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» Що е то “рутинг” 
и има ли почва у нас

» Как да отключим скритите 
възможности на Android

» “Рутингът” във въпроси 
и отговори

Подробни репортажи от форумите IFA 2011 и IDF 2011Със CD за 3,99 лв.
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Тестове: външни HDD и NAS системи за съхранение

Как да пренесем функции на Mac OS X в Windows

Съвети и трикове за Google+

Войната на операционните системи

Бързи решения на обичайни 
проблеми с домашната 
или офис (Windows) мрежа

НАРЪЧНИКНАРЪЧНИК  
ЗА ХАКВАНЕЗА ХАКВАНЕ
на Android 
смартфони
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Безплатен софтуер 
в помощ на ученици 
и студенти



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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Хакерски номера за всеки 
Всъщност така нареченото „хакване” не е 
упражнение за всеки. Най-малкото то е само 
за потребители, достигнали до онова ниво 

на технологична небрежност, при което не им пука 
особено какво ще се случи с устройството или опе-
рационната система. От друга страна, хакерските 
номера не са чак толкова трудни или достъпни само 
за вещи в технологиите избраници, както гласят по-
пулярните хай-тек митове – достатъчно е да раз-
полагате с подходяща информация, малко задължи-
телно ноу-хау и добре подбрани софтуерни инстру-
менти. Именно тези три „оръжия” от арсенала на 
хакера ви предлагаме в настоящия брой 10/2011 на 
PC World. В октомврийското издание ще можете да 
научите например какво е това „рутинг” и как с не-
гова помощ да отключите пълните възможности на Android смартфона си, ще намери-
те полезни съвети за интегриране на някои уникални функции от Mac OS в Windows и ще 
научите кои са най-ефективните „help desk” инструменти, с които да заредите своята 
bootable флашка за компютърна поддръжка.

Софтуерният акцент обаче е само една от актуалните тематики на броя, в кой-
то има и доста полезно четиво за любителите на хардуера и джаджите. На следващи-
те страници ще намерите подробни репортажи от два важни форума, проведени през 
септември. В тях ще откриете избрани от нашите специални пратеници детайли за 
последните новости около компютърните процесори и платформи (от конференция-
та Intel Developer Forum 2011) и за тенденциите в потребителската електроника, на-
белязани по време на IFA 2011. 

Естествено, не сме подминали и обичайните групови тестове, които този път из-
следват съвременните системи за съхранение, и по-точно външните хард дискове с USB 
3.0 интерфейси и модерните NAS „сървъри”, подходящи за мултифункционална употре-
ба у дома или в малките офиси.

Има и още, но по-добре да оставим на вас да изберете сами предпочитаното съдър-
жание. В случай че отпечатаното не ви е достатъчно, както винаги можете да заповя-
дате по всяко време на сайта ни www.pcworld.bg, който продължаваме да актуализира-
ме ежедневно с новини и обзорни статии от света на технологиите. 
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В следващия брой очаквайте:

• Тестове на видеокарти и модерни LCD 

монитори

• Още полезни съвети и трикове за работа с 

Android

• Най-важните основи и команди за начинаещи 

Linux и Ubuntu потребители

• Тайните на Google Docs

Индекс на рекламите в броя:
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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)

ВиВисосокок ефффективна гама Back-UPUPSS PPro
Високоефективната гамаа Back--UPS Pro е сснабн дена сс

Изтеглете Бяла книга “The Seven Types of Power Problems” и ще 
получите шанс да спечелите Lenovo® all-in-one touch screen PC!

    www.apc.com/promo    97330t   00 800 110 3601  

©2011 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, Back-UPS, Legendary Reliability, and APC are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. 
All other trademarks are property of their respective owners. • 998-2527_BG • APC office  40 Ficusului Blv., APIMONDIA Building, 013975, Bucharest, Romania

PC_World_BG_95728t.indd   1 2011-08-24   14:29:25
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Системата за навигация PRIVILEG GPS 50FM e eдно от най-

новите попълнения в разширяващата се гама продукти на 

марката PRIVILEG. Както подсказва наименованието, GPS на-

вигаторът е с 5 инчов дисплей. Освен това е с изчистен дизайн в 

черно, сравнително тънко, доста леко и компактно, с надежден и 

здрав корпус. Предназначен е за автомобил или автобус /камион, 

но може да се ползва също с мотоциклет или велосипед, а и спо-

койно се побира във вътрешния джоб на яке или сако, така че може 

да се ползва и пеша. Устройството е с 4GB вътрешна памет и съ-

четава функциите на мобилен GPS навигатор, видео и музикален 

плейър, фотоалбум и четец за е-книги. PRIVILEG GPS 50FM работи 

и в режим джобен компютър, в който могат да се ползват прило-

жения, като docviewer, pdfviewer, winrar и други. В комплекта, ос-

вен основното GPS устройство, са включени също стойка за авто-

мобил, USB кабел за прехвърляне на данни, две зарядни (едно обик-

новено и едно за автомобил) плюс симпатични стерео слушалки. 

PRIVILEG GPS 50FM се предлага вече на много места в страната, 

а за повече информация можете да се свържете с дистрибутора 

на марката КОМПЮТЪР 2000 България.

Мултифункционалният PRIVILEG GPS 50FM 
осигурява ориентация и забавления за из път 

Основни характеристики на PRIVILEG GPS 50FM:
• 5" TFT сензорен екран, резолюция: 480X272

• 4GB вградена памет

• Процесор: 500MHZ SiRF Atlas IV

• Операционна с-ма: WinCE 6.0

• Функции: Навигация, MP3, MP4, JPG, e-книга, календар

• 40 канален GPS приемник

• Прецизност при локализиране: по-малко от 10 метра

• Антена: с GPS въ-

трешна антена

• DC IN: 12V (вгра-

дена батерия)

• УКВ трансмитер

• слот за SD карти

Google+ стана 
достъпна за 
всички

Близо три месеца след премиерата на 

Google+ новата социална мрежа на 

Google най-после отвори врати за 

всеки, който желае да се присъедини. След 

като доскоро Google+ приемаше нови чле-

нове единствено с покани и беше със ста-

тус „проект", от 20 септември тя преми-

на в стадий „бета". От тази дата също 

така видеоуслугата на Google+ Hangouts е 

достъпна за мобилни устройства с Android 

2.3 или по-висока версия, които са с пред-

на камера. Hangouts за iOS устройствата 

трябва да се появи в близките дни..

Google+ успя да достигне до 10 милиона 

потребители още след първите три седми-

ци от премиерата си, но сега, когато регис-

трациите са отворени, със сигурност ще 

станем свидетели на нови рекорди.

От години насам технологията Ultra 

Durable е един от основните козо-

ве, който компанията GIGABYTE из-

тъква в разграниченията от конкуренти-

те си на пазара на дънни платки, затова не 

е изненадващо, че тайванският производи-

тел смята да продължи да залага на него. А 

като се има предвид фактът, че от 

представянето на Ultra Durable 

3 минаха вече почти три годи-

ни, в компанията явно са ре-

шили, че е крайно време и за 

въвеждането на четвъртото 

поколение на технологията – 

UD4. То се появи в началото на септември 

и идва в лицето на новото решение Ultra 

Durable 4 Classic, което e фокусирано най-ве-

че върху осигуряването на максимално дъ-

лъг и в същото време безавариен живот 

на дънните платки. На разположение вече 

са и три негови motherboard превъплъще-

ния: Intel H61 базираните модели с обозна-

чения GA-H61-S3, GA-H61-S3, GA-H61M-DS2 и 

GA-H61M-S2P-B3 (1.1).

Четвъртото поколение 
 Ultra Durable технология влезе 
в дъната на GIGABYTE

Следва кратко резюме на някои от осо-

беностите в класическия вариянт на Ultra 

Durable 4 (т.е. предполага се, че ще има и 

други), който включва характеристиките 

на предходното UD поколение плюс следни-

те основни подобрения:

- специална стъкло-текстолитова пе-

чатна платка, която отблъсква 

влагата и минимизира риска от 

къси съединения, предизвика-

ни от „мокри" околни условия;

-  висококачествени IC 

микрочипове с голяма устой-

чивост на електростатични 

разряди (намаляват риска от повреди, при-

чинени от статично електричество);

- DualBIOS технология – два BIOS чипа, 

единият резервира другия в случай на отказ;

- изцяло солидни кондензатори и MOSFET 

транзистори с още по-ниско съпротивле-

ние в отпушено състояние [lower RDS(on) 

MOSFETs], които помагат за поддържането 

на възможно най-ниски работни темпера-

тури на дънната платка.

Новини
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Intel започва 
производството на 14 nm 
процесори през 2014 г.

