсичните вещества, 

тровещи почвата, са живак, кадмий и ба-

рий – и трите са съставна част от ком-

пютърните компоненти.

• Компютрите, телевизорите и другата 

електроника съставляват 155 млн. тона от 

отпадъка на Европа, 8 процента от който 

се просмуква в почвата.

• От производството на 1 кг компютърни 

компоненти производителите изхвърлят 5 

кг отпадъчни материали.

• Близо 40 процента от изразходваната 

електроенергия от домашната електро-

ника всъщност се консумира когато ус-

тройствата са изключени или в режим на 

готовност.

• 10 процента от изразходваната електро-

енергия в световен мащаб идва от домаш-

ната вампирска мощност.

• Всяка година потребителската електро-

ника в Европа, която е изключена, но не и 

от електрическата мрежа, консумира елек-

троенергия на стойност 3.5 млрд евро.

• Производството на един компютър, 

включително и монитор, изисква 242 кг из-

копаемо гориво, 26 кг химикали и 1.5 тона 

вода.

• Защо ползата от разделното изхвърляне 

на боклука е толкова голяма? Защото на-

пример спестената енергия от рециклира-

нето само на четири пластмасови бутил-

ки е достатъчна, за да захрани съвремен на 

конфигурация за около 1 час.

Help
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О
т 2005 г. все по-популярни в Бъл-

гария и в Европейския съюз са .EU 

домейните. Това разширение се 

управлява от EURid – организация с нес-

топанска цел, на която е делегирана функ-

цията от Европейската комисия. Първи-

те обсъждания за създаване на „европей-

ски“ домейн са започнали още през 1999 г., 

като .EU зоната е добавена в главните 

сървъри на Интернет през май 2005-а. 

От април 2006  г. е отворена свободна-

та регистрация на .EU за всички отгова-

рящи на изискванията. 

Към момента (май 2011  г.) има реги-

стрирани около 3,3 милиона .EU домейна. 

По официална статистика на EURid от 

българи са регистрирани близо 19 000 до-

мейна. На фона на общия брой това число 

е доста малко. Kато се има предвид, че по 

неофициална информация са регистрира-

ни около 30 000 .BG домейна, се вижда, че 

.EU се радва на добър интерес в България.

Едно от основните изисквания за ре-

гистрация е лицето и организацията, кои-

то регистрират .EU домейн, да прите-

жават валиден адрес в Европейския съюз. 

Това изискване се съблюдава сравнително 

стриктно от EURid и при неконкретни 

контактни дан ни собственикът им бива 

предупреждаван да ги коригира. Ако той 

не предприеме съответните мерки, до-

мейнът може да бъде блокиран или в кра-

ен случай изтрит.

Политиката на управление на .EU се 

различава от най-разпространените 

.COM и .NET. Ще се опитам да обясня ос-

новните разлики в няколко точки:

1. Има изисквания за валиден адрес в 

.EU, за да се регистрира домейнът. За 

.COM и .NET има изисквания за поддържа-

не на верни контактни дан ни, но те не 

са толкова стриктни като за .EU;

2. Правилата за изтичане на домей-

ните са малко по-различни. По принцип 

.EU домейните се регистрират за ми-

нимум една година, но повечето регис-

трари не ги спират на датата на изти-

чане, на предпоследния ден от месеца, 

ако не бъдат платени преди това. Това 

понякога създава объркване у собствени-

ка на домейна, защото .COM домейните 

се спират от регистрарите на датата 

на изтичане;

3. След като изтече .EU домейн и бъде 

спрян, той получава статус „Quarantined” 

(„в карантина”). Докато е в този статус, 

домейнът може да бъде подновен, но на 

доста по-висока от нормалната цена за 

подновяване. Периодът, през който до-

мейнът е в карантина, е 40 дни;

4. Регистърът за .EU е от типа „thick 

registry” („дебел регистър“), което озна-

чава, че цялата информация за домей-

на се съхранява в него. Подобна е ситуа-

цията и при .BG. За сравнение регистъ-

рът за .COM е „thin registry” („тънък ре-

гистър“), защото самият регистър съх-

ранява само основните атрибути за до-

мейна – името, дата на изтичане, ста-

тус, а контактната информация се съх-

ранява от регистрарите;

5. Промяната на името на собствени-

ка на домейна не може да бъде направена 

безплатно. Безплатно могат да се проме-

нят другите атрибути от контактната 

информация на домейна, като адрес, те-

лефон, имейл адрес. Например, ако домей-

нът е регистриран на частно лице, име-

то му не може да бъде сменено, нито ре-

гистрацията може да бъде променена на 

фирмена. Ако домейнът е регистриран 

на името на фирма или организация, то 

името є не може да бъде променено, но 

може да бъде сменено името на лицето, 

представляващо организацията. Промя-

ната на името на собственика на домей-

на по терминологията на EURid се нарича 

„Продажба” (Trade) и се заплаща. За срав-

нение при .COM всички контактни дан-

ни могат да бъдат променяни безплатно;

6. Домейните .EU не поддържат услуги 

като „ID Protect” или скриване на контакт-

ната информация. За сметка на това, ако 

домейнът е регистриран на частно лице, 

в публичния WHOIS се показва само имейл 

адресът на собственика, което е вид за-

щита на личните дан ни. За организации се 

показват всички контактни дан ни. Друга 

особеност е, че тези дан ни могат да бъ-

дат видени само на сайта на EURid или на 

http://www.whois.eu, като не са достъпни 

чрез други публични whois услуги.

Искам да обърна специално внимание 

на процедурите по трансфер и продажба 

на .EU домейни. Те се доста сходни, макар 

че при първата се сменя регистрарът, 

през който е регистриран домейнът, а 

при втората се сменя собственикът на 

домейна. За разлика от .COM, където ве-

рификацията на желанието на собстве-

ника да прехвърли (трансферира) домей-

на си се извършва от получаващия регис-

трар, а губещият само предупреждава за 

иницииран трансфер, при .EU регистърът 

се грижи за това. Регистрарите подават 

заявки за трансфер към регистъра и той 

потвърждава желанието на собственика 

(обикновено по имейл) това да се случи. 

При продажбите регистърът изпраща 

имейли на новия и стария собственици, 

за да потвърдят. И при трансфер, и при 

продажба съответното действие тряб-

ва да бъде потвърдено до 14 дни след ини-

циирането му от регистрара. За разлика 

от .COM след трансфер или продажба да-

тата на изтичане на домейна не се уве-

личава с една година, а започва да тече 

нов едногодишен период на регистрация 

на домейна от датата на приключване 

на трансфера или продажбата.

В заключение мога да кажа, че макар 

че имат някои по-особени процедури, .EU 

домейните са много подходящи за българ-

ските фирми и частни лица, а и все още 

има много хубави свободни имена. Под-

робна информация за .EU домейните мо-

жете да прочетете на сайта на регис-

търа EURid http://www.eurid.eu/bg (на 

български език).

съветва:

Домейните .EU

www.superhosting.bg
sales@superhosting.bg

Любомир Русанов, 
управител на СуперХостинг.БГ
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Вднешно време браузърите са може би 

най-използваният тип приложения и 

това е обяснимо предвид факта, че 

едва ли вече има компютърен потребител, 

който да не влиза в Интернет, независимо 

от предпочитаното устройство – било то 

настолен РС, лаптоп, нетбук, таблет или 

смартфон. Това предопределя и друг факт, 

а имен но, че непредвидените забавяния при 

сърфирането са сред най-често срещаните и 

досадни главоболия за всеки съвременен Ин-

тернет потребител, а причините невина-

ги са в хардуера или операцион ната система 

на конкретното устройство. Нерядко “ви-

новникът” за тях е самият браузър, затова 

в тази статия ще ви разкажем за някои дос-

тъпни и лесно осъществими начини да уско-

рите работата на този тип приложения. 

Разбира се, няма да пренебрегнем и оста-

налите често използвани браузъри, но основ-

ният ни акцент ще е върху Firefox, като из-

борът ни се обуславя от две основни при-

чини. Преди всичко според последните ста-

база, която трябва да се покрие в това от-

ношение, е увеличаването на броя връзки с 

Интернет сървърите, които може да пра-

ви вашият браузър. Този метод е валиден 

както за Firefox, така и за Internet Explorer 

(IE), а ето как става на практика.

Напишете в адресната лента 

„about:config”, след което обещайте да бъ-

дете внимателни. След това във филтрира-

щото поле напишете „network” и скролирай-

те до network.http.pipelining. По подразби-

ране тази настройка ще е сложена на стой-

ност “False”, а вие я променете на True. На 

network.http.pipelining.maxrequests зададена-

та стойност е 4, а вие я променете на число 

от 8 до 12. Този елементарен трик ще уско-

ри работата на браузъра ви от 30 до 50 %.

Ускоряване на браузъра
Полезни трикове и шорткъти за пестене на време и по-бърза 
работа с Firefox и другите популярни браузъри

тистики от края на март това е вторият 

по популярност браузър след Internet Explorer 

(на който пък доста сме обръщали внима-

ние) и, второ, нерядко той служи като ета-

лон за сравнение, а триковете, подходящи 

за него, често работят и при другите из-

вестни приложения от този тип, в това 

число Internet Explorer, Google Chrome, Opera 

и Safari. Впрочем в това ще можете да се 

уверите и сами, ако прочетете докрай на-

стоящата статия. Но нека да приключим с 

предисловията и да започнем по същество.

Оптимизирайте браузъра за 
повече производителност 

Pаботи при 

В миналия брой 5 вече засегнахме тази 

тема във връзка с оптимизациите 

на мрежовата производителност, 

затова тук няма да се разпростира-

ме отново върху нея, но все пак ще 

припомним основното. А първата 
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Ще трябва да направите промя-

на в регистрите на операцион ната систе-

ма: 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.

Премахнете излишните 
плъгини и разширения 

Pаботи при   

Плъгините и разширенията на браузъ-

ра взаимодействат с уебстраниците по 

различни начини, като тези взаимодейст-

вия отнемат време. Всъщност според раз-

работчиците на Firefox разширенията за-

бавят стартирането на браузъра средно 

с 10%, което значи, че ако потребителят 

ползва 10 добавки, времето за стартира-

не на Firefox ще се увеличи двойно в сравне-

ние със случая, когато липсват такива. На 

бързите компютри това може да означава 

разлика от 1-2 секунди, което е почти не-

забележимо, но ако става въпрос за по-ста-

рички РС-та или нетбуци, чакането може да 

се удължи с 8-10 секунди, което вече е про-

блем. От друга страна, някои от плъгини-

те се ползват рядко или даже почти нико-

га, така че, ако искате да направите сър-

фирането си из Интернет пространство-

то още по-бързо, силно препоръчително е 

да ги изключите. Ето как:

Изпълнете клавишната комбина-

ция Ctrl+Shift+A, за да отворите Add-on 

Menager-а, от там можете бързо и лес-

но да отстраните ненужните плъгини 

и разширения. От друга страна, някои 

добавки за Firefox могат и да подобрят 

продуктивност та ви или поне да напра-

вят сърфирането ви малко по-приятно – 

например като блокират голяма част от 

рекламите, които неизбежно срещате по 

сайтовете. Точно за тази цел е създадено 

разширението Adblock Plus, което след ин-

сталиране ще ви спести досадните бане-

ри, анимации и пр.

Tools –> Manage Add-ons –> в левия па-

нел под Show посочете All add-ons, а след 

Независимо от конкретния браузър, който използвате, и спе-

цифичните настройки в него, т.нар. шорткъти или бързи клави-

шни комбинации ще ви помогнат сериозно да ускорите работа-

та си с любимия инструмент за сърфиране в Мрежата, спестя-

вайки ви доста време и енергия. По-опитните Интернет потре-

бители вероятно знаят много от тези шорткъти, но за остана-

лите все пак ето няколко от тях. Те са универсални и работят 

в най-популярните към момента браузъри, включително Internet 

Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera и Safari. 

Ctrl + T – отваряне на нов таб/подпрозорец. Вместо да търсите 

с мишката аналогичната опция из браузърния интерфейс, шорт-

кътът Ctrl + T ще свърши работата за части от секундата; 

Ctrl + W – затваряне на текущия таб/подпрозорец. Аналогичната 

бърза комбинация за обратното действие – затваряне на текущия 

таб, също пести доста време в сравнение с цъкането с мишката; 

Ctrl + N – отваряне на нов прозорец в браузъра; 

Ctrl + D – букмарк на сайт. Удобен бърз вариант да запазвате по-

лезните сайтове в списъка с “любими” онлайн ресурси;

F5 – презареждане/опресняване на текущата уебстраница;

Ctrl + F5 – “твърдо опресняване”. Изпълнява аналогична на F5 функ-

ция, но с принудително изчистване на кеша и зареждане на изцяло 

обновено копие на уебстраницата. Полезна опция, когато, да речем, 

в някой форум не се появяват току-що написаните ви коментари;

Ctrl + H – показване на историята на посетените уебстраници;

 Ctrl + L / Alt + D или F6 (не важи за Opera) – директно премина-

ване в адресната лента. Няма нужда да мърдате с мишката, за 

да стигнете до адресната лента на браузъра си – някой от тези 

шорткъти ще свърши същото, но много по-бързо;

Ctrl + E – директно преминаване в лентата за търсене на бра-

узъра; 

Ctrl + (+/-) – увеличаване/намаляване на изгледа на уебстраниците; 

Ctrl + F (Find) – универсалният шорткът за търсене на определен 

текст – в случая с браузърите из дадена уебстраница; 

Ctrl + C и Ctrl + V (Copy/Paste) – няма начин да не знаете тези 

шорткъти за работа с текст;

Home / End – преминаване в началото/края на текущата уебс-

траница. Тези бутони ви пращат светкавично в най-горната или 

най-долната част на отворената страница;

CTRL + Click (не работи в Opera) – отваряне на линк във фонов ре-

жим. Запазва текущата ви страница, докато отваря интересува-

щата ви връзка в нов таб, но без да преминава директно в него; 

CTRL + U (Source) – отваря в прозорец сорс кода на текущата 

уебстраница;

CTRL + Shift + T или CTRL + Z за Opera) – възстановяване на под-

прозорец. Бърз начин за отваряне на последния затворен от вас 

таб/подпрозорец. 