… и инвестира в нова операционна система

Intel винаги са гледали не само към близкото бъдеще, но и с перс-

пектива далеч напред. Както вече знаете, процесорите, кои-

то ще наследят Sandy Bridge през 2012 г., са Ivy Bridge, а през 

2013-а актуално ще е Haswell поколението. И двете серии ще бъ-

дат произведени по 22-нанометров технологичен процес. Следва-

щата стъпка - 14-нанометровият процес, ще започне през 2014 

г. с чиповете Airmon, стана ясно по време на фирмения форум за 

разработчици IDF 2011. 

Сред любопитните последни новини около форума е, че кали-

форнийците са вложили 10 милиона долара в тайванската компа-

ния Insyde, която е известна предимно с PC BIOS разработките и 

проучванията си. Insyde обаче работят и по проект Humanos, кой-

то е операционна система, базирана на Android, и именно той ще 

получи финансовата подкрепа на Intel. За момента не е известна 

никаква допълнителна информация, а дали Intel ще могат да се пре-

борят с настоящите доминатори, тепърва предстои да разберем.

Още за най-важното и интересното от есенното издание на 

IDF 2011 можете да научите от подробния репортаж в следващи-

те страници на настоящия брой на PC World BG.

През септември NVIDIA разпростра-

ни още официални подробности за 

SoC чипа си Kal-El, който е в основа-

та на следващото поколение фирмена мо-

билна платформа NVIDIA Tegra 3, и съобщи 

как е решила проблема с енергоконсумация-

та на въпросния чип, предостявяйки допъл-

нителна техническа документация по те-

мата. Следва кратко обобщение на разказ-

ното от компанията. 

Преди всичко стана ясно, че освен чети-

рите високопроизводителни изчислителни 

ядра в новата SoC система на NVIDIA ще 

има още едно – т.нар. ядро компаньон. Въ-

просното ядро всъщност ще изпълнява по-

В NVIDIA Tegra 3 ще има и пето изчислително ядро

С други думи, този начин на работа ще огра-

ничи сериозно енергопотреблението на новия 

чип, като според NVIDIA ще направи 4-ядрена-

та SoC система по-ефективна от гледна точ-

ка на енергопотреблението в сравнение с 2-яд-

рената. Важна роля в случая играе и архитек-

турата на допълнителния изчислителен блок, 

която според компанията му позволява да се 

сравнява по производителност с процесорите 

от текущото и миналите поколения при над 

два пъти по-ниска работна честота в сравне-

ние с техните тактови стойности. 

Остана да припомним, че комерсиални-

ят дебют на първите мобилни устройства, 

базирани на платформата Tegra 3, се очак-

ва до края на настоящата година. През пър-

вата половина на 2012 г. би трябвало да се 

появят и смартфони, оборудвани с новата 

SoC система на NVIDIA. 

голямата част от операциите – зада-

чите, които не изискват голяма изчис-

лителна мощ: различни фонови проце-

си, работа с електронна поща, прегле-

ди на социалните мрежи или други сай-

тове, слушане на музика или гледане на 

SD видео. Максималната работна чес-

тота на този изчислителен елемент 

ще е ограничена до 500 MHz, което 

би трябвало да е повече от достатъчно 

за описаните задачи. 

При стартиране на 2D игри, базов уеб-

сърфирнг, GPS навигация и други задачи, из-

искващи повече изчислителен ресурс, ще се 

задейства и едно от четирите високопро-

изводителни ядра. Ако пък потребителят 

попадне на уебстраница с богато Flash съ-

държание, ако ползва видеочат или работи 

с много приложения едновременно в много-

задачен режим, ще се включи и втори от 

по-мощните изчислителни блокове. Чети-

рите високопроизводителни ядра на Kal-

El.ще се задействат само при игри от кон-

золен тип (с качествена 3D графика, физи-

чески ефекти и пр.), обработка на сложно 

медийно съдържание и посещения на особе-

но „тежки" сайтове, отбелязват от ком-

панията. 

Diablo III излиза в 
началото на 2012-а

В 
края на септември изпълнителният директор 

на Blizzard Entertainment Марк Морхайм (Mike 

Morhaime) официално съобщи, че след продължи-

телна среща на всички подекипи, които работят по 

Diablo III, е станало ясно, че компанията няма да може да 

пусне играта до края на годината и премиерната дата 

ще остане за началото на 2012-а. Това ще даде повече 

време на Вихрушките да полират играта до абсолютен 

блясък. Така Blizzard не изневеряват на себе си и за поре-

ден път доказват, че не могат да спазват срокове. Не 

само Diablo III, но също 

и първият експанжън на 

StarCraft II - Hearth of the 

Swarm, трябваше да се 

появи през 2011-а. Уви, и 

двете игри ще останат 

за 2012-а, включително 

и четвъртият, все още 

необявен експанжън на 

World of Warcraft.

Новини
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Новите х86 платформи 
на AMD ще са на пазара до 
излизането на Windows 8

Малко след като операционната система Windows 8 беше 

представена официално в средата на септември (макар 

и в незавършен вид), от AMD анонсираха пускането на 

драйвъри, които поддържат новата OС на Microsoft при работа 

с таблети, нетбуци, компютри и сървъри, базирани на AMD про-

цесори. Освен това от AMD подчертават, че до пускането на фи-

налната версия на Windows 8 компанията ще представи x86 плат-

формите и графичните си решения от следващо поколение. Каза-

но иначе, AMD потвърждава ангажимента си да пусне на пазара в 

срок своите хибридни процесори с кодови наименования Krishna и 

Trinity, за чиито планове ви ин-

формирахме още в края на ми-

налата година.

Припомняме, че Trinity ще 

са първите APU (Accelerated 

Processing Unit) чипове, базирани 

на x86 архитектурата Bulldozer. 

Те, разбира се, ще имат вграде-

но GPU ядро с поддръжка на UVD 

и DirectX 11 и според производителя ще използват значително по-

малко енергия в сравнение със сегашните APU изделия от Серия 

„А". Това според AMD ще даде възможност за създаване на свръх-

тънки и ултралеки лаптопи с интегрирани драйвъри, специално оп-

тимизирани за Windows 8. Всичко това ще бъде с native поддръжка 

на DirectX 11, като по-късно се планира и внедряване на поддръж-

ка за DirectX 11.1, допълват още от компанията. 

Цените на големите LCD панели (с ди-

агонали 18,5-42 инча) от най-масовия 

клас TFT през септември са отбеля-

зали поредния спад с $1 до $3 и са достигна-

ли до рекордно ниски нива, отбеляза издани-

ето DigiTimes, цитирайки пресни данни от 

аналитичната агенция Displaybank. Според 

наблюденията на въпросната агенция през 

първата половина на септември средната 

цена на 18,5-инчовите мониторни панели и 

15,6-инчовите екрани за лаптопи е паднала с 

по 1 щатски долар спрямо август, съответ-

но до $54 и $43 за брой. С по 3 долара пък са 

намалели цените на 32- и 42-инчовите панели 

за LCD телевизори, които към 15 септември 

са били съответно 

$134 и $215.

По мнението на 

аналитиците от 

Displaybank сред ос-

новните причини за 

този ценови спад е 

Големите TFT LCD панели 
поевтиняха до рекордно ниски нива

все още несигурната икономическа обста-

новка в САЩ и Европа, която неизбежно се 

отразява зле на търсенето на монитор-

на и ТВ техника. Друг съществен фактор е 

свръхпроизводството, водещо до пренаси-

щане на пазарите, намаляване на търсене-

то и в същото време до задържане на скла-

дови наличности, търсещи реализация и за-

това предлагани на по-ниски цени. Инвести-

циите на големите производители на пане-

ли обаче продължават, а това може да вло-

ши допълнително ситуацията със свръхпро-

изводството, носейки потенциал и за още 

по-големи ценови спадове в сегмента, което 

да сведе цените почти до нивото на произ-

водствените разходи, отбелязват още от 

Displaybank. Това без съмнение са лоши нови-

ни за производителите на панели, но в също-

то време са и много добри – за потребите-

лите с планове за скорошна покупка на мо-

нитор или LCD телевизор, за които цените 

евентуално също може да паднат. 

През второто 
тримесечие пазарът на 
компютърен хардуер у нас 
отново е на минус

След 4 поредни тримесечия на плюс предварителни-

те резултати от 78-ото поредно пазарно изследване 

„ICT Trade Bulgaria 1992-2011" на агенция CBN - Pannoff, 

Stoytcheff & Co. сочат, че през Q2-2011 общите доставки 

на компютърен хардуер у нас минават отново на минусо-

ви територии. За различните сегменти намалението в 

приходите е в диaпазона от минус 5% до минус 20%, отчи-

тат аналитиците.

Най-големи сривове според агенцията се очертават в 

доставките на компютърни системи, следвани от видео-

хардуера, докато компонентният бизнес, частите, прин-

терният хардуер и токозахранващите устройства учуд-

ващо бележат ръст.

В същото време продължава тенденцията за засилване 

на експорта, който за тримесечието бележи отново дву-

цифрен ръст, но хардуерът, реализиран на вътрешния па-

зар, също продължава да намалява. Графиката на ръста, оч-

ертана от CBN, e във формата на „W". Полезно е да отбеле-

жим, че при предишното слизане на пазара надолу, започна-

ло от Q3-2008, имаше седем поредни спада, от които пет 

двуцифрени. С други думи, този път се очертава много по-

малко и по-меко слизане надолу, което означава, че може да 

се очаква и по-бързо възстановяване, смятат аналитиците.

Photoshop Elements 10 
и Premier Elements 10

идват с познато „лице”, 
но и с нови функции

Аdobe представи новите версии на 

своите софтуерни пакети за профе-

сионална обработка на фото- и видео-

материали. Продуктите Photoshop Elements 

10 и Premier Elements 10 запазват познатия 

от досегашните приложения потребителски 

интерфейс, но в същото време добавят оп-

тимизиран код и редица нови функции и въз-

можности за фото- и видеообработка - нови 

функции във Photoshop Elements 10 като „ви-

зуално търсене", възможност за интеграция 

с Facebook, опция Guided Edits и др. и нововъ-

ведения в кода на Premier Elements 10, увели-

чаващи производителността и стабилност-

та на приложението, което е налично в 32- 

и 64-битови версии за Windows (за Mac за-

сега има само 32-битова). Повече информа-

ция за цената на новите Adobe продукти в 

България може да се получи при официалния 

дистрибутор на Adobe – компанията BMG. 

Новини
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PC WORLD СТАВА ПЪРВОТО    

ДИГИТАЛНО 
ИТ ИЗДАНИЕ В БЪЛГАРИЯ!
Новата форма ще бъде точно електронно копие на печатния вариант на списанието, но ще 
осигури редица уникални възможности за читателите и куп бонуси и изненади за абонатите

C MY K РС World стр. 8



Уважаеми читатели, партньори и приятели на PC World България,

Може би мнозина от вас не знаят, но през 2012 г. списанието навършва 20 години от съществуването си на 
българския медиен пазар. В сферата на технологиите това е цяла вечност и само онези от вас, които следят 
ИТ развитието през последните две десетилетия, знаят колко много се промени всичко от началото на 90-те 
години на миналия век – тогава Интернет беше екзотика, а лаптопите, таблетите и смартфоните, които сега 
приемаме за даденост, не съществуваха дори в мечтите на разработчиците. Няма да е преувеличение, ако 
кажем, че за тези години PC World се утвърди като лидер сред ИТ изданията у нас, какъвто си остава и досе-
га. Лидерството обаче ни задължава да бъдем в крак с времето и не просто да следваме, а да водим новите 
технологични тенденции.
Затова скоро вашето списание ще бъде публикувано в изцяло дигитален формат! От началото на 2012 г. то 
ще се разпространява само в тази сравнително нова за българския медиен пазар форма, която всъщност е 
точно копие на досегашния печатен вариант на изданието. 

С какво е по-добра дигиталната форма?
Вероятно този въпрос ще е сред първите уместни, а отговорът му е в редицата плюсове, които носи една 
такава дигитална форма. С дигиталния вариант на PC World вие ще можете да се възползвате от редица без-
спорни предимства, като незабавен и повсеместен достъп, светкавична доставка на всеки нов брой, редица 
нови интерактивни функции и възможности за правене на екологичен безхартиен архив на пълното течение 
на списанието, както и на съдържание по ваш избор от обичайната ежемесечна DVD подборка към него. 
Следва кратко резюме на най-важните функционалности и предимства в сравнение с хартиената версия, 
които ще осигурява дигиталното издание на списанието: 

 # Незабавна автоматична доставка на всеки нов брой директно в електронната поща на або-
ната с e-mail, който ви информира за появата му и съдържа линкове към него, към ежемесеч-
ната софтуерна подборка и към други полезни ресурси;

 # Спестяваща време мултимедийна функционалност, която води директно към избраните 
статии от съдържанието, рубриките и информацията, които са най-важни за вас;

 # По-добра интеграция със съдържанието в сайта на PC World – цифровото издание дава въз-
можност за допълване на информацията от съответните рубрики с препратки към други реле-
вантни материали, публикувани по темите на www.pcworld.bg. Това е много по-удобно при 
по-задълбочени проучвания на определена тема;

 # Активни линкове към допълнително съдържание в Мрежата, сайтовете на партньорите и 
други уебресурси;

 # Удобни инструменти за търсене на текст, за отпечатване, за „прелистване” на електронните 
страници, за увеличаване и намаляване на изгледа, както и за споделяне на съдържанието;

 # Възможности за ефективно безхартиено архивиране на течението в компютър или друго 
устройство по избор, което не заема много място на твърдия диск;

 # Значително по-евтино – тъй като на практика дигиталната форма спестява разходите за 
печат, абонаментът за цифровото издание и отделните броеве ще струват доста по-малко от 
сегашния абонамент и цени за хартиеното.

Казано накратко, дигиталната версия на списанието може да ви помогне да спестите много от ценното си вре-
ме, като ви осигурява редакционното съдържание, с което сте свикнали, по съвременен начин и с приятелски 
настроен интерфейс, носещ всички предимства на модерните информационни и комуникационни технологии. 
И всичко това без забавяния заради неадекватно разпространение, без изчезвания от пощенските кутии, без 
дефектни дискове, без опасност от изчерпване на наличностите по павилионите – бързо и директно при вас, 
само на 1-2 клика разстояние. Това, разбира се, далеч не е всичко – ще има и още много изненади, ексклу-
зивно съдържание и различни бонуси, които ще бъдат достъпни за онези от вас, които решат да се абонират 
за дигиталното издание на PC World. 

Междувременно всички желаещи ще могат да разгледат свободно на сайта ни дигиталните ва-
рианти на последните два хартиени броя на PC World за тази година (11 и 12/2011), а ако бързате 
да научите повече, можете още сега да видите демоверсията на адрес: http://pcworld.bg/digital/. 
В случай че имате допълнителни въпроси, свързани с дигиталното издание на PC World BG, съ-
ществува голяма вероятност да намерите информация по тях в секцията с въпроси и отговори 
на същата страница. Разбира се, за повече подробности можете да се обръщате и директно към 
нас, като ползвате координатите от редакционното каре.
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Х
аресва ми да съм технологичен герой. 

Роднини и приятели идват при мен с 

техните компютърни проблеми и аз 

почти винаги помагам за решаването им. 

А след като техните проблеми бъдат раз-

решени, моето его пораства със страш-

на сила. Ключ към тази помощ е използва-

нето на правилните софтуерни инстру-

менти и ако няма хардуерен проблем нали-

це, всички тези инструменти се събират 

в една флашка. Ако системата на човека е 

доста „болна“, мога например да старти-

рам от флашката вариация на Linux, наре-

чена PartedMagic. От нея имам възможност 

да поправя всички файлове на отказващо-

то да стартира PC, да проверя състояни-

ето на твърдия диск и да сканирам за злов-

реден софтуер.

Но не винаги задължително правя това. 

Просто моята специална флашка съдържа 

множество преносими софтуерни инстру-

менти за Windows. Посредством тези про-

грами аз мога да почиствам твърдия диск, 

да възстановявам изтрити файлове (не в 

кошчето), да премахвам инсталирани про-

грами, да проверявам кондицията на твър-

дите дискове и да сканирам за вреден соф-

туер. Всички тези програми, които препо-

ръчвам тук, са безплатни за лично ползване. 

Някои от тях изискват лицензиране, ако са 

за професионална употреба. 

Принципно създаването на зареждаща 

флашка не е трудно. Всичко, което ви е не-

обходимо, са флашка с неголям капацитет 

(размер от 512 MB е напълно достатъчен) 

и безплатният Universal USB Installer (http://

www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-

easy-as-1-2-3/). 

Поставете флашката в свободен USB 

порт на вашия компютър, след което стар-

тирайте инсталатора. В първа стъпка из-

берете PartedMagic (намира се почти в 

края), после отметнете опцията Download 

the iso. Самото изтегляне може да отнеме 

време. При писането на материала разме-

рът на актуалната версия беше 163 MB. 