Универсални клавиатурни шорткъти 
за Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera и Safari 
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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 бра-

узъра, за да ги зареди.

 Изпълнете клавишната комбинация 

Ctrl+Shift+E, за да отворите страницата с 

разширенията. Нещо, което допълнително 

може да натоварва Opera, са уиджетите; 

тях можете да менажирате от Menu  –> 

Widgets –> Manage Widgets... С инсталиране-

то на Opera и страницата с уиджетите, и 

страницата с разширенията са празни, но 

след няколко месеца ползване при всички по-

ложения ще искате да изключите някои от 

допълненията към браузъра.

Ускорете Firefox, като 
чистите Downloads листата

Ако дейност та ви налага честичко да 

сваляте различни файлове през браузъра и 

ако той е Firefox, в един момент може да за-

бележите, че след края на поредния даунлоуд 

приложението има склон ност да “заспива” 

за известно време, което може да варира 

от няколко секунди до почти минута. Това, 

разбира се, е неприемливо, особено като се 

има предвид, че Firefox (поне в последните 

си версии) има претенциите да е един от 

най-бързите браузъри. Ако се сблъскате с по-

добен проблем, причината може да е в пре-

калено големия списък с изтегляния.

Ако нямате спомен кога за последно сте 

го преглеждали, задължително го погледне-

те отново (най-лесно се изкарва с комбина-

цията Ctrl-J). Ако списъкът е прекалено дъ-

лъг, можете да го изчистите само с един бу-

тон (в левия долен ъгъл на прозореца), след 

което сигурно ще се уверите, че има значи-

телно подобрение в работата на програ-

мата. Дори това прочистване досега да ви 

се е струвало ненужно, създайте си навика 

да го правите редовно – наистина помага, 

а и със сигурност не вреди (действието не 

изтрива свалените файлове, а само списъ-

ка, който пази Firefox).

Махнете от Firefox старите 
версии на Java конзолата

Както сигурно знаете, Java е програмен 

език/платформа, която се използва в мно-

го уебсайтове и приложения, а нерядко се 

асоциира и като “онова нещо, което непре-

къснато ме кара да инсталирам разни ъп-

дейти”. Макар и типично за по-неопитни 

потребители, второто описание е доста 

точно, а всеки път, когато правите поис-

каната актуализация, Firefox си добавя нова 

версия на Java Console (инструмент за де-

бъг, който по принцип е напълно безполе-

зен за повечето Интернет потребители). 

До тук добре, но проблемът е, че Firefox 

не изтрива старите версии на въпросна-

та “конзола”. Всъщност няма категорични 

доказателства, че наличието на много Java 

Console версии се отразя-

ва на производителност-

та на този браузър, но 

във всеки случай няма 

нужда да пазите повече 

от една – послед-

ната.

Затова, ако 

погледнете спи-

съка с разшире-

ния  на  F i refox 

(достъпен от 

м е н ю т о  “ И н -

струменти” и 

след това “Добавки” или чрез шорткъта 

Ctrl+Shift+A ) и видите 5-6 такива версии, 

по-добре махнете излишните. Сигурно ще 

забележите, че няма опционален бутон за 

деинсталиране, затова ще трябва да при-

бегнете до малка хитрост, която всъщ-

ност е сравнително лесна.

За да я приложите, трябва да стартира-

те Firefox като администратор – излезте 

от браузъра и след това кликнете върху де-

сктоп иконата му с десен бутон на мишка-

та. Изберете да го стартирате като адми-

нистратор и влезте отново в списъка с раз-

ширенията – сега вече би трябвало опция-

та за деинсталиране да е активна. Махне-

те всички стари версии на Java Console, като 

оставите само най-новата за всеки случай.

Накарайте Firefox да 
минава директно към 
новоотворените табове

Обикновено когато кликнете на някой 

линк, който се отваря в нов таб (подпро-

зорец), Firefox всъщност отваря таба, но 

не преминава директно към него – защото 

така е настроен браузърът по подразби-

ране. В това няма много смисъл, тъй като 

защо ще отваряте нови табове, ако не ис-

кате да ги видите веднага, нали? 

За щастие има лесен начин това малко 

стран но решение на разработчиците да се 

коригира. И ако искате веднага да премина-

вате директно към новоотворените табо-

ве, идете в менюто “Инструменти” и от-

ворете секцията “Настройки”. Там избере-

те подменюто “Подпрозорци” и сложете 

отметка срещу последната опция от спи-

съка, гласяща “Превключване към новоот-

ворен подпрозорец”. Цъкнете на “Добре” 

(OK) и… готово. 
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Linux: Ubuntu 11.04 
(Natty Narwhal)

Ubuntu е операцион на система, разработ-

вана от общество от програмисти, подхо-

дяща за лаптопи, настолни компютри и сър-

въри. Независимо дали я ползвате на работа, 

у дома или в училище, Ubuntu съдържа всич-

ки приложения, които ще ви потрябват ня-

кога, от текстообработващи програми и 

клиенти за електрон на поща до сървъри и 

инструменти за разработване на софтуер. 

Най-значителната промяна във версия 11.04 

на операцион ната система е използването 

на интерфейса Unity, който по-рано се при-

лагаше само за нетбук версиите на платфор-

мата. В Natty Narwhal браузърът по подраз-

биране е Firefox 4, а познатият от предиш-

ните версии музикален плейър Rhythmbox 

сега е заменен с Banshee. Освен това в но-

вата Ubuntu са се появили възможности за 

интегрирано търсене, а в лявата част на 

екрана има панел за бързо стартиране на 

програми. Разполага и с функции, които из-

глежда са взаимствани от Mac OS X  – на-

пример иконката за бърз достъп до прило-

жения в левия горен ъгъл на екрана. Функци-

ята Workspaces за работата с няколко деск-

топа също напомня за операцион ната сис-

тема на Apple. Трябва да се отбележи също, 

че потребителите, които не харесат нова-

та графична среда Unuty, винаги могат да 

изберат опцията Ubuntu Classic и да се вър-

нат към обичайната Gnome.

Файлове и твърди 
дискове: R-Studio 5.3

R-Studio е приложение за възстановяване 

на изтрити файлове, което е снабдено със 

специална технология. Тя му позволява да 

възстановява дан ни от следните файлови 

системи: FAT12/16/32, NTFS, NTFS5 (Windows 

2000/XP/2003/Vista файлови системи), Ext2FS/

Ext3FS (LINUX файлови системи) и UFS1/UFS2 

(FreeBSD/OpenBSD/NetBSD файлови систе-

ми). Позволява и връщане на дан ни от ва-

шия твърд диск или на този от мрежата ви 

дори ако той е форматиран или повреден.
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Сигурност: 
SUPERAntiSpyware Free 
4.52

SUPERAntiSpyware е сред водещите про-

грами за откриване и премахване на зловре-

ден код от компютъра. Програмата сканира 

за: Spyware, Adware, Malware, Trojans, Dialers, 

Worms, KeyLoggers, HiJackers, Parasites, Rootkits 

и др. заплахи. Продуктът може да поправя 

повредени от някоя гадина Интернет връз-

ки, използва евристични методи при скани-

рането и се отличава с оптимално използ-

ване на системните ресурси.

Системни 
инструменти: Advanced 
SystemCare 4.0

Advanced SystemCare е новото име на 

Advanced WindoesCare и представлява дос-

та изчерпателен инструмент, който чрез 

интеграция в системата се грижи за опаз-

ване, поправка на проблеми и оптимизация 

на компютъра. Програмата е универсална 

и лесна за работа и може да бъде опреде-

лена като One-Click и All-In-One решение на 

проблемите.

Файлове и твърди 
дискове: Diskeeper 2011

Diskeeper е професионално приложение 

за дефрагментиране на твърдия диск. Кога-

то копирате, премествате и изтривате 

файлове, те се разпръскват по целия диск 

и това забавя работата на системата ви. 

Diskeeper събира файловете на едно място, 

като по този начин се увеличава скорост-

та за четенето им. Програмата работи във 

фонов режим и освен че повишава скорост-

та, увеличава и живота на хард дисковете.

Файлове и твърди 
дискове: GetDataBack 4.22 
(за FAT и NTFS)

След всяко използване на тази програма 

ще бъдете повече от благодарни, защото 

на всеки се е случвало да губи цен ни дан ни – 

дали поради невнимателно изтриване, не-

желан формат или просто заради необяс-

нима загуба на информация. Каквато и да е 

причината, GetDataBack ще ви върне изгубе-

ното обратно.

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

Опростете дробта:

1470 / 1680

11

В три от кръговете, след подреждане на буквите, 
се образуват 6-буквени думи. Кой от кръговете не 
съдържа дума?

Открийте десетбуквената дума, която е 
медицински термин.

_ А _О_О_Т_Т 

Използвайте осем от тези двойки букви, за да 
образувате две 8-буквени думи. Една от двойките 
не се използва. Кои са думите?

АЛ ЪК ЛИ
ПЪ БЛ ЪД
КА ДП ИЗ

44

22

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 є 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. 6 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 – LEGO Pirates of the Caribbean: • Игра за РС от ПУЛСАР – LEGO Pirates of the Caribbean: 
The Video GameThe Video Game
LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game е приключенска екшън игра, вдъхваща 
живот на света на „Карибски пирати” и колоритните му герои в характерна LEGO 
форма. Преживейте най-запомнящите се сцени от първите три филма, както и 
тези, които предстои да видите в четвъртото заглавие от поредицата “Кариб-
ски пирати: В непознати води” във веселия и чудат стил на LEGO видео игрите. По-
вече подробности за играта 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:0.04 kg • Портатив-
ният 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 15.7.2011 г. на адрес: София 1000, п.к. 209, за IQ теста

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

.................................................................................................................
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От дадените букви образувайте две 7-буквени 
имена на сечива.

В Д Е Е И И Л М Р Р С С Т Я

С  _  _  _  _  _  _

М  _  _  _  _  _  _

С две от дадените трибуквия образувайте 
6-буквена дума, която е име на цвете.

ЛИЯ ТУС ЛИЛ АКА
ЗИЯ КУК АЗА ИЧЕ

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 дума, поставена пред тези думи, образува с 
тях нови?

 ФИН
 ЛЕЛКА
(. . . . )  ДЕН
 ХОД
 ПЕТ

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 

Попълнете празните сектори, за да получите 
8-буквено наименование на риба. Можете да се 

движите по посока на часовниковата стрелка или 
обратно на нея.

55

99

8877

Награди от теста за бр. 4'2011 печелят:

Мара Георгиева Андонова, Благоевград – мобилен телефон за 
две SIM карти PRIVILEG ТV5 mini

Ясен Росенов Димитров, Велико Търново – игра за РС от 
ПУЛСАР – Dragon Age II

Иван Михайлов Марков, София – Компактна оптична мишка 
от Targus

Йордан Ненчев Петров, Пловдив – книга от издателство 
“Сиела” – “Седемте Борджии” от Ана Мартос

Очакваме спечелилите да се обадят на телефоните на 
редакцията, за да уточним получаването на наградите. 

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

фиг. 1 фиг. 2

Отговори на IQ теста от бр. 4'2011: 
1 НЕОСВЕДОМЕН;  2 МЕРКАНТИЛЕН; 3 Д); 4 70; 5 Д; 6 В); 
7 9731842 (Нечетните цифри на числото пред двоеточието 

се подреждат в низходящ ред, след което същото се прави и за 
четните); 8 XYZ=АРТ: АРТИСТ, КАРТОН, КВАРТА, ПОПАРТ; 

9 Вж. фиг. 1; 10 Вж. фиг. 2

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

...............................................................................................................
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Лаптопът Fujitsu LIFEBOOK AH531: 
стилно мултифункционално превъплъщение 
на Intel Sandy Bridge платформата

С
ъздаването на достъпен универсален лаптоп е отдавнашна цел на всички светов-

ни производители на компютърна техника, но доскоро тя беше по-скоро меч-

та, отколкото реалност. С появата на второто поколение Intel Core процесори 

(Sandy Bridge) обаче беше направена още една голяма крачка към реализирането є, а ако 

има преносим компютър, който максимално да се доближава до понятието за “достъп-

на универсалност”, то това е новият модел Fujitsu LIFEBOOK AH531, който отскоро е 

на разположение и на българския пазар благодарение на дистрибутора Вали Компютърс.

Възможностите за използване за възможно най-широк набор от задачи с минимум 

компромиси по отношение на теглото, функционалност та и издържливост та на бате-

рията са основният акцент в лаптопа Fujitsu LIFEBOOK AH531, в който най-модерните 

технологии на Intel са комбинирани със специфичните за именития японски производи-

тел фирмени решения и тенденции в дизайна. 

Fujitsu LIFEBOOK AH531 се отличава със стилен, здрав и удобен корпус с лъскаво черно 

покритие, в който е побрано практически всичко необходимо както за работа, така 

и за сърфиране в Интернет и мултимедийни забавления. Идеята за универсалност, или 

поне за мултифункционалност, личи във всеки аспект още при външния поглед към този 

ноутбук – като се тръгне от висококачествения широкоекранен 15,6-инчов LCD дисплей 

със светодиодно (LED) осветяване и специално покритие срещу отблясъци и се стигне 

до устойчивата на разливане на течности клавиатура с отделен числов блок. 