(Ако се чудите защо да не се направи 

стандартен стартиращ CD диск вместо 

флаш устройство, ще изброя няколко при-

чини, които не са в полза на оптиката. На 

първо място, не всички съвремен ни систе-

ми имат оптично устройство  – напри-

мер много от леките и тънките лапто-

пи, таблети и т.н. Освен това не е толко-

ва лесно да се копират всички файлове на 

CD, както и не всички съвремен ни системи 

могат безпроблемно да стартират от оп-

тично устройство.)

И така, след като вече USB флашката е 

зареждаща (bootable), можете да копирате 

в нея своите Windows базирани програми. Но 

преди да стигнем до тях, по-важно е да за-

почнем с това, какво да правите под Linux.

Поправяне 
на Windows 

от друга ОС
Компютърът на ня-

кой ваш приятел вероятно може да не бу-

утва по подразбиране от флашка, така че 

ще трябва да се намери друг начин. Кога-

то компютърът стартира, на първоначал-

ния екран обикновено се изобразяват кла-

вишни комбинации, чрез които може да се 

влезе в Setup или Boot менюто. Ако се пред-

лагат и двете, по-добре е да използвате 

Boot менюто, за да укажете от кое устрой-

ство да зареди системата, без да проме-

няте настройките по подразбиране. Ако 

не виждате такива съобщения, най-добре 

е да пробвате с някои „стандартни“ функ-

ционални бутони, които се използват чес-

то от производителите, като F8, F10 и 

F11 или клавиша ESC. Също така в упътва-

нето на компютъра (ако е марков) или на 

дън ната платка може да се прочете кои са 

използваните бутони. 

След като успешно заредите от флаш-

ката, изберете Default Settings (Runs from 

RAM) от менюто. Съвсем скоро ще откри-

ете една комфортна и познато изглежда-

Джобна поддръжка за PC – 
или с какво да заредим 
своята „bootable” флашка
Денислав Славчев
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ща ви среда. Но има нещо, което трябва да 

запомните: Linux всъщност ще работи във 

виртуален RAM диск. Всеки един файл, кой-

то запазите в root „устройството“, ще из-

чезне, когато рестартирате. Ако искате 

да запишете трайно някакъв файл, „сейвне-

те” го на флаш устройството. 

По-долу са дадени няколко от основни-

те неща, които може да направите под 

PartedMagic.

Възстановяване на файлове: Ако PC-то 

на ваш приятел не буутва, възстановяване-

то на важните файлове от твърдия диск 

е първото, което трябва да се направи. 

Щракнете върху иконата на външния диск, 

на който искате да запишете информация-

та – в близост до долния ляв край, след кое-

то действайте върху бутона Mount, нами-

ращ се до съответния дял. Намерете папки-

те и дяловете, които искате да запишете, 

и посредством влачене/пускане ги поставе-

те във външния диск. Ако флашката ви има 

достатъчен обем, може нея да използвате 

в качеството на външен диск.

Редактиране на дялове: Ако наимено-

ванието PartedMagic не ви говори нищо – 

тази Linux дистрибуция има славата на не-

разрушаващ инструмент за работа с дяло-

ве. Само кликнете двойно върху иконата 

Partition Editor на десктопа и инструмен-

тът ще изскочи. Той ще ви каже кой е пра-

вилният стартиращ дял и дори дали е ви-

дим. За промяна на статуса на дела щрак-

нете с десния бутон на мишката и избере-

те Menage Flags. 

Проверете „здравето“ на твърдия 

диск: Щракнете двойно върху иконата Disk 

Health на десктопа, за да получите техни-

ческа информация за твърдия диск. Послед-

ният таб ви дава възможност да старти-

рате вградените диагностични тестове.

Сканиране за зловреден софтуер: За съ-

жаление версията на ClamAV, която идва с 

PartedMagic, е с конзолен интерфейс с ко-

мандна линия и е всичко друго, но не и прия-

телски настроенa. Ако желаете, следвайте 

стриктно следните инструкции или прос-

то ги пропуснете и преминете на следва-

щата секция, където препоръч-

вам алтернативи.

И така, най-напред трябва да 

свалите текущите дефиниции. 

Щракнете върху Start бутона 

(ще използвам за по-голяма ясно-

та Windows терминология) и из-

берете System Tools. Ако опцията 

Download Clamav Definitions е на-

лична, я изберете. Ако не я виж-

дате там, стартирайте Firefox 

(Start, Internet, Firefox) и отиде-

те на страницата на ClamAV 

(http://www.clamav.net/lang/en/). 

Изтеглете main.cvd и daily.cvd и ги запише-

те в папка /root/clamav.

Преди да започнете да сканирате, се 

уверете, че всички дялове, които ще ска-

нирате, са „монтирани“. (Вижте по-горе в 

точка „Възстановяване на файлове“ за ин-

струкции.) След това ще ви е нужна пап-

ка, за предпочитане на 

флашката, за съхранява-

не на предполагаемите 

заразени файлове. Ако зна-

ете как се създава папка 

в Windows, можете да го 

направите и тук.

Сега отворете тер-

миналния прозорец. Из-

берете Start, Accessories, 

LXTerminal и конзолния 

прозорец с промпта и ко-

мандната линия ще се от-

вори. От промпта на ко-

мандната линия напишете cd /root/clamav 

и натиснете Enter. След това напишете 

clamscan –r –v –-move= пътя до вашата пап-

ка /media. След това натиснете Enter. 

Пример:  c lamscan  –r   –v   – -move=/

media/sdb1/badstuffinside /media. (Между 

badstuffinside и наклонената черта има 

интервал.)

Когато сканирането приключи, заподо-

зрените файлове от твърдия диск на вашия 

приятел ще са на флашката ви. След което 

могат да бъдат прегледани и да се опреде-

ли дали са необходими и дали могат да бъ-

дат изтрити. Само не ги отваряйте под 

Windows! За да научите повече за ClamAV, 

отидете на следния адрес: http://linux.die.

net/man/1/clamscan.

Други инструменти за борба 
със зловредния софтуер

Ако ClamAV ви изглежда твърде неразби-

раем, можете да използвате един или по-

вече от тези други преносими скенери за 

зловреден софтуер:

SuperAntiSpyware Portable Scanner 

( h t t p : / / w w w. s u p e ra n t i s p y wa re . c o m /

portablescanner.html): Не е добра идея да 

имате копие на вашия флаш диск на този 

преносим и иначе един от най-добрите без-

платни скенери. Ще попитате защо? Речни-

кът с дефинициите е изграден като файл, 

който всекидневно се обновява. Изтегле-

те го непосредствено преди използване 

от някой незаразен и нормално функциони-

ращ компютър и го запишете на вашата 

флашка. Стартирайте компютъра на ва-

шия приятел в Safe mode и там старти-

райте и скенера.

 HijackThis (http://hjt-data.trendmicro.com/

hjt/analyzethis/index.php): Реално това не е 

скенер, а преносим Windows базиран анали-

тичен инструмент. Той изготвя отчет за 

конфигурацията на PC-то и в него могат 

да се открият улики за инфекции. Вижте в 

HijackThis секцията на Trend Micro сайта за 

списъка от онлайн форуми, където може да 

качите своя отчет и да получите съвети.  

AVG Rescue CD (http://www.avg.com/us-

en/avg-rescue-cd): Ако не можете (или не ис-
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от Piriform. Както показва името, той се 

заема с бъркотията в компютъра. Програ-

мата почиства кеша, бисквитките, както 

и останалия „боклук“ в Windows. Също така 

разчиства и регистъра, но това трябва да 

се прави много предпазливо. Също така има 

възможност за деинсталиране на програми, 

но това не е от особено силните страни 

на този инструмент. За последното е по-

подходяща следващата препоръка.

Revo Uninstaller 

Por tab le  ( h t tp : / /

www.revouninstaller.

com/revo_uninstaller_

free_download.html): 

Всяка Windows бази-

рана програма има 

и деинсталатор, но 

при голяма част от 

тях деинсталациите оставят 

много „боклук“ след използване-

то им. Вграденият деинстала-

тор на Windows също не е по-до-

бър, тъй като просто старти-

ра деинсталатора на избрана-

та програма. Revo от своя стра-

на също стартира деинсталатора на про-

грамата, но после почиства и боклука след 

него. Тази програма не е съвършена, но се 

справя изключително добре с основната си 

задача. И едно предупреждение: въпреки че 

кате) да сканирате под Windows за зловре-

ден софтуер, ето ви една друга Linux дист-

рибуция, специално направена за работа 

като антивирусен инструмент. Можете 

да изтеглите отделни версии, за да ги запи-

шете на CD или флашка, като всяка от тях 

е самостоятелно стартираща програма.

Допълнителни инструменти 
за вашата флашка

Не всички компютърни проблеми на ваши-

те приятели изискват зареждане от алтер-

нативно устройство или сканиране за злов-

реден софтуер. Следващите няколко преноси-

ми програми може лесно да се поставят във 

флашката и да се стартират под Windows, 

без да е необходимо да се инсталират.