Универсални са и комуникацион ните възможности на модела, който освен обичайните 

опции за кабелна (LAN) и безжична връзка, реализирани чрез вградените Wi-Fi и Bluetooth 

адаптери, дава възможност и за ползване на допълнителен 3G/UMTS модул. Когато към 

тях се добавят и вградената уеб-камера, мултиформатния картов четец, оптично-

то DVD устройство (с Blu-ray като опция) и щедрия набор от разширителни портове 

и интерфейси, сред които и HDMI, наистина се получава една добре балансирана маши-

на, подходяща за всякакви цели. 

Производителност та също не може да бъде обект на притеснение, тъй като основна 

грижа за нея имат новите Intel Core i3, i5 или i7 процесори, чийто вграден графичен адап-

тер е достатъчно мощен за възпроизвеждането на висококачествено HD видео. В слу-

чай, че все пак искате и по-сериозни графични възможности, можете да изберете и мо-

дификацията AH531/GFO, която е с дискретна видеокарта NVIDIA GeForce GT525M с 1GB 

собствена памет и поддръжка на технологията Optimus. Възможните конфигурации мо-

гат да съдържат също различни хард дискове с капацитети за съхранение от 250 до 640 

GB и системна RAM памет с обем до 8GB. Всичко това, разбира се, работи под управление-

то на фабрично инсталирана 64-битова операцион на система Windows 7 Home Premium. 

Естествено, цената варира в зависимост от конкретната конфигурация, но при 

всички случаи е сигурно, че която и модификация на Fujitsu LIFEBOOK AH531 да изберете, 

ще получите една от най-добрите и функционални лаптоп оферти, които могат да се 

намерят на българския пазар. 

представя:

Основни предимства на Fujitsu LIFEBOOK AH531
• Стилен дизайн, добре обмислен и удобен 

корпус с лъскаво черно покритие и атрак-

тивен външен вид;

• Висококачествен широкоекранен LCD дисплей 

със светодиодно (LED) осветяване, специално 

покритие срещу отблясъци и характеристи-

ки, подходящи за мултимедийна употреба;

• Висока производителност благодарение 

на най-модерните технологии на Intel: най-

новата мобилна платформа и процесорите 

Intel Core от второ поколение (Sandy Bridge) 

с вграден HD графичен адаптер;

• Обширни комуникацион ни възможности 

за кабелна и безжична връзка, реализирани 

чрез вградените WLAN и Bluetooth адапте-

ри и опционалния 3G/UMTS модул, както и 

чрез щедрия набор от разширителни пор-

тове и интерфейси, сред които и HDMI;

• Надеждност и сигурност, с традицион-

ните за марката фирмени технологии за 

защита на личната информация, както и 

чрез специалната устойчива на разливане 

на течности клавиатура; 

• Издръжлива батерия: с 6-клетъчната 

Li-Ion,4400mAh, 48Wh батерия лаптопът 

работи до 7,2 ч. с едно зареждане;

• Достъпна цена: за конфигурация на склад 

(Intel Core-i3-2310M 2.10 GHz, 3GB RAM, Intel 

HD Graphics, 500 GB SATA HDD, DVD Super 

Multi, 1.3Mpix webcam) – 1049 лв. с ДДС

За повече информация:
www.ts.fujitsu.com 
www.vali.bg 



Всички прекарваме ужасно много вре-

ме пред компютърния монитор. Не-

зависимо дали става въпрос за гей-

минг, уроци или работа, ние сме подложе-

ни на ефекта от това, което мнозина счи-

тат за най-важния компонент в една ком-

пютърна система – монитора.

Един добър дисплей може да направи из-

ползването на компютъра удоволствие. 

Съответно ако сте принудени да се взира-

те ежедневно в 15-инчов CRT монитор на 

60 Hz, тогава животът ви ще се превър-

не в малък ад.

Компютърните монитори са широко 

разпространени, но малцина разбират прин-

ципа им на работа. Да, разбира се, прави-

те разлика между LCD и CRT по първичните 

физически белези, но дали наистина разби-

рате технологиите зад тях?

В настоящия материал ще ви запознаем 

с устройството и принципа на работа на 

мониторите, ще обясним редица терми-

ни, свързани с тях, и ще погледнем в крис-

талната топка, за да видим какво крие бъ-

дещето. 

Основна концепция 
Нека започнем с лесната част. Карти-

ната, която се появява на монитора, идва 

от видеокартата в компютъра, а работа-

та на видеокартата е да рендерира изо-

бражението в подходящо за монитора. Но 

вие вече знаете това от предишните из-

дания на "Как работи...". 

Видеокартата и мониторът трябва да 

отговарят на един и същ набор специфика-

ции, за да могат безпроблемно да комуни-

кират помежду си. Тези стандарти се нала-

гат от неправителствената организация 

VESA (Video Electronics Standards Association), 

която поставя дефиниция за неща, като на-

пример как мониторът се идентифицира 

пред компютъра.

CRT мониторите
На теория дисплеите с електрон-

нолъчева тръба (Cathode Ray Tube) са ми-

нало. Вероятно в офиса или в училище все 

още използвате такива, но ако трябва да 

купите нов монитор, моделите с течни 

кристали вече тотално са превзели паза-

ра. От сантиментална гледна точка, а и 

защото, както вече предположихме, може 

би все още използвате CRT в дадена сфе-

ра от ежедневието си, ще обърнем внима-

ние на тази морално остаряла технология.

И така, CRT-тата получават картина-

та чрез аналогов кабел, като този сигнал 

се декодира от контролера на екрана (ми-

слете за него като за минипроцесор), кой-

то се отнася към вътрешните компонен-

ти на монитора. 

Формата на CRT мониторите е силно из-

дължена в задната част заради електрон-

нолъчевата тръба. Тази тръба изстрелва 

електрони напред през вакуумно простран-

ство. Често можете да я срещнете и като 

"катод" – следователно изстрелваните на-

пред електрони се наричат катодни лъчи 

(Cathode Rays). Лъчите отговарят на чер-

вения, зеления и сините канали на дисплея 

и видеокартата.

В горната и долната части на CRT мони-

тора се намира анод, който е намагнети-

зиран според инструкциите на контроле-

ра на дисплея. При преминаването на елек-

троните през анода те се шунтират (ма-

неврират) от една посока в друга в зави-

симост от това, доколко намагнетизиран 

е анодът. Това мести електроните срещу 

правилната част на екрана. Самите елек-

трони преминават през решетка, която 

дефинира индивидуалните пиксели и резо-

люцията на екрана. Електроните, които 

преминават през решетката, се удрят във 

фосфора, който се намира от вътрешната 

страна на стъклото. Когато частиците 

компютърният 
монитор?

  Владимир Георгиев

C MY K РС World стр. 40

www.pcworld.bg  Юни 201140

Практика
C MY K РС World стр. 40



достигнат фосфора, те моментално се ос-

ветяват – причинявайки светлината, коя-

то се излъчва от предната част на мони-

тора,  – и възпроизвеждат картината на 

екрана. Съществуват три различно оцве-

тени фосфора за всеки пиксел – които мо-

жете да срещнете с наименованието "фо-

сфорни триади" или "фосфорни тройки", – 

и в зависимост от това, кой фосфор удря 

електрона, това е цветът, в който пик-

села ще се освети. 

LCD мониторите
Тайната на LCD технологията се крие в 

самото є име – става въпрос за кристали 

в течна форма. Бидейки в течна форма, те 

лесно се манипулират, а това ни позволява 

да си играем с начина, по който светлина-

та си взаимодейства с тях. Ако имате пло-

сък екран пред себе си, опитайте се леко 

да го натиснете с пръст и ще видите как 

кристалите се движат и изменят карти-

ната под натиска.

Истината е, че LCD панелите са лесни 

за разбиране. Сигналът идва и както е при 

CRT-тата, се декодира от видеоконтроле-

ра, а след това се поема от дисплей кон-

тролера на самия монитор. Контролерът 

следи две неща – електричеството на пик-

селите и светлин ния източник. 

Самото изображение на екрана се със-

тои от матрица от пиксели. За разлика 

от CRT дисплеите, тук няма комплексно из-

равняване на разстоянието между точки-

те и обозримата зона на екрана, което да 

се калкулира – резолюцията по подразбира-

не на LCD монитор е броят на пикселите, 

които се съдържат в матрицата. Така, ако 

имате 17-инчов LCD, то резолюцията му по 

подразбиране ще е 1280 пиксела в матри-

цата хоризонтално и 1024 – вертикално; 

също както при 22-инчов LCD е ясно, че е 

с резолюция по подразбиране 1680 х 1050.

В случая е важно да се отбележи, че пик-

селът се състои от три субпиксела, кои-

то имат червен, зелен и син филтри пред 

тях, също както всеки пиксел на CRT мони-

тор има RGB фосфори. Самите субпиксели 

се състоят от група течнокристални мо-

лекули. Тези молекули са позиционирани меж-

ду прозрачни електроди и са смесени между 

два поляризиращи филтъра. Двата филтъ-

ра са точно един срещу друг. При влизане 

на светлина зад първия филтър, тя трябва 

ефективно да го освети в бяло – което оз-

начава, че ако преминава през течни крис-

тали с липса на взаимодействие, от друга-

та страна ще поляризира филтъра обра-

тно към черно, изоставяйки излъчването 

на какъвто и да било цвят. С други думи, 

ако кристалите не се движат, тогава на 

екрана излиза черна картина.

Ако обаче електродите се приложат към 

течните кристали, те променят начина, 

по който светлината преминава, изменят 

поляризацията си, а това води до правил-

ния цвят, излизащ от втория поляризиращ 

филтър – появява се изображение.

Самата задна светлина е студен катод, 

като в зависимост от цената на дисплея 

може да има повече от един катод в гор-

ната и долната части на монитора. Това 

води до оптимално осветено и ясно изобра-

жение. Тези катоди се разсейват по слой от 

пластмаса, а след това през няколко слоя от 

дифузиращ материал.

Съотношение на контраста
Един от основните фактори, който 

афектира мониторите с течни кристали, 

е количеството контраст (contrast ratio). 

Преди няколко години контрастът на LCD-

тата беше по-нисък, отколкото на CRT 

мониторите, но вече и по този параграф 

течните кристали водят с много сериоз-

на преднина. Най-кратко казано, съотноше-

нието на контраста може да бъде описано 

като възможно най-светлата стойност на 

екрана, сравнена с възможно най-тъмната 

стойност. На пазара вече се предлагат ко-

мерсиални LCD монитори със съотношение 

на контраста 10 000:1, 50 000:1, 200 000:1, 

а някои от по-скъпите модели предлагат 

дори 20 000 000:1 и 50 000 000:1. 

Тъй като светлината от задното осве-

тяване е толкова ярка, вторият поляризи-

ращ филтър не е способен да задържа цяла-

та светлина и когато дисплеят даде заявка 

за черен цвят, всъщност черното изглежда 

повече като сиво (т.е. силно осветено чер-

но). Алтернативно, ако изключите задно-

то осветяване, за да получите чисто чер-

но, това сваля яркост та на чисто бялото. 

Колкото по-високо е съотношението на 

контраста, толкова по-голяма ще е разли-

ката между черното и бялото и съответ-

но качеството на екрана ще е по-високо.

Дълбочина на цвета
Един от важните показатели на LCD па-

нелите е дълбочината на цвета (depth of 

color). За постигането на ниски стойности 

на време за отговор компаниите понякога 

жертват дълбочината на цвета. Един ка-

чествен панел използва 8 бита цвят на RGB 

канал, което води до 16.7 милиона цвята 

на картината. В някои модели обаче се из-

ползват 6 бита цвят на канал, което води 

до 16 милиона цвята, а останалите се "мас-

кират" от алгоритми. 

Недейте да бъркате 8-битовия цвят с 

32-битовия цвят на десктопа и да си мисли-
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те, че LCD панелите не използват пълния 

си потенциал – 32-битов цвят, всъщност 

са 8 бита алфа-канал, а след това 8-битов 

RGB – същият като на монитора ви. На-

кратко, вече дори по-евтините LCD екра-

ни могат да се справят с всичко, което 

видеокартата им предложи. 

Време за реакция при LCD-
тата

Особено важен показател за качест-

вото на едно LCD е времето му за реак-

ция (response time). Това не трябва да се 

бърка с опресняването на екрана (refresh 

rate), което измерва колко кадъра могат 

да се изобразят за една секунда. При LCD-

тата времето за реакция означава кол-

ко бързо течният кристал може да реа-

гира, за да пропусне или блокира светли-

ната към всеки пиксел. Колкото по-бързо 

реагират кристалите, толкова по-бързи 

движения могат да се изобразяват на ек-

рана. Ето защо е толкова важно времето 

за реакция да е ниско при филми и игри, в 

противен случай ще се получат бледи сле-

ди. Това специфично замазване всъщност 

са останките на предния кадър, тъй като 

кристалите не могат да се ъпдейтнат 

достатъчно бързо с новия, за да го пока-

жат правилно. Съвремен ните LCD мони-

тори са с време на реакция от 2 милисе-

кунди, което е достатъчно да посрещне 

нуждите на всеки потребител, бил той 

комерсиален или хардкор. Внимавайте 

обаче, ако купувате втора ръка LCD мо-

нитор или по-стари модели, тъй като 

само допреди 2-3 години времето за ре-

акция на голяма част от дисплеите с теч-

ни кристали беше в диапазона от 5 до 16 

милисекунди. 

Бъдещето?
Бъдещето на компютърните мони-

тори изглежда по-вълнуващо от всякога 

с технологии, като...

SED (Surface-conduction Electron-emitter 

displays) – доскоро се смятаха за наслед-

ниците на LCD панелите. SED ползват фо-

сфорна замазка подобно на CRT монитори-

те, която се зарежда с електроди – само 

че вместо да бъдат обстрелвани отзад 

през вакум, електродите са сред матри-

ца от пиксели подобно на LCD-тата. На 

практика тази технология предоставя-

ше по-добри изображения от LCD панели-

те, но в края на 2010 година Sony и Canon 

(едни от най-големите поддръжници на 

технологията) обявиха, че замразяват 

разработването є поради високите цени 

на изработката. 

Гъвкави дисплеи  – за тях се говори от 

много години, още от 90-те на миналия 

век, когато редица научнофантастични 

филми експлоатираха идеята по удиви-

телно интересни начини. Впоследствие 

се появиха много прототипи, които оби-

каляха изложенията за потребителска 

електроника и докарваха до възторг ауди-

торията. Истината е, че гъвкавите дис-

плеи едва ли ще навлязат масово в след-

ващите няколко години, но концепцията 

е изчистена и включва перспективната 

OLED технология.

OLED (Organic Light Emitting Diode) – по 

всичко личи, че OLED ще бъдат наследни-

ците на LED през следващите няколко го-

дини. OLED технологията има сходства 

със SED технологията, само че осветява-

ният материал не е фосфор, а органичен 

субстрат. Интересното е, че материа-

лът не е върху панела, а сред самия LED, 

което на практика означава, че LED може 

да се оцветява по конкретно изискване, 

за да излъчи правилната светлина – без 

необходимост та от RGB субпиксели. В 

допълнение, тъй като електричеството 

оперира директно върху субстрата, не е 

необходима задно осветяване, което спес-

тява не само енергия, но и пространство 

при изработката на физическия дизайн.

Автостереоскопичен 3D екран  – в мо-

мента 3D технологиите превземат све-

та, но бъдещето не принадлежи на 3D 

очилата, а на автостереоскопичните ек-

рани, които излъчват 3D ефекта самос-

тоятелно. Той се постига чрез специал-

ни лентикулярни лещи или паралаксни ба-

риери в самия дисплей, които пренасоч-

ват входящото изображение към някол-

ко региона на ниска резолюция. Когато 

главата на гледащия е в определена по-

зиция, всяко око наблюдава различно из-

ображение, давайки илюзията за трииз-

мерен ефект. Подобен екран вече навле-

зе масово с портативната гейминг кон-

зола на Nintendo 3DS и ще е много инте-

ресно как ще се развие технологията в 

следващите няколко години. 

Терминология
Active Timing – част та от видеосигнала, коя-

то пренася самата видеоинформация.

Aspect Ratio – съотношението между височи-

ната и ширината на монитора. Типично съот-

ношение на екрана за съвременен (широкоекра-

нен) монитор е 16:10, както и 16:9.

Brightness – яркост; този термин се отнася 

към това, колко светлина произвежда екра-

нът. Измерва се в кандели (cd/m2).

Contrast  – съотношението между максимал-

ната и минималната стойности на яркост-

та на дисплея. 

Color Balance – способност та на монитора да 

показва и поддържа един и същ цвят при про-

мяна в яркост та на екрана. 

Display Resolution – резолюцията на екрана из-

мерва количеството пиксели, които се поби-

рат на него. Ако дисплеят е с резолюция 1600 

x 900, това означава, че има 1600 пиксела от 

ляво на дясно и 900 пиксела от горе на долу. 

Понякога резолюцията се споменава с едно 

число, като 720p или 1080i, което е броят на 

линиите на вертикалната резолюция. По-го-

лемите цифри означават по-чиста картина. 

Frame – едно опресняване на целия екран, въз-

прието от гледащия; кадър.

Horizontal Scan Frequency – броят на линиите, 

които осветяват екрана за една секунда, или 

колко време отнема сканирането на всяка хо-

ризонтална линия, от която се състои диспле-

ят; измерва се в килохерци (kHZ).

Progressive Scan/Interlaced Scan – понякога ще ви-

дите "p" или "i" към резолюцията, които описват 

дали мониторът използва прогресивно сканира-

не (извършва се за всяка линия от пиксели, за да 

провери за промени и да коригира картината 

няколко пъти в секунда), или преплетено скани-

ране (всеки път се извършва за всяка една линия). 

Pixel  – думата всъщност идва от "picture 

element"; един пиксел е една точка от графич-

но изображение. Мониторите показват кар-

тина, като разделят екрана на милиони пик-

сели, подредени в редове и колони.

Refresh Rate – броят пъти в секунда, при кои-

то устройството се опреснява, например CRT 

монитор. Колкото по-високо е опресняване-

то, толкова по-стабилно (без да трепти) е 

изображението.

Response Time – времето за реакция е мярка 

за това, колко бързо пиксел ще отговори на 

промяна. Обикновено това измерване се пра-

ви при промяната на пикселите от сиво към 

сиво. Измерва се в милисекунди и колкото по-

малко са, толкова по-добре.

Vertical Scan Frequency – колко пъти в секунда 

монитораът може да изобрази всички линии 

на целия екран. Колкото по-висока стойност 

е, толкова по-стабилно ще е изображението.

Практика
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Philips представя:

Мониторът Philips 224CL2SB 
ще ви грабне с впечатляваща 
картина и стилен дизайн

редставя:

Пресъздаването на естествени и 
живи цветове, както и богатата 
детайлност на черното са едни от 

първите неща, които правят впечатле-
ние, когато наблюдавате картината, из-
лъчвана от един монитор. Това е особено 
важно, когато гледате своя любим филм 
или играете последната актуална и вълну-
ваща игра.  Но освен прекрасната карти-
на, тънкият и стилен дизайн на монито-
ра може да ви накара да се потопите още 
по-истински в ежедневното мултимедий-
но забавление.  

Вероятно 21,5-инчовият (54,6 см) FullHD 
монитор на Philips 224CL2SB ще успее да ви 
впечатли именно с такива превъзходни ха-
рактеристики. Освен това продуктът ще 
ви зарадва с улеснено управление и множе-
ство “зелени” характеристики.

Дебелината на дисплея на Phi l ips 
224CL2SB е едва 12,9 мм, а това е постиг-
нато благодарение на ви-
сокотехнологичната WLED 
(White LED) подсветка. Ос-
вен това компактният ди-
зайн е причината бутони-
те на монитора да са сен-
зорни и да са на стойката 
на масата.  

Моделът идва със съ-
отношение на размери-
те на картината от 16:9, 
а оптималната му раз-
делителна способност е 
1920x108 пиксела (при 60 

Hz). забавление . 
21,5-инчовият мо-
нитор предлага яр-
кост от 250 cd/m² и 
SmartImage техноло-
гията за подобрение 
на картината. Дис-
плеят възпроизвежда 
до 16,7 милиона цвя-
та. Всички тези харак-
теристики, комбини-
рани с чудесната кар-

тина, ви гарантират 
пълно мултимедийно за-

бавление с монитора Philips 
224CL2SB.

WLED подсветката
Philips 224CL2SB мониторът използва най-

ново поколение тънки CCFL или светодиоди, 
с което позволяват много по-тънък дизайн в 
сравнение с предишното поколение.  

WLED (White LED) подсветката освен че 
подобрява значително качеството на изо-
бражението, спомага за впечатляващата де-
белина от 12,9 мм на дисплея. Белите свето-
диоди са полупроводникови устройства, кои-
то достигат по-бързо цялостна и постоян-
на яркост и така спестяват време при пър-
воначално включване. Светодиодите не съ-
държат живак, което позволява екологично 
съобразно рециклиране и изхвърляне. Свето-
диодите позволяват по-добро управление на 
затъмняването на фоновото LCD осветле-
ние, което дава изключително високо съот-
ношение на контраста, както и превъзход-
но възпроизвеждане на цветовете, благода-
рение на постоянната яркост на целия екран.

Впечатляващ SmartContrast 
20000000:1

Вие желаете плосък LCD дисплей с въз-
можно най-висок контраст и най-жива кар-
тина. Усъвършенстваната видеообработка 
на Philips, в съчетание с уникалната техно-
логия на затъмняване, дава живи изображе-
ния. SmartContrast ще увеличи контраста 
с отлични нива на черното и точно пре-
даване на тъмните оттенъци и цветове. 
Той дава ярка, реалистична картина с ви-
сок контраст и живи цветове.

Специален турбо режим 
подобрява картината

Стандартното време за отговор при 
Philips 224CL2SB е 5 мс, но във специален тур-

борежим то се намалява до впе-
чатляващите 2 мс. Турборежи-
мът се включва през интегрална 
схема за постигане на най-добро 
време за реакция, намалява стъпа-
ловидното назъбване по краища-
та за по-бързо движещи се обек-
ти на екрана, увеличава съотно-
шението на контраста за ярки и 
тъмни схеми и по този начин ви 
дава най-доброто преживява-
не от игрите и фи-
лмите.

Избор на 
свързаности 

Philips 224CL2SB идва с HDMI и VGA (ана-
логов) интерфейси. HDMI дава възможност 
за приемане на висококачествен видео- и 
аудиосигнали от компютър или произво-
лен брой аудио/видеоизточници, включи-

телно цифрови приставки, DVD 
плейъри, A/V приемници и виде-
окамери.  

С грижа за природата
Щадящите природата тех-

нологии са залегнати във всички 
нови продукти на Philips. Моде-
лът Philips 224CL2SB е ярък при-
мер за това – той отговаря на 
сертификациите EPEAT Silver, Ди-
ректива RoHS и Energy Star 5.0. В 
допълнение материалите на опа-
ковката са 100 % рециклируеми.

При производството на про-
дукта се използват материали 
без съдържание на олово. Всички 
пластмасови части на корпуси-

те, частите на металните шасита и опа-
ковъчните материали са 100% годни за ре-
циклиране. Постигнато е съществено нама-
ление на съдържанието на живак в лампите. 
Philips стриктно прилага стандартите на 
Директивата RoHs, което гарантира от-
страняването на всички опасни материали.  

Сертифицирането по Energy Star гаран-
тира, че купувате продукт, отговарящ 
на най-актуалните стандарти за енергий-
на ефективност и действащ с максимална 
енергийна ефективност на всички равни-
ща. Новите монитори на Philips са серти-
фицирани по спецификацията Energy Star 
5.0 и отговарят на стандарта или го над-
хвърлят. Например в режим на неактив-
ност Energy Star 5.0 изисква под 1 ват пот-
ребявана мощност, а мониторите на Philips 
потребяват под 0,5 вата.  

Продуктът е наличен в Technopolis на 
цена 349,00 лв. с ДДС.
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МИСИЯ РС 
УСКОРЯВАНЕ: 
ДОСТЪПНИ 
ИЗПИТАНИ 
СРЕДСТВА

И 

Ускоряването на компютрите 

е любимо наше занимание и 

редовна тема на страниците на 

PC World. От последната подобна 

публикация обаче измина доста 

време, през което събрахме още 

опит, научихме нови трикове и 

натрупахме изпитана в реални усло-

вия и тестове информация за достъп-

ните “РС ускорители”, с помощ та на 

които всеки може да подобри 

производителност та на личната си (или 

служебна) система поне докато не събере 

достатъчно средства за по-сериозен 

ъпгрейд или покупка на нова настолна или 

преносима машина. Всичко това включихме в 

настоящата статия, в която предлагаме на 

вашето внимание повече за хардуерните, соф-

туерни и/или мрежовите хитринки за подобря-

ване на производителност та и улесняване на 

живота ви. Тези изпробвани на практика сред-

ства са фокусирани основно върху Windows 7 бази-

раните компютри, но много от тях са универсално 

приложими и с други типове платформи. Триковете 

за ускоряване са обобщени в три отделни секции, но 

преди да преминем към тях, ще ви насочим към отго-

вора на може би най-важния първоначален въпрос:

Хардуерни, софтуерни и 
мрежови ускорители, които 
могат да върнат в играта 
всеки бавен компютър

Практика



производителност та на РС-то, е най-ефек-

тивно с реални тестове. За изпълнението 

на тази задача направихме две отделни те-

стови постановки (системи). Първата е за 

“обща употреба” и ежедневна работа (офис 

приложения, базово фоторедактиране, въз-

произвеждане и кодиране на видеофайлове), 

а втората е “геймърска”. След това разгра-

ничихме възможните ъпгрейди за тях в 4 

основни категории: процесор, RAM памет, 

хард диск и графична карта. 

Двете основни тестови системи са из-

градени така, че да отразяват най-добре 

(според нас) наличните разпространени оп-

ции, които подлежат на ъпгрейд към днеш-

на дата: една РС система на около 3-годиш-

на възраст с 3.4GHz Pentium D процесор, 2GB 

RAM памет, 500-гигабайтов хард диск и ви-

деокарта GeForce 8800GT и една 1-годиш-

на система с 2.8 GHz Core i7 CPU, 4GB RAM 

памет, твърд диск с капацитет 1TB и ATI 

Radeon HD 5670 графична карта. Всяка от 

тях е тествана в различни комбинации от 

споменатите по-горе категории за ъпгрейд, 

за да се установи къде ще се оправдае най-

добре инвестицията – т.е. кой ъпгрейд или 

коя комбинация от ъпгрейди ще увеличат 

най-много производителност та на систе-

мата. Разбира се, тъй като тестовите сис-

теми са по-скоро примерни, така би тряб-

вало да се възприемат и резултатите, но 

все пак получените цифри дават достатъч-

но основания за някои изводи и препоръки, 

които може би ще ви изненадат.