Recuva Portable (http://www.piriform.com/

recuva/builds): Ако някакъв софтуер трябва 

да е преносим, то това безспорно е този за 

възстановяване на изтрити файлове. Все-

ки път, когато се записва на вашия твърд 

диск, намалявате шанса за възстановяване 

на изтрити файлове. Никога няма да наме-

рите гарантиран инструмент за възста-

новяване на изгубени файлове, но опитът 

ми показва, че Piriform Recuvaе е с неверо-

ятни възможности.

CCleaner Portable (http://www.piriform.

com/ccleaner/download/portable): Това е друг 

чудесен, преносим и безплатен инструмент 

безплатната преносима версия на софтуер-

чето работи и под 64-битовите разновид-

ности на Windows, то всъщност не може 

да премахва x64 програми.

HD Tune (http://www.hdtune.com/): Не е 

необходимо да зареждате Linux, за да про-

верите статуса на твърдите дискове. Тази 

програма работи под Windows, но е безплат-

на само за персонално ползване. Тоест профе-

сионалистите ще трябва да платят $35 за 

по-мощната версия HD Tune Pro. Тя 

официално не е преносима програ-

ма – трябва да се инсталира под 

Windows. Но след като го напра-

вите веднъж, копирайте нейната 

папка на вашата флашка и тогава 

може да я използвате навсякъде. 

Folder Size Portable (http://www.

mindgems.com/products/Folder-Size/

Folder-Size -Download.htm): Ако 

твърдият диск на вашия приятел е 

прекалено задръстен, почистване-

то му ще бъде по-лесно, щом иден-

тифицирате папките, които са с раздуто 

съдържание. Инструментът на MindGem ще 

ви покаже съдържанието на кои папки заема 

най-много дисково пространство. Две забе-

лежки – първата е, че преносимата версия 

е маркирана като експериментал-

на, но независимо от това си ра-

боти чудесно. Втората е, че до-

бре изглеждащата анимация функ-

ционира само при наличие на ин-

сталирана Java в IE на компютъ-

ра. Но това не от голямо значе-

ние, тъй като няма отношение 

към дан ните.

Най-важното е, че с инстру-

менти като тези в джоба си 

имате сериозни шансове да ста-

нете много популярна личност 

сред приятелите и колегите/ко-

лежките си. 
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A
pple говорят за „пост-РС” ера. По 

този въпрос Google „летят в обла-

ците”. Във визията на Microsoft пък – 

традицион но по-консервативна, става 

дума за „РС плюс”. 

Както и да ги наричаме обаче, следва-

щите няколко години ще променят драс-

тично облика на съвремен ната компютър-

на индустрия. Представата, която гради-

хме за нея през последните две десетиле-

тия – представа, свързана с РС като неиз-

менен гравитационен център на този мо-

дел, бавно еволюира към едно ново разби-

ране за вида и същност та на бъдещата 

информацион на вселена.

В нея обработката на дан ни вече няма 

да е концентрирана само и единствено вър-

ху добрите, стари компютри, а общият ин-

фопоток ще включва смартфони, таблети, 

тв сетове и дори личните ни автомобили. 

Големият въпрос, който сега стои пред 

водещите хай тек корпорации, не е въпрос 

на хардуер, а на софтуер. Големият въпрос 

е въпрос на контрол.

В идните няколко месеца индустрията 

ще стане свидетел на една истинска „буря 

на промяната”. На дневен ред е поредният 

сблъсък на титани, а основните претенден-

ти за титлата вече са известни: Windows 

8, iOS 5, Android 4.

Дами и господа, бъдете готови за бит-

ката на века. Битката на операцион ните 

системи!

Неизбежната промяна
Някой би казал: „Какво толкова? Поред-

ните версии на няколко добре познати соф-

туерни продукта”. Привидно нещата на-

истина изглеждат спокойни и закономер-

ни, но под повърхност та браншът ври и 

кипи, а залозите са прекалено големи. Кол-

кото повече се топят ясно различимите 

до вчера граници между класическите пер-

сонални компютри и купчината мобилни ус-

тройства, които все по-убедително доми-

нират на пазара днес, толкова по-ключов, 

жизненоважен ще става въпросът: „Кой уп-

равлява всичко това?”.

Тенденциите тук са повече от очевид-

ни: Apple усилено работят към цялостно 

сливане между iOS и OS X, Windows 8 види-

мо е „попила” доста от Windows Phone, a 

Android отдавна се чувства еднакво ком-

фортно както върху смартфони, така и 

върху таблети (факт, който задаващият 

се Ice Cream Sandwich няма да промени, на-

против).

Нещата тук отиват далеч отвъд идея-

та за улеснена синхронизация между настол-

ните РС-та и мобилните устройства или 

управлението на компютрите с жестове 

и сензорни дисплеи. Свидетелство за това 

са функцията за поточно предаване на мул-

Единствен той ще ги владее...
(Коя операцион на система ще управлява компютрите ни утре – а и не само тях?)

Драгомир Дончев
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тимедия AirPlay (неразделна част от iOS), 

Google TV опцията (която почти сигурно 

ще е сред основните екстри на Android 4.0) 

и Media Center/Xbox Live интеграцията в 

почти всички Windows версии от XP насам.

Благодарение на вградените си HDMI 

изходи, непрекъснато растящите библи-

отеки с игрално и мултимедийно съдържа-

ние и предлагането на новаторски услуги – 

като OnLive (обещаващ видеогейминг с РС 

качество, но без РС), днес мобилните ус-

тройства все по-често поглеждат (скриш-

но и недотам скришно) към телевизора в 

хола или спотайващата се под него играл-

на конзола. Те дори са на път да превземат 

любимия ви автомобил: все по-често голе-

ми производители в този бранш предлагат 

опции, които са чисто хай тек по своя ха-

рактер. Saab например неотдавна показа-

ха вградена развлекателна система, базира-

на на Android, Ford използват Windows в мо-

делите си от години, а Volkswagen демон-

стрираха концепцията Microbus Billi, в коя-

то ключови системи, като навигация, ко-

муникация и климатичен контрол, се упра-

вляват с помощ та на iPad. 

Всички тези устройства, разбира се, ще 

бъдат свързани чрез Интернет. Apple виж-

да тази връзка като специален фонов ре-

жим, в който различните приложения об-

менят и записват файлове автоматично. 

Google пък отиват още по далеч, разглеж-

дайки уеб като работна юбер среда, в коя-

то софтуерът „живее”. Microsoft (верни на 

себе си) са по-скромни и очакват интегра-

цията със световната мрежа да разшири 

сериозно възможностите на традицион-

ните, настолни приложения. 

Както и да ви изглежда всичко това, зад 

него всъщност се крие само едно: капан!

Екосистемите на утрешния ден
Представете си паяжина. Едно от най-

простите и същевремен но най-съвършени 

ловни оръжия, създава-

ни някога от майката 

природа. В нейния цен-

тър стои притихнали-

ят хищник – търпелив, 

напрегнат, но на повърхност та хладнокръ-

вен и готов за скок. В момента, в който ня-

кое нещастно насекомо се оплете в примки-

те на фината мрежа, с едно бързо движение 

той се втурва към него и миг по-късно тя-

лото на жертвата вече е плътно обвито 

в стоманено здравите, копринени нишки.

Цялата тази разтеглива метафора 

всъщност доста добре описва замисъла 

зад пазарния модел, който замислят компа-

ниите от софтуерната троица на наше-

то време. Виждате ли, идеята е там, че 

Apple, Google и Microsoft от едно извест-

но време насам нямат желание да ви прода-

дат поредната софтуерна платформа. Те 

искат да ви направят част от широкома-

щабна екосистема. Огромна мрежа от вза-

имно свързани продукти и услуги, в която, 

колкото повече се оплитате, толкова по-

трудно ще ви е да се измъкнете.

Нека в интерес на един хипотетичен 

пример да кажем, че сте си купили един куп 

книги от iBook на Apple, свалили сте бога-

та колекция от музика през iTunes, сериоз-

но количество от личната ви, скъпа и не-

заменима информация (семейни клипове и 

снимки, банкови извлечения или родослов-

ното дърво на фамилията ви) съхранява-

те в iCloud. Освен това използвате iPad 

за поточно предаване на мултимедия към 

вашия Apple TV set top box, слушате люби-

мите си песни на домашното стерео, но с 

помощ та на iPod, поставен в докинг гнез-

до, а iPhone-ът ви служи не само за съхраня-

ване на огромния списък с приятели и лични 

контакти, но и за управление на клима-

тика в колата, дистанцион но за те-

левизора в хола и дори като ключ за 

входната врата.