Резултатите от тестовете са пред-

ставени в таблица, която изобразява в про-

центи подобренията в производителност-

та със съответните ъпгрейди, а по-долу са 

изводите и коментарите. 

Ъпгрейдът на процесора: Както се вижда 

от таблицата, замяната на Pentium D про-

цесора на “ежедневната” РС система с та-

къв от клас Core 2 дава моментален и ясно 

забележим прираст в производителност та 

на цялата система. Ъпгрейдът към 2.67GHz 

Core 2 Quad пък допринесе с около 36,8% скок 

на бързодействието при работа с обичай-

ните споменати приложения. Интересно е, 

че при използване на по-стар 3.0GHz Core 2 

Duo процесор подобрението е още по-зна-

чително – 52,6%, вероятно заради по-бърза-

та предна шина (frontside bus – FSB) от тази 

на Core 2 Quad. При всички тези процесорни 

ъпгрейди още по-значим е прирастът в гра-

фичната производителност на системата.

Най-хубавото от всичко в случая е, че 

всички споменати CPU ъпгрейди са срав-

нително достъпни като цена, като вари-

Хардуерни РС УСКОРИТЕЛИ
Когато искаме по-бърза РС система, най-логичното и естествено 

решение е да я обзаведем с по-бързи компоненти – памет, виде-

окарта, процесор и т.н. Хардуерните ъпгрейди обаче не са евтини, 

затова всеки, който държи да похарчи разумно ограничения си 

бюджет, ще вложи парите си в ускорителите, от които ще има 

най-голям ефект. Кои обаче са те? Точно на този въпрос ще отго-

ворим в настоящата секция, базирайки препоръките си на реални 

тестове на няколко различни комбинации от компоненти. 
Установяването на това, кои РС ъпгрейди се отразяват най-добре на 

Как да разберем 
дали 

КОМПЮТЪРЪТ НИ 
Е ТВЪРДЕ БАВЕН?

Само чувството, че компютърът ви ра-

боти твърде бавно, не означава непремен-

но, че той наистина е такъв. Има редица 

фактори, които биха могли да причинят 

времен но намаляване на бързодействието: 

“забил” принтер, лошо направена уебстра-

ница, сривове в услугата на вашия Интер-

нет доставчик и какво ли още не. Разбира 

се, има и доста достоверни признаци, кои-

то могат да ви подскажат, че нещо не е на-

ред – ако първоначалният старт на маши-

ната ви отнема повече от 1-2 минути или 

приложенията редовно се отварят твър-

де бавно, почти със сигурност е време да 

вземете някакви мерки, за да върнете сис-

темата си отново “във форма”.

От друга страна, за да сте сигурни в ре-

шението си, е добре да разполагате с въз-

можно най-точни дан ни в цифрово израже-

ние. Как да си ги осигурите? Най-лесният 

начин е, като използвате периодично няка-

къв тестов софтуер, с който редовно да 

оценявате цялостната производителност 

на системата си. Както обикновено, в Ин-

тернет има много такива предложения, 

включително разработеният в PC World ин-

струмент WorldBench, но в повечето слу-

чаи те са платени. Ако все пак нямате из-

лишни средства за инвестиране, можете 

да се спрете и на някой хубав безплатен 

продукт, като например PCMark Vantage 

във или без комбинация с друг от безплат-

ните инструменти на известния разра-

ботчик Futuremark, специализиран имен но 

в тази сфера (http://www.futuremark.com/

download/). Всъщност за базова информация 

по въпроса можете да използвате и вграде-

ния инструментариум на Windows – опци-

ята ‘Performance Information and Tools’ от 

контролния панел. Осигуряваните по този 

начин дан ни са доста рудиментарни, но все 

пак са по-добре от нищо.

Така или иначе, независимо какъв точно 

инструмент сте избрали, важно е редовно 

да събирате и да си записвате дан ни за сис-

темната производителност. Ако след ня-

кой от тестовете видите 15-20% спад в 

резултатите, значи е време да се вземат 

някакви мерки за ускоряване. Следват пред-

ложенията ни в тази насока.
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антът с най-добро съотношение цена/до-

пълнителна производителност е този с 

Core 2 Duo.

Ъпгрейдът на RAM памет та: “Народна-

та” мъдрост твърди, че ъпгрейдът на RAM 

памет та веднага и видимо подобрява сис-

темната производителност, още повече че 

е лесен за изпълнение, a DRAM модулите са 

относително евтини. Но ако вашият ком-

пютър вече е снабден с умерено количество 

системна памет (да речем, към 2 GB, както е 

в нашия случай), добавянето на допълнител-

но такова само по себе си едва ли ще даде 

кой знае колко допълнителна скорост. В на-

шия пример увеличаването на памет та от 

2GB до 4GB повиши бързодействието едва 

с 1,3% при работа със стандартните при-

ложения и на практика не се отрази изобщо 

при игрите. (Увеличаването на памет та от 

4GB до 8GB в геймърската система ни доне-

се едва 3% повече бързодействие). Тези те-

стови резултати на практика обезсмислят 

инвестицията в повече памет с цел подо-

бряване на производителност та – в нея има 

малко повече резон единствено ако ползва-

те 64-битова операцион на система, която 

оползотворява по-добре голямото количе-

ство RAM памет. 

Ъпгрейдът на хард диска: От тестови-

те резултати ясно се вижда, че обещани-

ята на SSD (Solid-state-drive) технология-

та за значително намаляване на времето 

за отговор на дисковата storage подсис-

тема съвсем не са безпочвени. В случая за-

мяната на стандартния 500-гигабайтов 

7200 rpm хард диск със 120GB SSD устрой-

ство донесе веднага 8% повишаване на 

производителност та при работа с оби-

чайни приложения и цели 18,4% в игрите. 

От друга  страна,  в  сравнение с 

традицион ните HDD устройства, SSD 

продуктите все още са сравнително скъ-

пи, а и замяната води до значителна за-

губа на капацитет за съхранение (почти 

75% в нашия случай). Затова подобен ъп-

грейд е смислен само ако новото SSD ус-

тройство се използва като системно 

(т.е. за инсталация на операцион ната сис-

тема и приложенията, с които се рабо-

ти), докато магнитният хард диск служи 

за съхраняването на големи обеми инфор-

мация и евентуално за бекъп.

Ъпгрейдът на видеокартата: Тук няма 

мистерии и тестовите резултати на-

пълно отговарят на очакванията: инвес-

тицията в по-нова графична карта може 

да направи чудеса за добавянето на по-

вече бързодействие, особено при игри-

те. Когато заменихме старата GeForce 

8800GT графична карта на “ежедневния 

компютър” с ATI Radeon HD 6870 модел, 

производителност та при гейминга скочи 

с близо 15%. В геймърската система пък 

замяната на ATI Radeon HD 5670 с HD 6850 

донесе направо 117,2% повече графична 

производителност в игрите, макар че на 

практика и в двата случая смяната на ви-

деоадаптера не се отрази на работата с 

ежедневни приложения. 

Всичко наведнъж: Разбира се, предпри-

емането на най-ефективните ъпгрейди 

едновремен но носи най-съществени систем-

ни ускорения: например четирите основни 

замени на компоненти (процесор, RAM па-

мет, хард диск и графична карта) в по-ста-

рата тестова система за обща употреба 

ни осигуриха 67,1% по-добра цялостна про-

изводителност и внушителните 166,3% по-

           СИСТЕМА ЗА “ОБЩА УПОТРЕБА” WORLDBENCH 6
РЕЗУЛТАТ

ЦЯЛОСТНО 
ПОДОБРЕНИЕ НА 
БЪРЗОДЕЙСТВИЕТО

СРЕДМО 
ПОДОБРЕНИЕ В 
ГРАФИЧНИТЕ 

ТЕСТОВЕ

СРЕДНО 
СИСТЕМНО И 
ГРАФИЧНО 

ПОДОБРЕНИЕ
БАЗОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ОБЩА УПОТРЕБА:
3.4GHz Pentium D CPU, 800MHz FSB, 2GB DDR2-800 RAM, 500GB 
7200-rpm HDD, GeForce 8800GT 512MB видеокарта

76 — — —

ПРОМЯНА С 4GB DDR2-800 RAM 77 1.3% 0.1% 0.7%

ПРОМЯНА С OCZ 120GB SSD 82 8.0% 18.4% 13.2%

ПРОМЯНА С Radeon HD6870 1GB GDDR5 видеокарта 76 0.0% 14.9% 7.5%

ПРОМЯНА С 2.67GHz Core 2 Quad Q6700, 1066MHz FSB 104 36.8% 43.2% 40.0%

Core 2 Quad, 4GB RAM, 120GB SSD, Radeon HD6870 115 51.3% 135.8% 93.6%

ПРОМЯНА С 3.0GHz Core 2 Duo E8400, 1333MHz FSB 116 52.6% 53.5% 53.1%

3.0GHz Core 2 Duo E8400, 1333MHz FSB, 4GB RAM, 120GB SSD, 
Radeon HD6870 127 67.1% 166.3% 116.7%

ГЕЙМЪРСКА СИСТЕМА WORLDBENCH 6
РЕЗУЛТАТ

ЦЯЛОСТНО 
ПОДОБРЕНИЕ НА 
БЪРЗОДЕЙСТВИЕТО

СРЕДNО 
ПОДОБРЕНИЕ В 
ГРАФИЧНИТЕ 

ТЕСТОВЕ

СРЕДНО 
СИСТЕМНО И 
ГРАФИЧНО 

ПОДОБРЕНИЕ
БАЗОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ГЕЙМЪРСКСТА СИСТЕМА:
2.8GHz Core i7 860 CPU, 4GB DDR3 RAM, 1TB 7200-rpm HDD, ATI 
Radeon HD 5670 1GB GDDR5 видеокарта

135 — — —

ПРОМЯНА С 8GB DDR3 RAM 139 3.0% 0.3% 1.7%

ПРОМЯНА С Radeon HD6850 1GB wвидеокарта 135 0.0% 117.2% 58.6%

ПРОМЯНА С 8GB RAM и Radeon HD6850 139 3.0% 119.8% 61.4%

ПРОМЯНА СЪС 120GB SSD 141 4.4% 0.2% 2.3%

8GB RAM, Radeon HD6850, 120GB SSD 147 8.8% 121.1% 65.0%

ЕФЕКТ ОТ ЪПГРЕЙДИТЕ НА РАЗЛИЧНИ СИСТЕМНИ КОМПОНЕНТИТЕСТВАНО
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вече бързодействие в игрите. Вярно, като 

цяло един такъв групов ъпгрейд струва по-

вече, но по принцип допълнителната ефек-

тивност, която получавате, е повече в 

сравнение със сумарната от замяната на 

отделните компоненти. 

От друга страна, не е необходимо 

непремен но да ъпгрейдвате всичко, за 

да получите забележимо по-добро бър-

зодействие. Най-добре ще е, ако се фо-

кусирате върху “тесните места” в 

производителност та. За да ги откриете, 

посетете Windows Performance Information 

and Tools Control Panel секцията. Вижте къде 

са най-малките числа в Windows Experience 

Index подсекцията – там са областите, в 

които ъпгрейдът би трябвало да има най-

голям ефект. 

Кога си струва хардуерният ъпгрейд?

Казаното дотук навежда на един логи-

чен въпрос, а имен но: има ли смисъл да се 

правят толкова ъпгрейди, след като прос-

то можем да си купим ново РС? В края на 

краищата дори в идеалния си вариант ъп-

грейдът си е разправия, а и съвсем не изли-

за евтино – ако се придържаме към приме-

рите с тестовите системи, замяната и 

на четирите основни компонента излиза 

към 1000 лв., т.е. повече, отколкото стру-

ват много нови настолни, че даже и прено-

сими компютри.

Все пак, като оставим настрана нужна-

та работа и обичайните рискове, свързани 

с физическата замяна на компоненти, има 

случаи, в които ъпгрейдът е по-добрият ва-

риант от покупката на нов компютър. Клю-

чов аспект в разграничаването е графика-

та, тъй като новите компютри от споме-

натия ценови сегмент, които по принцип 

са с интегрирани графични решения, обик-

новено се представят доста зле в гейминг 

тестове и реални игри. Тоест, ако искате 

повече гейминг производителност, откол-

кото имате в момента, със сигурност по-

вече ползи срещу по-малка инвестиция ще 

ви донесе замяната на видеокартата, от-

колкото купуването на нова машина с ин-

тегриран VGA адаптер.

Работата с офис и други ежедневни 

приложения е по-различна история. Ако 

сегашният ви компютър е твърде бавен 

дори за тях, то покупката на нова маши-

на определено никак не е лоша идея. Но 

като се има предвид нужната инвести-

ция, във всички останали случаи избира-

телният ъпгрейд на отделни компоненти 

според дадените по-горе насоки по всяка 

вероятност ще се окаже по-мъдрият (и 

по-евтин) вариант. 

Дори да нямате финансовата възмож-

ност да направите незабавен ъпгрейд, 

все още разполагате с доста възможнос-

ти за ускоряване. В тази секция ще обоб-

щим тези от тях, които според нас най-

много си заслужават усилията. А всъщ-

ност “усилия” едва ли е подходящата дума 

тук, защото в повечето случаи става въ-

прос за пипването на някоя и друга прос-

та настройка по системата, която оба-

че може да доведе до значителни подобре-

ния в производителност та. Караме поред.

Програмирайте антивирусните провер-

ки: Не е задължително РС-то ви да се ока-

же с вирус, но все пак е добре винаги да сте 

сигурни в това. Проверката за вируси оба-

че нерядко намалява бързодействието на 

системата, затова програмирайте анти-

вирусния си софтуер така, че да проверя-

ва компютъра, 

когато не рабо-

тите с него  – 

например късно 

през нощ та.