На фона на всичко това дали ще 

ви пука, ако утре Samsung ви предло-

жат една ма-а-а-лко по-шаре-

на и бърза версия на iPad в ли-

цето на новия Galaxy Tab или 

Google се пробват да ви за-

палят по следващата версия 

на Android, която върши го-

ре-долу същата работа как-

то и iOS, но по малко по-раз-

личен начин и с една идея по-забавно аними-

рани икони? Да, ясно, отговорът ви е като 

в онзи виц: „А, дано, ама надали”…

Имен но това е замисълът – доживотно 

(или, ако няма друг начин, поне дългосроч-

но) обвързване на потребителя с конкрет-

на платформа, в центъра на която (разби-

ра се!) стои една или друга операцион на 

система, но плътно обвързана с екстри и 

функции, предлагани от поне 5-6 допълни-

телни мобилни и/или стационарни устрой-

ства. Така колкото повече инвестирате в 

нея, толкова по-трудно (или безсмислено) 

ще ви бъде да я напуснете в полза на някоя 

от конкурентните екосистеми. 

Разбира се, това не е нов трик в наръч-

ника и присъда „Виновен!” по него не полу-

чават само Apple, Google и Microsoft. Още 

преди години редмъндският гигант се по-

грижи добре (дори и с цената на няколко 

доста солени антимонополни съдебни иска) 

да привърже потребителите си към плат-

формата Windows и да ограничи, доколкото 

е възможно, използването на външен соф-

туер. Запалените геймъри, имали желание 

на един или друг етап да изпробват Linux 

например, бързо се отказваха от идеята 

на момента, в който узнаеха, че под нея 

на Windows игри просто няма как да раз-

читат. Принципът, макар и в по-голям ма-

щаб, е същият. 

Други компании също възприемат по-

добен модел на поведение, който в тези 

времена на безжалостна конкуренция в сек-

тора буквално е ключ към оцеляване. Sony 

открай време правят така, че тихомъл-

ком продуктите с тяхната марка да рабо-

тят най-добре един с друг, а закупените 

от Amazon книги задължително трябва да 

бъдат четени само с Kindle – e-book чете-

ца на компанията. 
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Пазарни вариации
Всъщност една от обективните при-

чини за налагането на „екосистемния” па-

зарен модел е драстичният срив в цените 

на софтуера през последните няколко годи-

ни. Въпреки неистовите усилия от стра-

на на водещите компании на този пазар 

(Microsoft, кхъм, Microsoft), днес в свобод-

но обръщение са десетки по-евтини или 

безплатни алтернативи на редица масово 

използвани приложения, като офис пакети 

например. iWork пакетът на Apple, да ре-

чем, е около 20 пъти по-евтин от просло-

вутия Microsoft Office, a алтернативата на 

Google – Google Docs, е напълно безплатна, 

при това е достъпна от всяко устройство, 

свързано към Интернет. 

Това изправя компании като Microsoft 

пред ново предизвикателство: как да пе-

челят пари от продажбата на софтуер, 

без да продават софтуер? Най-простото 

решение на тази привидно невъзможна ди-

лема е да се търсят нови, различни начини 

за реализация на приходи – чрез продажба 

на свързани услуги (Microsoft), от реклами 

(Google) или просто от продажба на харду-

ер и/или допълнителен капацитет за съх-

ранение на дан ни (Apple). 

За съжаление в една толкова тясно вза-

имосвързана индустрия промяната в биз-

нес модела на водещите софтуерни ком-

пании няма как да не засегне и всички оста-

нали играчи на пазара. Технологични лидери 

като Asus, Acer, Dell, HP и пр. вероятно ще 

претърпят редица щети по две основни 

направления. От една страна, опасност-

та идва от залагането на погрешен кон. 

Да речем, че утре Acer решат следващата 

софтуерна мода да е Android и инвестират 

солидна сума в разработка на таблети, ра-

ботещи под управлението на операцион-

ната система на Google, a впоследствие 

се окаже, че пазарът отдава предпочита-

ния на iOS или Windows 8.

Друг вид рискове произтичат от евен-

туалното решение на големите софтуерни 

компании да съкратят собствените си разхо-

ди, като се фокусират изцяло върху вътреш-

но производство, т.е. Microsoft да решат да 

правят сами Windows Phone смартфони и 

Windows 8 таблети, вместо да разчитат на 

външни доставчици и контрагенти. 

Единственият разумен ход на намесени-

те трети страни в тези случаи остава ди-

версифицирането: ориентация към предла-

гане на балансирано съотношение от различ-

ни продукти, които да покрият максимал-

но голяма част от пазара. Иначе казано – да 

не се слагат всичките яйца в една кошница. 

Невидими заплахи днес и в 
бъдеще

Големи рискове – вече не само за отделни 

участници, но и за индустрията като цяло, 

произтичат и от още един сериозен про-

блем, така наречените „патентни споро-

ве”. Пазарът нееднократно беше разтърс-

ван от последиците на подобни искове, най-

пресните от които са спорът между LG и 

Sony, както и скандалът с Galaxy Tab между 

Samsung и Apple. За съжаление предвижда-

нията на наблюдателите и анализатори-

те на бранша са за увеличаване на този вид 

спорове, като най-лошият възможен сцена-

рий предвижда превръщането им в легити-

мен маркетингов инструмент за блокиране 

на конкуренцията на един или друг пазар.

В светлината на всичко това интересен 

става въпросът какво се случва с добрите 

стари РС. Дали ще оцелеят след тази поред-

на пазарна буря? Оказва се, че настроенията в 

индустрията са оптимистични. Разбира се, и 

Apple, и Google, и дори Microsoft от години го-

ворят за замяна на РС с едно по-перспективно 

компютърно устройство (или по-скоро с на-

бор от тях). За момента обаче РС се доказва 

като достатъчно устойчив фактор, изповяд-

ващ принципа „Ако не е счупено, не го попра-

вяй”. В крайна сметка компютрите са прежи-

вели не една и две софтуерни бури, но още са 

сред нас – променени до неузнаваемост и все 

пак същите. Шансът да бъдат претопени в 

нещо ново за момента е в сферата на смели-

те мечти, а не на сбъднатите желания. Иначе 

казано – надали скоро ще ни се налага да сме-

няме името на списанието. 
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В 
миналия брой на PC World темата за 

образователния софтуер беше под-

робно засегната, макар и с уточнени-

ето, че това беше по-скоро в частта, насо-

чена главно към организацията на учебния 

процес, и съответно фокусът беше върху 

програми, ориентирани по-скоро към пре-

подаватели, отколкото към учещи. Софту-

ерният свят обаче съдържа доста атрак-

тивни предложения и за последните, така 

че по-долу ще обърнем внимание и на тях, 

още повече че учебната година е още в на-

чалото си и моментът съвсем не е непод-

ходящ. Разбира се, ще разгледаме само на-

пълно безплатни, но затова пък много по-

лезни приложения, като ги обобщаваме в 

няколко основни категории и сфери на при-

ложение. Тъй като интересните програми 

са наистина много, изложението е почти 

в телеграфен стил, но затова пък винаги 

можете да научите повече с помощта на 

любимата си Интернет търсачка, просто 

като напишете в полето за търсене име-

то на софтуера, който сте си набелязали.

 

Безплатни програми и 
софтуер с отворен код в 
помощ на ученика

С нарастващата употреба на Интер-

нет и главоломния растеж на уеббазирани-

те приложения се появиха и много хибрид-

ни форми на софтуер - безплатен софтуер 

с API-та (Application Programmer Interfaces), 

но не и с истински отворен код. Следният 

списък от помощни програми включва ня-

кои от най-добрите безплатни и с отво-

рен код приложения, които биха влезли в 

употреба на учещите.

Търсене на 
информация

Все още не е съз-

даден универсален 

софтуерен инстру-

мент за всички нуж-

ди по търсенето на 

информация, но може-

те да започнете с ня-

кои от следните: Google Reader, ако иска-

те да се абонирате за любимите си уебно-

вини; Spreeder е помощник за усвояване на 

скоростно четене; Dictionary.com - за тър-

сене на английски дефиниции; Google Video, 

Vimeo и, разбира се, YouTube - за обучаващи 

цели чрез видеонаръчници.

Още безплатен 
софтуер в помощ 
на ученици и 
студенти

Много проекти, свързани със софтуер 
с отворен код, са били започнати в уни-
верситет или от студенти, които нас-
коро са завършили. Може би не е съвсем 
случайно, че голяма част от програми-
те с отворен код са идеални за учещите.
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ции на документи и таблици се извършват 

в „облака" и те са видими едновременно за 

неограничен брой потребители. Още един 

„облачен" вариант е набиращият все по-

голяма популярност Zoho. Не на последно 

място е PDF Creator, който, както подсказ-

ва името, прави завършени PDF документи.