Актуализирай-

те power на-

стройките: По подразбиране Windows на-

стройките за захранването на компютри 

с батерии (лаптопи, нетбуци и пр.) са сло-

жени на т.нар. балансиран (“Balanced”) план. 

Въпросният план осигурява добър компро-

мис между производителност и време за ав-

тономна работа, но ако използвате лапто-

па си включен към мрежата през по-голяма-

та част от времето, животът на батери-

ите не е толкова важен. Затова пък имате 

възможност да подобрите бързодействи-

ето на преносимата си машина, като сло-

жите power настройките на някой от “по-

мощните” планове, които Windows крие. 

За да го направите, кликнете на иконката 

на батерията от системния трей и избе-

рете “More power options”. Проследете па-

дащото меню до опцията “Show additional 

plans” и изберете плана “High performance”. 

Този избор ще изключи и автоматичното 

преминаване на машината в спящ режим, 

което пък ще ви спести времето за гасе-

не и рестарт, когато мръднете за малко 

от лаптопа. 

Деинсталирайте, деинсталирайте и пак 

деинсталирайте: Няма нищо лошо в това 

Софтуерни РС УСКОРИТЕЛИ
10 ефективни софтуерни трика за ускоряване на компютъра от 

старта до гасенето

Windows Experience Index 

конзолата дава общ груб 

поглед към най-силните и 

най-слабите от гледна 

точка на производител-

ност та компоненти в РС 

системата ви 
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от стари инсталации и забравени в кош-

чето (Recycle Bin) остатъци. Въпросното 

приспособление може да се отвори, като 

напишете “disk cleanup” в полето за тър-

сене от стартовото меню на Windows 7 и 

натиснете Enter. Сложете отметка срещу 

всеки тип файлове, от които искате да се 

отървете, и оставете инструмента да си 

свърши работата. 

Още идеи за това, как да дадете повече 

“въздух” на системата си, можете да на-

мерите също и в публикувания в бр. 4/2011 

на PC World материал “Пролет е – да изчис-

тим “боклука” и от РС-то”. 

Дайте шанс на ReadyBoost: Ако сте не-

дотам горд собственик на старичко РС с 

малко RAM памет, все пак можете да му 

дадете повече ско-

рост, като прибег-

нете до една модер-

на хитринка в лице-

то на технология-

та ReadyBoost, коя-

то ви позволява да 

използвате включена 

към компютъра USB 

флашка като допъл-

нителна RAM памет. 

За да се възползвате 

ефективно от тази 

стратегия, ще тряб-

ва все пак да разпола-

гате с високоскорос-

тен USB порт и въз-

можно най-голяма по обем и най-бърза мо-

дерна USB флашка. Ако тези условия са из-

пълнени, Windows ще ви позволи да задей-

ствате ReadyBoost опцията още с включва-

нето на устройството в USB порта – ко-

гато изскочи прозорецът на AutoPlay функ-

цията, просто изберете опцията “Speed 

up my system” и следвайте инструкциите. 

Изпробвайте нови драйвъри: Един попу-

лярен компютърджийски принцип от близ-

кото минало съветва да не инсталираме 

нови драйвъри, ако компютърът ни си ра-

боти нормално, защото има вероятност 

нещо да се обърка след новата инстала-

ция. Всъщност няма спор, че такава тео-

ретична вероятност винаги съществува, 

но, от друга страна, новите драйвъри мо-

гат и да направят системата ви значител-

но “по-пъргава”  – вариант, който в наши 

дни е значително по-вероятен. 

За да намалите до минимум опасност-

та от неприятности, преди да инстали-

рате нови драйвъри е препоръчително 

да си направите точка за възстановяване 

(System Restore Point), към която да се вър-

нете, ако все пак нещо се обърка. Най-бър-

зият начин за това е да напишете “Create 

a restore point” в полето за търсене в Start 

менюто на Windows 

(7) и да кликнете 

на “Create” в прозо-

реца, който се поя-

ви. (Или от секци-

ята “Performance 

and Maintenance” 

System Restore в кон-

тролния панел на 

Windows XP и Vista.)

С л е д в а щ а т а 

стъпка към драйвър-

ния ъпгрейд тряб-

ва да направите 

в Windows Update. 

Кликнете на Check 

for Updates и след 

това нататък, за да видите колко налични 

ъпдейти има. По принцип Microsoft класифи-

цира драйвърните актуализации като опцио-

нални, така че дори Windows Update да ви 

казва, че нямате нужда от някакви критич-

ни ъпдейти, актуализирането на драйвъри-

те все пак е препоръчително. За целта сло-

жете отметки на необходимите места и 

кликнете на ОК, за да ги инсталирате. 

След това посетете уебсайтовете 

на производителите на основните ком-

поненти в машината и проверете и там 

дали няма нещо ново. За целта е добре да 

знаете точния модел на всеки инстали-

ран в машината ви хардуерен компонент 

(ако не сте сигурни, можете да провери-

те през Windows Device Manager секция-

та в контролния панел), така че да си сва-

лите точно това, което ви трябва. Ин-

сталирайте всеки от драйвърите (това 

обикновено е свързано с рестарт) и тест-

вайте машината си след всяка такава ин-

сталация, за да видите как се променя 

производителност та є. Вероятно ще за-

бележите, че най-голям ефект имат акту-

Вграденият в Windows инструмент Disk Cleanup 

показва как се използва наличното пространство 

в хард диска и дава информация за най-големите 

консуматори

да имате много инсталирани програми в 

компютъра, но ако прекалите с броя им, 

може да си създадете проблем, защото вся-

ко приложение заема място на хард диска, а 

много програми са настроени и така, че да 

се задействат още при стартирането на 

машината или да работят във фонов ре-

жим, което пък “задръства” системната 

RAM памет винаги когато РС-то работи, 

без значение дали ползвате конкретното 

приложение в момента, или не.

За целта посещавайте редовно секци-

ята ‘Programs and Features‘ на контролния 

панел и махайте от там всички програ-

ми, които не ви трябват. Оглеждайте се 

за разни инструментални ленти, служебни 

програми и драйвъри на устройства (напр. 

принтери, WWAN модеми, камери, клави-

атури, мишки, плейъри и пр. периферия), 

които вече не използвате. След необходи-

мите рестартирания може да се изнена-

дате от това, колко по-леко работи сис-

темата ви.

Разчистете твърдия диск: Съхраняването 

на много файлове на твърдия диск обикно-

вено не създава проблеми  – поне докато 

дискът не се напълни и на Windows не му 

се наложи да търси оскъдните празни мес-

та, където от време на време трябва да 

записва това-онова.

Затова уверете се, че винаги имате 

поне 10-15% свободно пространство на сис-

темния хард диск и при първа възможност 

разтоварвайте всичко на външни устрой-

ства за съхранение или средства за архиви-

ране на информация. Стартирайте вграде-

ния в Windows инструмент Disk Cleanup, за 

да се отърве-

те от редов-

но събиращия 

се “системен 

боклук”, като 

времен ни Ин-

тернет файло-

ве, остатъци 

За да намалите системния 

безпорядък, махайте редов-

но излишното от инсталира-

ните приложения. За целта 

можете да използвате 

“Programs and Features” секци-

ята от контролния панел
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В Personalization секцията можете да поорежете 

атрактивните, но консумиращи системни ресурси 

ефекти, като си изберете контрастна основна тема 

ализациите на BIOS-а и драйвърите за дъ-

ното и графичната карта. Междувремен-

но не забравяйте да правите точки за въз-

становяване на системата.

Намалете startup приложенията: Много 

е вероятно със старта на машината ви 

да се стартират един куп програми, про-

грамки и приложения, за чието съществу-

ване дори не подозирате. Това увеличава 

времето за първоначално зареждане, така 

че, ако искате да ускорите процеса, ще 

трябва да понамалите броя им. Като на-

чало можете да започнете, като напише-

те msconfig в полето за търсене на Start 

менюто. Кликнете на таба Startup и ще ви 

излезе списък с всичко, което се стартира 

заедно със зареждането на операцион ната 

система. Махнете отметките на прило-

женията, за които смятате, че няма нуж-

да да се зареждат при всяко стартиране 

на машината. 

Другият вариант е да използвате ня-

коя подходяща безплатна програмка като 

Soluto, с която ви запознахме в спомената-

та по-горе статия (“Пролет е – да изчис-

тим “боклука” и от РС-то”) от бр. 4/2011.

Подрежете “крилцата” на Aero интер-

фейса: Няма спор, че новият Aero интер-

фейс на Windows 7 определено хваща око-

то с всичките му там полупрозрачни про-

зорци, разнообразни фонове и прочее ук-

рашения. Но въпросните ефекти имат 

и понякога значителен негативен ефект 

върху системното бързодействие. Мо-

жете да се уверите в това, като ги из-

ключите. За целта отворете менюто 

Personalization от контролния панел и в 

главния прозорец на ааплета скролнете 

надолу, докато намерите “Basic and High 

Contrast Themes”. Изборът на Basic темата 

на Windows 7 е добър вариант, защото тя 

изисква много по-малко графичен рендеринг. 

Ако смятате, че трябва да отидете още 

по-нататък в орязването на визуалните 

ефекти, можете да го направите от ме-

нюто “Performance Information and Tools’” 

на контролния панел. Там кликнете на оп-

цията “Adjust visual effects” в лявата част. 

Ще намерите над 20 специфични настрой-

ки, които можете да използвате, за да по-

добрите бързодействието на системата 

си. Можете да изключите всичко навед-

нъж, като кликнете на бутона “Adjust for 

best performance” 

и след това на ОК. 

Изключете Aero 

Peek и Aero Snap: 

Можете да обърне-

те внимание също 

на функциите Aero Peek и Aero Snap, които по 

принцип не консумират кой знае колко много 

системни ресурси, но изключването на Aero 

Snap, да речем, може да ви спести усилията 

да преоразмерявате ръчно случайно промене-

ни прозорци, които по невнимание сте при-

влекли към ръбовете на екрана. 

Можете да изключите Aero Peek функцията с 

десен клик върху таскбара, после Properties и маха-

не на отметката срещу “Use Aero Peek to preview 

the desktop”

За бърз достъп до тези функции може-

те да напишете “ease” в полето на стар-

товото меню. Изберете “Ease of Access 

Center” и в долната част на екрана кликне-

те на “Make it easier to focus on tasks”. Сло-

жете отметка в кутийката срещу те-

кста, гласящ “Prevent windows from being 

automatically arranged when moved to the 

edge of the screen”, за да изключите ав-

томатичната промяна на прозорците с 

Aero Snap. Докато сте още в това меню, 

можете да сложите отметка и срещу оп-

цията “Turn off all unnecessary animations 

(when possible)”, с което пестите още се-

кунди. Aero Peek пък се изключва с десен 

клик върху таскбара, после Properties и ма-

хане на отметката срещу “Use Aero Peek 

to preview the desktop”.

Ликвидирайте тъмбнейлите: Ако ви се е 

случвало да отваряте директория със сто-

тици изображения в режим на “thumbnail 

preview” (т.е. с микрокартинки за предвари-

телен преглед) с каквото и да било Windows 

приложение, сигурно сте забелязали колко 

бавен може да се окаже този процес. Опци-

ята за thumbnail преглед в Windows Explorer 

може да се изключи от менюто Tools и 

Folder Options. Като отворите последна-

та опция, намерете таба “View”, кликне-

те и после сложете отметка срещу опци-

ята “Always show icons, never thumbnails”.

Безплатното приложение 

Soluto ускорява първоначал-

ното зареждане, като 

отлага стартирането на 

по-маловажните програми  
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Ако в списъка ви с DHCP кли-

енти присъстват имена, 

които не ви говорят 

нищо, много е вероятно да 

има непоканени “аванта-

джии”, които нелегално 

ползват и забавят вашия 

безжичен канал 

Не всички забавяния в работата на ком-

пютърната техника се причиняват от 

операцион ната система или от самия ком-

пютър. Например, ако става въпрос за транс-

фер на файлове между машините или за бавно 

отваряне на уебстраници, то “виновникът” 

най-вероятно е в мрежовите настройки, а не 

в Windows или кутията на РС-то. В миналия 

бр. 5/2011 на PC World ви запознахме детайл-

но с редица начини за подобряване на мрежо-

вата производителност, затова тук няма да 

се разпростираме отново подробно на въпро-

са, но все пак ще споменем още някои обичай-

ни “мрежови ускорители”, на които по една 

или друга причина не успяхме да обърнем вни-

мание в статията “Съвети и трикове за уве-

личаване на мрежовата производителност” 

от майското издание на списанието.

Ъпгрейдвайте всичко възможно към 

802.11n: Купуването на нов, модерен 

Wireless N рутер определено помага за бър-

зодействието на безжичната мрежа, но 

ефектът от тази покупка е най-забележим, 

ако всички останали свързани устройства 

поддържат въпросния стандарт. Тоест нов 

рутер в тандем със стар лаптоп няма да 

повиши особено скорост та на връзката 

помежду им освен ако не сте в перифери-

ята на покритието, където по-добрата 

производителност ще се дължи единстве-

но на факта, че сигналът на новия рутер 

(по всяка вероятност) е по-силен. Ако ис-

кате да се възползвате от предимствата 

на възможно най-добрата пропускателна 

способност на даден 802.11n рутер, тряб-

ва да използвате WPA2 криптиране (или из-

общо да не използвате такова): по-старо-

то WPA шифроване оперира на половина-

та от теоретичната скорост, предлага-

на от стандарта 802.11n.