Презентации
Ако търсите алтернатива на MS 

PowerPoint, насочете се към ZohoShow. А 

ако желаете да вградите презентациите си 

в уебстраница, тогава опитайте SlideShare.

Продуктивност и управление 
на задачи

В тази категория влизат списъци за из-

пълнение на задачи, календари, хибридни 

форми за мобилни и настолни платформи 

и прочее. Google Calendar е популярен вари-

ант, но позволете да ви впечатлят и ин-

струменти от рода на Remember the Milk 

и Tada List. За управление на задачи от те-

лефона можете да тествате и Jott.

Математика 
Mathematica и MathCad вероятно са до-

бре познати пакети за някои от вас, но 

ако е така, сигурно сте наясно и доколко 

скъпи са те. На сцената на софтуера с от-

ворен код в случая страхотна работа ще 

ви свърши Gnu Octave. А като за адекват-

ни алтернативи можете да се насочите 

към Sage Math, Mathway, Open Source Physics 

или POV-Ray.

Инструменти за съвместна 
работа

Съвместната работа между съученици и 

колеги отива отвъд софтуера за управление-

то на проекти, какъвто е GanttProject, тъй 

като мнозина биха предпочели да е комбини-

ран с чат, разглеждане и редактиране на до-

кументация в реално време и прочее функ-

ции. Затова препоръчваме Campfire, който 

има както безплатна, така и платена вер-

сия. Като добра алтернатива можем да по-

сочим уеб черната дъска Scriblink.

Визуализация, графики, 
диаграми

Това е много, много обширна категория, 

която включва вектори и растерни редак-

тори на графика, 3D графични програми, ин-

струменти за чертане на диаграми и т.н. 

В случая Gimp и Blender са класика в жанра, 

но ви препоръчваме също Gliffy и Inkscape.

Редактиране и управление на 
документация

Настъпи ли времето, когато трябва да 

впрегнете наученото в писмен вид, разпо-

лагате с няколко страхотни алтернативи 

на добре познатия офис пакет на Microsoft. 

Започваме с OpenOffice, който не просто 

включва повече от адекватни заместници 

на Word, Excel и PowerPoint, но е и напълно 

съвместим с MS Office. След това продъл-

жаваме с Google Docs, където всички редак-

Програмиране, кодинг, 
уебразработки

Ако все още не знаете, операционна-

та система Linux е в основата на повече-

то проекти с отворен код, поемайки ща-

фетата от предшественика си UNIX. За-

това, ако искате да се възползвате напъл-

но от многобройните кодинг инструмен-

ти, е добра идеята да имате инсталиран 

Linux на компютъра си (или можете да ин-

сталирате cygwin средата за Windows, ма-

кар че така ще пропуснете голяма част 

от предназначените за Linux инструмен-

ти). Разбира се, дори да не можете/да не 

искате да използвате Linux, имате доста-

тъчно опции за кодинг и уебразработка: 

Perl, PHP, Python, Ruby и Ruby on Rails. Ако 

се нужаете от IDE (Integrated Development 

Environment) с отворен код за разработка 

и тестинг процеси, опитайте Eclipse, кой-

то има компоненти, покриващи Java и мно-

го от гореизброените езици. Ако използва-

те единствено Java, опитайте Ingres Cafe. 

А ако искате мултиплатформен уебауто-

ринг инструмент, който може да се срав-

нява с FrontPage или Dreamweaver, то дай-

те шанс на NVu. Накрая Microsoft имат 

Dreamspark и позволяват на студентите 

да свалят и използват техните инстру-

менти за разработка и дизайн без никак-

ви такси, напълно безплатно.

Лични финанси
Може и да сте гладуващ студент на 

квартира, но софтуерът и достъпните 

уебуслуги за управление на финанси не са 

никак за подценяване. Ако нямате пробле-

ми с използването на уеб за подобна лична 

информация, тогава имате няколко много 

добри варианта, като Wesabe и DimeWise. 

Предложения като Mint и Moneytrackin също 

не са за пренебрегване. 

Софтуер
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Повече от оптично свиване: 
Ivy Bridge 

Това е кодовото име на 22-нанометро-

вото поколение процесори от Intel, които 

влизат в масово производство в края на го-

дината и ще се появят на пазара през проле-

тта на 2012-а. Припомняме ви, че компания-

та има утвърден двугодишен цикъл на раз-

работка и усъвършенстване на процесорни-

те архитектури, известен като „тик-так” 

(tick-tock). На етап „тик” се внедряват нови 

технологии, традиционно свързани с оптич-

но свиване (редуциране на размера на тран-

зисторите), докато с „так” се означава въ-

веждането на принципно нова процесорна 

архитектура. През 2011-а цикълът е на етап 

„тик” със сериозна забележка, свързана с до-

работка в графичните ядра на процесорите 

Ivy Bridge. Следва рекапитулация на новости-

те, свързани с новите процесори:

Впечатления от Intel 
Developer Forum 2011 “The sky’s not the limit. 

It’s the baseline”
- IDF 2011, слоганНиколай Колев

При планарните транзистори се формира единичен проводящ канал на силиция под упра-

вляващия електрод; при тригейтовите транзистори се създават три проводящи канала 

на всяка от страните на реброто 

www.pcworld.bg  Октомври 201118
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Чиповете Ivy Bridge са гръбнакът на мейн-

стрийм платформите на компанията. Фла-

гманските настолни платформи през тази 

и следващата години ще използват 32-нано-

метрови процесори Sandy Bridge-E, а реше-

нията от начален клас са базирани на Atom. 

Добра новина за собствениците на Sandy 

Bridge платформи, които се оглеждат за ъп-

грейд през следващата година, е фактът, че 

Ivy Bridge са напълно съвместими електри-

чески с цокъл LGA 1155. Това означава, че ин-

сталирането им не само че не изисква ъп-

грейд на дънната платка, а и че собствени-

ците на дънни платки с чипсети като P67 

и Z68 могат да се възползват пълноценно 

от възможностите на процесор Ivy Bridge.

За пръв път във формата на IDF бе доба-

вена двучасова сесия, специално посветена 

на овърклока, където бяха обобщени ключо-

вите примени в Ivy Bridge, засягащи изклю-

чително клокърите: 

Максималният множител на процесори-

те се увеличава от 57x на 63х. Високите 

множители, основно в контекста на от-

ключените чипове, винаги са добра новина 

за овърклокърите. Друга благина, която ще 

се хареса на клокърите, е фактът, че стой-

ността на процесорния множител може да 

се променя динамично и не изисква преза-

реждане на операционната система. Сис-

темите се сдобиват с официална поддръж-

ка на нисковолтови DDR3L модули памет и 

DDR3-2800. Честотата на паметта ще се 

повишава на стъпки от 200 MHz. Не на по-

следно място, завръща се и възможността 

за овърклок по BLCK. Докато при процесо-

рите Sandy Bridge честотите на SATA, PEG 

и DMI бяха изравнени с BCLK и по-значител-

ната им промяна водеше до 

нестабилност на системата, 

то при Ivy Bridge се въвеждат 

допълнителни BCLK множите-

ли 1,25 и 1,67 (освен 1, който 

имаме по подразбиране) и при 

това честотите на PEG и DMI 

шините автоматично ще бъ-

дат понижавани от система-

та, за да компенсират покач-

ването на BCLK. 

Графичната подсистема 

на Ivy Bridge е сериозно прера-

ботена. В Intel очевидно осъз-

нават, че слабото място на 

чиповете им е графичната 

производителност. Ето защо 

темпът на промените там 

вече е на ниво „так” – нещо, 

което съгласно традиционния 

модел на разработка бихме оч-

аквали година по-късно. Броят 

на изчислителните блокове в 

старшите Ivy Bridge е нарас-

нал до 16, което е 33% повече 

от 12-те, с които разполагат Sandy Bridge. 

В синтетичния тест 3DMark Vantage нови-

те чипове бележат ръст в производител-

ността до 60%, а ускорението в 3DMark06 

е около 30%. 

Засега не е ясно с колко изчислителни бло-

ка ще разполага графичната система при 

младшите Ivy Bridge, но от Intel обещават 

прираст в диапазона от 10-20% спрямо про-

цесорите Sandy Bridge, които заменят. Дру-

га новост е фактът, че Ivy Bridge ще под-

държат подследната версия на DirectX – 

DX11, както и OpenCL 1.1. Технологията за 

прекодиране Quick Sync ще бъде 2 пъти по-

ефективна под Ivy Bridge. 