Разчовъркайте антените: Може би най-лес-

ният и най-достъпен начин за промяна на 

производителност та на безжичната мре-

жа е, като поразмърдате антените на руте-

ра – стига последният да има видими таки-

ва, разбира се. Опитайте различни конфигура-

ции: например всички да са изправени, накло-

нени на 45 градуса, насочени встрани или дру-

ги от възможните комбинации. Нашата прак-

тика показва, че в зависимост от рутера на-

стройването на положението на антените 

му може да даде до 20% подобрения в осигу-

ряваната от него пропускателна способност. 

Разбира се, самият рутер също може 

да бъде местен и не е задължително да се 

държи там, където ще изглежда най-добре. 

Всъщност “златното” правило повелява без-

жичният модем/рутер да се поставя въз-

можно най-близко до мястото, на което най-

често се използват компютрите/устрой-

ствата, които имат нужда от връзка. Ако 

въпросната техника е разхвърляна из различ-

ни стаи на дома или офиса ви, опитайте се 

да поставите рутера на възможно най-цен-

тралното спрямо ориентацията им място. 

Проверете за смутители на връзката: 

Факт е, че мрежовата производителност 

намалява, когато много устройства използ-

ват едновремен но наличния безжичен канал. 

Естествено, винаги можете да наблюдавате 

как използвате мрежата, но ако има и други 

хора, които използват същата връзка? За да 

видите дали има “авантаджии”, консулти-

райте се със списъ-

ка от DHCP клиен-

ти, предлаган от 

конфигурацион ния 

инструмент на ва-

шия рутер. В по-

вечето случаи във 

въпросния списък 

се отразява абсо-

лютно всичко, свързано в мрежата, с разноо-

бразна информация, в това число MAC адреси 

и хост имена на компютри. Не се стряскате, 

ако откриете повече устройства от налич-

ните в дома/офиса ви лаптопи и настолни 

компютри – в списъка със сигурност ще бъ-

дат включени и други джаджи, като безжич-

ни принтери, медийни сървъри, смартфони 

и друга wireless техника. Но ако откриете 

някое потребителско име, което не тряб-

ва да фигурира в списъка, може би няма да 

е зле да помислите за преминаване към по-

високо ниво на Wi-Fi сигурност, както и да 

смените администраторската си парола и 

шифровъчния ключ. 

Върнете трафика във форма: Ако нямате 

нищо против да се пробвате и с малко по-

изтънчените мрежови настройки, можете 

да пипнете приоритизацията на трафика 

в рутера си. Най-общо казано, т.нар. при-

оритизация на трафика (позната и като 

traffic shaping) е технология, която ви дава 

възможност да кажете на мрежата си да 

пуска с приоритет определена форма на 

трафик за сметка на друга такава. Напри-

мер, ако решите че гласовите или видеоко-

муникации трябва да се ползват с най-голям 

приоритет, можете да настроите мрежа-

та си така, че при обаждания или видеот-

рансфер тя да пропуска съответните по-

тоци без забавяне, като отлага или заба-

вя, да речем, получаването на имейли или 

свалянето на файлове за времето, за кое-

то ги ползвате, тъй като те не се толко-

ва чувствителни към забавянията. 

В наши дни все повече рутери идват и с 

т.нар. Quality of Service функционалност. А 

тя също може да бъде доста полезна, тъй 

като дава достъп до още по-подробни на-

стройки и възможности за подобряване на 

производителност та. Ако пък сте сред по-

напредналите мрежови потребители, мо-

жете да опитате да внесете подобрения 

в бързодействието и функционалност та 

на мрежата си (включително с Quality of 

Service опции), като си свалите фърмуер от 

независими компании, какъвто поддържат 

например рутерите на Linksys. 

Мрежови УСКОРИТЕЛИ

Още начини за повишаване производителност та на всичко, 

свързано в домашната или офис мрежа
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Мултитаскингът не е за нас, хора-

та. Мозъците ни не са устроени 

така, че да могат да го изпълня-

ват ефективно. В натовареното съвремен-

но ежедневие обаче със сигурност мнозина 

биха се радвали, ако можеха да изпълняват 

няколко задачи едновремен но. И ако това 

е непосилно за нас, хората, то отнасяне-

то на множество задачи към няколко ком-

пютъра, би ни помогнало да се фокусираме 

ефективно върху една конкретна задача. В 

следния материал ще ви предложим реди-

ца варианти за впрягане възможностите 

на няколко компютъра, така че да бъдат 

по-ефективни и продуктивни.

Разтоварване на процесора – 
пренасочване на задачи към 
втора машина

В днешно време е не просто препоръчи-

телно, но и почти невъзможно да се купи 

процесор с едно ядро. А до началото на 

2012 г. същото ще се отнася за смартфо-

ните. Многоядрената изчислителна мощ 

е страхотно нещо, тъй като значително 

увеличава мултитаскинг способностите на 

компютъра. Същото обаче важи при нали-

чието на повече от една машина. Ако на 

основната си машина сте заредили интен-

зивна за изпълнение задача (рендериране, 

видеоенкодинг и т.н.), можете да пренасо-

чите друга задача към втори компютър, 

без да спирате или чакате допълнително. 

Как да постигнем това ефективно?
Аз работя основно на портативен компю-

тър, но предпочитам да пренасочвам сери-

озни изчислителни задачи, като видеоенкод-

ване, на десктоп машината си по две причи-

ни: първо, настолният компютър е по-бърз и, 

второ, лаптопът става притеснително го-

рещ, когато трябва да се справя с нещо тол-

кова сериозно. Така се получава, че лаптопа 

често използвам за редактиране, тъй като 

това е и основният ми работен компютър. 

Независимо от ситуацията, факт е, че 

трябва бързо да трансферирате файлове 

от основната ви машина към вторична-

та. Ако файлът е малък, можете да използ-

вате безплатното приложение Dropbox 

(http://www.dropbox.com/), достъпно за 

Windows, Mac OS X, Linux, Android, iPhone 

и iPad, което ще го синхронизира на ло-

калната ви мрежа. Освен за синхрониза-

ция, Dropbox е идеален и като организа-

тор, което е много важно, при положение 

че ежедневно боравите с множество фай-

лове, разпилени из множество папки, сред 

множество директории. С други думи, бла-

годарение на Dropbox, файловете ви ще са 

на разположение на всеки компютър с дос-

тъп до Интернет. Така, ако една машина 

е заета с изпълнението на конкретна за-

дача, спокойно можете да се насочите към 

друга и да продължите работата си там, 

където сте я оставили (по-долу ще обър-

нем повече внимание на това). 

Като минус на Dropbox може да се по-

сочи, че е бавен, когато става въпрос за 

големи файлове, намиращи се дори в ло-

кална мрежа. При трансфер на големи фай-

лове флашката е един от най-добрите ва-

рианти. Допълнителен хард диск също е 

Използване на няколко 
компютъра за увеличаване на 
продуктивност та
Владимир Георгиев

вариант, но той трябва да е бърз и с дос-

татъчно свободно пространство, тъй 

като постоян но ще записвате и отваряте 

файлове. Ако ги държите (устройствата) 

относително празни, впоследствие няма 

да се тревожите за пространството при 

трансфер на дан ни – нещо, което само ще 

ви забави. Накрая, ако прехвърляте файл на 

десктоп машина, която няма преден или 

леснодостъпен USB порт, или порт, от ка-

къвто имате нужда, подсигурете се с не-

обходимия преходник, за да не си създавате 

допълнителна работа. Това няма да ви спес-

ти особено много време, но със сигурност 

ще ви спаси от фрустриращи моменти.

Работете от всяка машина, 
потенциално навсякъде

По-горе загатнахме за тази толкова 

удобна възможност: да се преместите от 

компютъра, който използвате, и да продъл-

жите работата си на друга машина – точ-

но там, където сте я оставили. Ако сте 

натоварили основната си машина с тежки 

изчисления, това ще ви е от полза. Ако ос-

новният ви компютър внезапно се повре-

ди, а имате нещо спешно за довършване, и 

това ще ви е от полза. Ако просто ви е ом-
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ръзнало да се взирате в екрана на лаптопа 

и искате да седнете пред десктоп компю-

търа (или обратното), това ще ви е също 

от полза. Накратко, съществуват много 

случаи, при които наличието на втора ма-

шина е крайно необходимо. Осъществява-

нето на прехода между първичния и вто-

ричния компютри изисква работа, но уси-

лията ще си струват. 

Как да постигнем това ефективно?
Вече споменахме, че що се отнася до син-

хронизирането и организирането на папки 

и файлове, Dropbox е чудесен избор. В зависи-

мост от личните ви предпочитания може-

те да използвате и инструмента Sugarsync 

(https://www.sugarsync.com/), достъпен за 

Windows, Mac OS X, iPhone, iPad, Android, 

BlackBerry и др.). Независимо кой продукт 

ще предпочетете, е важно файловете, с 

които работите, да се синхронизират от 

компютър на компютър.

Другото предизвикателство е софтуер-

ът. Ако имате на едната машина, да речем, 

Photoshop, но не и на другата, няма как да 

продължите работата си, при положение 

че на втория компютър програмата не е 

инсталирана. Ето защо е препоръчител-

но, ако имате две или повече машини, да ги 

оборудвате с еднакъв или подобен софту-

ер. Ако разчитате да свършите работата 

си на машина, която не е ваша, но има дос-

тъп до Интернет, в такъв случай е добре 

да имате под ръка необходимите ви програ-

ми, готови за инсталиране. Флашката е до-

бро решение, но бидейки физически обект, 

лесно може да бъде забравена. Затова тук 

се намесва "облакът". Споменатия Dropbox 

предлага безплатно до 2GB пространство в 

"облака". Но това, на което мнозина не обръ-

щат внимание, е, че софтуерът позволява 

използването на реферати (приятели, коле-

ги, роднини), с което свободното простран-

ство може да достигне 16GB. Ако сте гото-

ви да направите инвестиция, срещу 100 до-

лара годишно получавате 50GB, а срещу 200 

долара годишно – 100GB.

Windows Live SkyDrive (explore.live.com/

windows-live-skydrive) е друг вариант за на-

влизане в "облака". Хубавото при него е, 

че предоставя безплатно 25GB простран-

ство, интегриран е с Windows Live Mail (т.е. 

Hotmail) и други Windows Live услуги, като 

онлайн версията на Microsoft Office. Лошо-

то е, че освен тези 25GB няма вариант да 

получите повече. ОК, далеч по-лошото е, 

че не можете да качвате файлове, по-голе-

ми от 50MB. Като трети вариант можете 

да обмислите Amazon Cloud Drive (https://

www.amazon.com/clouddrive/learnmore)  – 

предоставя 5GB свободно пространство, 

а ако закупите един MP3 албум, ще получи-

те 20GB за една година. Искате повече мяс-

то? Просто купувайте албуми и можете да 

имате буквално терабайти. Независимо ка-

къв метод прилагате за бърз достъп до ин-

сталаторите на най-често използвания от 

вас софтуер, важното е той да ви върши 

работа, когато е необходимо. 

Щом става въпрос за софтуер, трябва да 

се вземе предвид и това, че запазването на 

актуално копие днес само след няколко сед-

мици ще е старо. Ако работите с Windows 

или Linux машина, идеалното решение за 

вас се казва Ninite (http://ninite.com/) – мал-

ка програмка, която бързо и лесно ще ъп-

дейтва богат спектър от програми. Не на 

последно място е вариантът, при който 

имате запазен списък с линковете за сваля-

не на редица приложения. В този случай, за 

да имате постоянен достъп до списъка си 

директно от уебпространството, от мо-

билното устройство или от настолната си 

машина, можете да използвате уебприложе-

ния, като Simplenote (http://simplenoteapp.

com/) или Evernote (http://evernote.com/).

След като и файловете ви, с които ра-

ботите, и софтуерът, който ползвате, 

са лесно достъпни, ще можете да борави-

те с всяка машина потенциално навсякъде. 

Пренасочване на 
второстепен ни задачи към 
друга машина

Електрон ната поща, Twitter, Facebook, 

RSS – вероятно имате доста дълъг списък 

от дейности, които да ви разсейват от ра-

ботата. Тези второстепен ни задачи са по-

лезни за краткотрайна почивка през дългия 

работен ден, но ако постоян но ви разсей-

ват, значи имате проблем. Ако разполага-

те с таблет или смартфон, част от тези 

дейности могат да бъдат пренесени и да 

ги правите, докато пътувате например. 

Втори компютър също ще свърши чудесна 

работа в пренасочването на второстепен-

ните задачи. Освен това, ако пускането на 

туийт или ъпдейтването на статуса във 

Facebook наистина са "второстепен ни за-

дачи", то и проверката на електрон ната 

поща през буквално 5 минути може да се 

нарече по същия начин. Ако тези методи 

за разсейване не са постоян но пред погле-

да ви, изкушението да им се отдадете със 

сигурност ще е по-малко. 

Как да постигнем това ефективно?
Пренасочването на дейностите, които 

ви разсейват, не отнема много повече уси-

лия от това, да инсталирате съответни-

те приложения на друго устройство и да 

ги игнорирате, докато наистина не се на-

ложи да им обърнете внимание. Пробле-

мът е в контролирането на няколко ком-

пютъра, което може да се окаже фрустри-

ращо, ако ползвате повече от една клавиа-

тура. В случая може да ви помогне безплат-

ната програма Synergy (http://synergy-foss.

org/ – повече за нея можете да прочете-

те на http://pcworld.bg/16962_kontrol_nad_

nyakolko_kompyutara_s_edna_klaviatura_i_

mishka), чрез която лесно и ефективно мо-

жете да контролирате няколко компютъра 

с един набор клавиатура и мишка. 

Използването на втори компютър за 

разтоварване на редица разсейващи дейнос-

ти много наподобява ползването на втори 

монитор, но включва и следните допълни-

телни ползи: 1) можете бързо да изключите 

звука от разсейващите приложения; 2) мо-

жете да намалите натоварването на про-

цесора на основната машина, особено от 

приложения, които не използвате толкова 

често; 3) можете физически да се изолира-

те от съответните разсейващи дейности. 

Какво е съотношението 
между практичност та и 
цената?

Ако понастоящем използвате един компю-

тър, но желаете да прибавите друга машина 

към работния си процес, не е задължително 

да похарчите малко състояние. Дори нетбук 

или евтин (но относително бърз) настолен 

компютър ще ви свършат чудесна работа. 

В случая е важно да разберете, че не е тол-

кова важна самата скорост на машините, а 

фактът, че можете да ги поставите в усло-

вия да изпълняват редица задачи паралелно. 
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Всеки от вас вероятно се е възползвал 

от възможността да плаща смет-

ки или да прави дребни покупки през 

мобилния си телефон. А когато разберете 

от собствен опит колко е удобно, със си-

гурност ще ви се прииска да можете да пла-

щате на много повече места за много по-

вече услуги. Засега обаче мобилните плаща-

ния са една слабо разработена територия 

с обещаващо бъдеще и малко бавен темп 

на развитие. И то не заради технологич-

ни ограничения.

Да плащаш от разстояние:

От 4 см до другия край на света
Деница Дженева

Какво представляват 
мобилните разплащания

По същество „да плащате по мобилен 

път” означава да извършвате транзакции 

през мобилния си телефон, без да се налага 

да давате пари в брой или да използвате 

банкова карта на POS терминално устрой-

ство. Вариантите това да се случи са ня-

колко – като извършвате транзакции от-

далечено или по безконтактен начин на мяс-

тото на покупката. 

В развитите държави се говори много за 

Near Field Communication (NFC). Това пред-

ставлява безжична технология, благодаре-

ние на която потребителите могат лес-

но да извършват транзакции, да отключ-

ват врати и да обменят електронно съ-

държание на малко разстояние. Под „мал-

ко разстояние” се разбира не повече от 4 

см, което обаче е абсолютно достатъчно, 

за да се извършват плащания от мобилния 

телефон към терминални устройства. Ус-

ловието е телефонът, с който ще плаща-

те, да поддържа NFC или да плащате с NFC 

безконтактни разплащателни карти. И, 

разбира се, насрещният терминал да може 

да приеме сигнала, който му изпраща ус-

тройството.

АНОМАЛИЯ
Людмила Филипова 

 
Аномалия е роман, вдъхновен от реални събития и хора, 
променили света ни, и легенда, ревностно пазена от де-
сетвековна фамилия, белязала историята на Европа и 
Ватикана. Разтърсваща история с неочаквани обрати 
за парадоксите на живота и реалността, които обита-
ваме. За значението на любовта, същността ни и 
силата на мисълта. За последиците от битката на 
хората да бъдат богове и за тайната на пророчество, 
вълнувало хората от 2000 години – водело религии и 
велики учени. Действието на сюжета се развива в Рим, 
Ватикана, Кеймбридж, Вашингтон и в Етернеума. 

Цена 18.00 лв.

Книгите на издателство Сиела 
могат да бъдат закупени от:

Търговски офис на издателство СИЕЛА
1510 София, бул. Владимир Вазов 9
Тел./Факс: (02) 954 10 30
Книжарници СИЕЛА КНИГОМАНИЯ
Сити център София
Mall of Sofia
Mall Plovdiv 
Public Варна  
Park Mall Stara Zagora
Магазин Public, The Mall
Книжарница Сиела, Летище София, терминал 2
Интернет книжарница 
www.mobilis.bg
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ват банковите си карти от своите Android 

смартфони за извършване на плащания. 

Друг гигант в лицето на Apple също обя-

ви намеренията си в тази посока. Преди 

двете компании да решат окончателно 

какво ще правят обаче, NFC намери реали-

зация в платформата на MasterCard Mobile 

Over-the-Air Provisioning Service. 

Безконтактните плащания
Според Visa безконтактните плащания 

са предшественик на мобилните и вече са 

доста разпространени дори и у нас. Пър-

вата подобна услуга тръгва от MasterCard 

и се базира на технологията на операто-

ра PayPass. PayPass картите обикновено се 

използват за малки покупки и в такива слу-

чаи не изискват верификация на ползвате-

ля под формата на въвеждане на ПИН или 

поставяне на подпис. Могат да се използ-

ват също и за по-големи покупки, но тога-

ва е необходимо картодържателят да въ-

веде ПИН или подпис. Картата има вгра-

ден чип, който позволява безконтактно 

плащане чрез докосването є върху PayPass 

терминала, вместо тя да се прокарва през 

него, и точно затова технологията се на-

Тази технология се използва много от те-

лекомуникационни оператори, банки и дру-

ги компании в страни като САЩ, Канада, 

Финландия, Франция, Япония, Корея и Вели-

кобритания. Около 100 млн. души в свето-

вен мащаб разчитат на технологията, за 

да правят плащания. 

Бъдещето на NFC
Най-светлата посока на развитие на NFC 

е припознаването є от страна на произво-

дителите на мобилни телефони като осно-

вен начин за плащане от разстояние. Вече 

имаме два пионера в областта – моделите 

Google Nexus S и Nokia C7 са първите на па-

зара, които идват с вградена поддръжка на 

NFC. Още по-хубавото е, че NFC успя да при-

влече гигант като Google, който в най-ско-

ро време планира да представи своя систе-

ма за мобилни плащания за Android смарт-

фони. Информацията все още не е офици-

ална, въпреки че е потвърдена от три из-

точника, близки до гиганта, и разпростра-

нена от Bloomberg. Тя обаче се покрива с из-

явлението на Google от март т.г., че ще 

си сътрудничи с MasterCard и Citigroup, за 

да позволи на потребителите им да използ-

рича още Tap&Go technology. Технологията 

на MasterCard може да се вгради в мобилен 

телефон, ръчен часовник, гривна, ключодър-

жател и много други устройства.

„PayPass намалява средното време, не-

обходимо за транзакция, с 10-40% и сред-

ното време за чакане в магазините с 15-

20%, докато в drive-through обекти нама-

лява времето за чакане с 40%”, каза за PC 

World Мануел Алексе, регионален директор 

„Балкани”, в MasterCard Europe. През първо-

то тримесечие на 2011 г. са издадени над 

92 милиона PayPass карти и устройства и 

те се използват в 311 000 търговски лока-

ции в световен мащаб. У нас технология-

та на MasterCard стъпи официално на паза-

ра в края на 2010 г., след като Първа инвес-

тиционна банка стартира първите в Бъл-

гария MasterCard PayPass и Maestro PayPass.

Visa Европа също развива проекти за без-

контактни плащания на територията на 

Стария континент и планира да подкрепи 

мобилните плащания, като инвестира по 

100 милиона евро на година. С тези инвес-

тиции компанията иска да обедини карто-

вите разплащания с мобилните технологии 

и електронната търговия. 
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Първите резултати от тази инвести-

ция ще се видят в комерсиалното старти-

ране на няколко проекта за мобилни разпла-

щания до края на 2011 г. Като най-мащабен 

сред тях се очертава съвместната иници-

атива със Samsung за олимпийските игри 

в Лондон през 2012 г. Мобилните плаща-

ния ще се извършват чрез базирана на NFC 

платформа и технологията за безконтакт-

ни плащания на Visa. 

Мобилните плащания и 
телекомите

В момента можете да извършвате мо-

билни разплащания, като използвате услуги-

те на телеком операторите. Първата та-

кава услуга за нашия пазар е Мобилен порт-

фейл на Globul. Чрез нея можете да прави-

те банкови транзакции, да плащате смет-

ки или да пазарувате през мобилния си те-

лефон по всяко време и отвсякъде. Послед-

ното отличава и предлаганата услуга от 

решенията, базирани на NFC, тъй като не 

се налага да бъдете на 4 см от термина-

ла, за да купите стока. За да я използвате, 

ви е необходима специална SIM карта с ин-

сталирано приложение G-портфейл. Globul 

предлага и плащания по технологията „до-

косни и плати”, като за суми под 20 лв. не 

се изисква ПИН код. 

От началото на годината Виваком пред-

лага на своите абонати подобни услуги. Все-

ки клиент на оператора може от мобил-

ния си телефон да управлява своите банко-

ви сметки. Освен това клиентите на VIVA 

Pay разполагат и с електронно портмоне, 

с което могат да плащат суми до 20 лв. на 

каса в търговски обекти чрез RFID чип, кой-

то получават при активация на услугата в 

банка партньор. VIVA Pay приложението е 

съвместимо с над 95% от телефоните на 

пазара, съобщиха от Виваком. 

И двете системи за мобилни разплаща-

ния се реализират през „Система за елек-

тронни плащания” (СЕП), а банките парт-

ньори към момента са Пощенска банка и 

Алианц банк България. 

Мобилтел пък ще заложи на собствена 

платформа и няма да си партнира със СЕП, 

стана ясно миналия месец. Телекомът е в 

процес на преговори с различни компании, 

които ще изграждат системата. Изпълни-

телният директор на оператора Андреас 

Майерхофер съобщи, че Мобилтел има на-

мерение да въведе NFC у нас. 

Какво може да се плаща по 
мобилен път 

Броят на услугите, които можете да 

плащате по мобилен път, непрекъснато се 

увеличава. Освен първоначалните месечни 

сметки за телефон, ток, кабелна телевизия, 

резервации на билети за концерти, кино, 

театър и зареждане на ваучери за предпла-

тени карти, в системата на СЕП вече вли-

зат супермаркети, бензиностанции, мага-

зини. Сред по-популярните обекти са хипер-

маркети „Пикадили”, строителният хипер-

маркет Praktis, KFC, Кенар, Многопрофилна-

та болница за активно лечение „Доверие”. 

Наскоро към отбора се присъедини и вери-

га „Технополис”, като първите безконтакт-

ни терминали бяха инсталирани в магазина 

в жк „Младост 4“ в София. 

Сигурност на мобилните 
разплащания 

Сигурността на мобилните разплащания 

се гарантира от използването на ПИН код 

за извършване на транзакции на стойност 

над 20 лв. Операторът на системата за 

електронни плащания пък има собствен ме-

ханизъм за защита на финансите на потре-

бителя под марката "Мобисейф". Чрез "Мо-

бисейф" потребителят създава единен про-

фил с лична информация в Интернет порта-

ла mobisafe. bg и от мобилен телефон. Така 

контролира достъпа на различни доставчи-

ци на електронни услуги до неговата елек-

тронна самоличност. По този начин мобил-

ният телефон се превръща в личен ключ за 

електронна сигурност чрез мобилен елек-

тронен подпис в SIM картата на телефо-

на, ПИН код, с който се потвърждава вся-

ка операция, "Мобисейф" електронен чип за 

идентификация и възможност за генерира-

не на мобилни пароли. Съобщенията пък се 

предават по криптиран канал и не се използ-

ва Интернет среда, като по този начин се 

избягват възможностите за злоупотреби.

Въпреки уверенията на компаниите, 

участващи в системата за мобилни разпла-

щания, именно сигурността е основното 

притеснение на потребителите да използ-

ват такива услуги. Така се твърди в проуч-

ване на Accenture, която е специализирана 

в изследване на технологично напреднали-

те потребители. 

Най-често срещаните реакции са свърза-

ни със защитата на личните данни и кражба-

та на самоличност. Анкетираните потре-

бители в САЩ и Европа са по-притеснени от 

този факт, отколкото тези в Азия. 64% от 

азиатците са готови да плащат всичките 

си разходи през мобилен телефон, докато 

в Щатите и Европа процентът на довер-

чивите потребители е наполовина – 29 на 

сто. Жителите на Азия са и по-активни в из-

вършването на мобилни транзакции, като 

най-често проверяват баланса на банкови-

те си сметки, пазаруват, сканират барко-

дове и прехвърлят пари по различни сметки. 

Изследването на Accenture показва още, 

че кредитните компании могат да повли-

яят силно положително на развитието на 

мобилните разплащания. Според 59% от ан-

кетираните именно банките ще изиграят 

важна роля в утвърждаването на мобилни-

те разплащания. 54 на сто са на мнение, че 

мобилните оператори ще помогнат за въ-

веждането им, а 52 процента разчитат на 

компании като Apple и Google. 

Ръст на мобилните 
плащания до 2014 г.

Шест пъти ще се увеличи обемът на мо-

билните разплащания до 2014 г., съобщава 

eMarketer, като цитира Yankee Group. Така в 

края на периода оборотът им ще достигне 

почти 1 трилион долара. За сравнение през 

миналата година 162 млрд. долара са били пла-

тени по електронен път. В статистиката 

на Yankee Group влизат транзакции от мо-

билно банкиране, международни и вътрешни 

парични преводи, безконтактни карти, мо-

билни купони и Near Field Communication (NFC).

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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Ревю на APU чипa AMD E350 (Zacate) -  потенциалния “убиец” на Intel Atom

Тестове на таблети 
и джобни плейъри

Свеж безплатен софтуер 
за Android таблети

НАЙ-МОЩНИТЕ

PC 
УСКОРИТЕЛИ

Изпитани в тестове и 

на практика хардуерни, 

софтуерни и мрежови 

ускорители, които могат 

да „върнат в играта“ 

всеки бавен компютър

“ЗЕЛЕНИ” ТЕХНОЛОГИИ 

И РЕШЕНИЯ: 

как да пестим електричество 

у дома и в офиса
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