Флагманската десктоп 
платформа: Sandy Bridge-E и 
X79 

Новите флагмански процесори носят 

името Sandy Bridge-E и изискват нов цокъл 

– LGA 2011. Първата вълна чипове включва 

четири модела – един частично отключен 

четириядреник, както и тройка напълно 

отключени шестядреници. Максималната 

им отделяна топлинна мощност не преви-

шава 130 W и със сигурност може да бъде 

овладяна от въздушно охлаждане. При цени, 

които започват от около $300 за проце-

сор (най-евтиният отключен Core i7-3930K 

струва двойно повече), едва ли остава съм-

нение, че собствениците им ще изпробват 

техния потенциал за овърклок, така че се 

нуждаят от високопроизводителни охлади-

тели. От Intel предлагат на ентусиасти-

те свое водно охлаждане, именувано Intel 

Thermal Solution RTS2011LC. 

 Системата от затворен тип се състои 

от блок с медна основа, помпа и радиатор 

резервоар, на който е монтирана 120-ми-

лиметрова перка. Тя се върти със скорости 

между 800 и 2200 оборота в минута, като 

при това генерира шум в диапазона от 21 

до 35 dBa. Устройството може да се мон-

тира не само на цокъл LGA 2011, но също 

така и на останалите цокли на активна 

служба в Intel: LGA 1366, LGA 1156 и LGA 1155.

Водното охлаждане, брандирано като Intel Thermal Solution RTS2011LC, 

е производство на Asetek

„Някой още да не е ме е забелязал?” - Gigabyte GA-X79-UD7 

дефилира в яркооранжево

Хардуер
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В демонстрационните зони бяха забеля-

зани и няколко дънни платки с чипсета Intel 

X79, поддържащи новите процесори. Кон-

тролерът на паметта е четириканален, 

така няма да са рядкост решенията като 

X79-UD5 на Gigabyte или DX79SI на Intel, на 

всяко от които могат да се инсталират 

до 8 модула DDD3 памет.

Дизайните, в които се набляга на пове-

че свободно място около процесорния цо-

къл, най-вероятно ще се ограничат до 4 

слота за памет както при G1.Assassin 2. За 

сметка на това тази платка притежава 

мрежов контролер Bigfoot, както и звуков 

чип от Creative. 

Броят на PCIe магистралите позволява 

multi-GPU конфигурации с до 3 видеокарти, 

работещи в режим x16/x16/x8. Около под-

дръжката на PCIe 3.0 се спекулираше доста. 

Последните новини са, че чиповете под-

държат новия стандарт, но все още не са 

преминали процеса на валидация. При това 

положение дали системата поддържа PCIe 

3.0 с първата ноемврийска вълна чипове 

остава в ресора на производителя на дън-

ната платка. 

Сигурно е обаче, че когато догодина се 

появи следващата порция Sandy Bridge-E, те 

вече ще са успешно преминали сертифика-

ционния процес. По отношение на перифе-

рията Intel X79 поддържа скромен брой SATA 

портове - 4 SATA 3 Gbps и 2 SATA 6 Gbps, но 

е сигурно, че производителите 

ще увеличат броя особено на 

производителните портове с 

добавянето на допълнителни 

контролери (в X79-UD5 напри-

мер общият брой SATA порто-

ве е 14). Чипсетът не разполага 

със собствена USB 3.0 поддръж-

ка, така че и в това отноше-

ние ще се разчита на външни 

контролери. Следващото об-

новление на флагманската де-

сктоп платформа на Intel пред-

стои през 2013 година с проце-

сорите Ivy Brigde-E. 

Ултрабук - ключова 
стъпка в еволюцията 
на персоналните 
компютри

Малко еретично, но тази 

част, посветена на появата на 

една нова порода мобилни компютри, ще 

започнем с анонса, че десктопите остават 

предпочитаната PC платформа за почти 

всички основни употреби на компютъра. 

Преносимите компютри налагат компро-

миси с производителността и ергономич-

ността, но мобилността е изкушение за 

мнозина. Стратегическата цел на водещи-

те технологични иноватори е да изнами-

рат решения, които от гледна точка на по-

требителя затварят пропастта между де-

сктопа и мобилните платформи и му пред-

лагат аналогично преживяване, независимо 

пред кой екран се намира. 

Визията за бъдещето на персоналните 

компютри на Intel е ултрабукът. Същност-

та на този нов клас компютри е следната: 

„Таблет е, когато го искам. Компютър е, ко-

гато ми трябва. Искам го всеки ден. И да 

работи по цял ден!”.

А това е собствената разработка от Intel DX79SI - забелязваме раз-

графените участъци, където могат да се добавят oще SATA портове

Отровнозеленият Убиец 2 от Gigabyte - звукът на тази 

платка е от Creative

По два модула памет на всеки канал с X79-UD5

Хардуер
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Цитатът представлява съвкупност от 

потребителските очаквания към мобилни-

те компютри. Анализът му извежда основ-

ните характеристики на утрабуковете. 

Става дума за леки и компактни мобилни 

компютри с висока производителност. Ос-

вен това трябва да са непрекъснато свър-

зани в мрежата и да имат продължителен 

период на автономна работа. 

От гледна точка на Intel Ivy Bridge ще осъ-

ществят ключов преход в средата на три-

годишния еволюционен цикъл на ултрабуко-

вете. Тригейтови-

те 22-на-

нометро-

ви процесо-

ри, които са ос-

новната технологична 

промяна при Ivy Bridge, имат 

приблизително 2 пъти по-висока произво-

дителност при същата консумация спрямо 

Sandy Bridge или пък биха могли да дадат поч-

ти същата производителност като 32-на-

нометровите чипове при два пъти по-мал-

ка електрическа консумация. Именно това е 

ключовата предпоставка, която прави въз-

можно създаването на по-тънки и по-леки мо-

билни компютри. Целите на проекта пред-

виждат максимална дебелина от 18 mm за ма-

шините с размер на екрана до 14 инча и до 

21 mm за компютрите с по-голям размер на 

екрана. За да може да се нарече едно устрой-

ство ултрабук, през следващата година ба-

терията му трябва да осигурява поне 5 часа 

работа (препоръчителна над 8). През 2013-а 

година процесорите в ултрабуковете ще бъ-

дат базирани на следващата микроархитек-

тура на Intel – Haswell, като се очаква компю-

трите да могат да издържат до 24 часа без 

презареждане. Като доказателство, че подоб-

ни очаквания са съвсем реални, в една от де-

монстрациите на IDF тази година в работе-

ща компютърна система бе показан чип, ба-

зиран на Haswell и захранван от слънчева ба-

терия с размер колкото пощенска марка. При 

това на компютъра работеха няколко при-

ложения, включително 3D анимация. Уточне-

ние – останалата част от компютъра бе за-

хранвана от стандартно PSU. 

Най-сериозното предизвикателство за 

масовизацията на ултрабука е цената му. 

Първоначалните цели на проекта са цени-

те на тези устройства да се сведат до око-

ло $1000 (за Щатите), което би означавало 

над 1700 лева крайна цена у нас. При поло-

жение че българинът купува масово мейн-

стрийм лаптопи за около 1000 лева, а пси-

хологическата граница отвъд Океана е око-

ло $700, поне засега не е 

ясно дали ултрабукът има 

потенциал да се превърне 

в масово явление.

В подкрепа на развитието 

на технологичната база, сти-

мулираща прогреса на ултрабу-

ковете, Intel създаде 300-милио-

нен инвестиционен фонд. С преиму-

щество средствата ще се влагат за 

разработка на тънки дисплеи с висо-

ка резолюция и компактни литиево-по-

лимерни батерии. Забележка: цилиндрич-

ните батерии, използвани при лаптопите 

днес, са твърде обемисти, за да могат да се 

вграждат в ултрабукове. Съществено пре-

димство на цилиндричните батерии е, че 

са със стандартни размери. Стандартиза-

цията е фактор, който съществено пони-

жава цената им на производство. 

Елегантна черно-бяла комбинация от Elitegroup

Portege Z830 от 

Toshiba

UX21 от Asus

Хардуер
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NAS устройства за всички
Тестове на мултифункционални мрежови storage сървъри за дома и малкия офис

Денислав Славчев

Днес в много домове по света, а и 

у нас се използва повече от един 

компютър. Така нареченото мре-

жово устройство за съхранение на дан-

ни (NAS=Network Attached Storage) все по-

често може да се срещне като решение за 

централизирано средство за съхранение 

на дан ни. От самото име става ясно, че 

предназначението му е да се съхраняват 

всякакъв вид дан ни, като файлове, видео, 

музика, фотографии. Кой не би искал ед-

но-единствено устройство да му предла-

га много функции, защото това е по-лес-

но за управление, по-евтино и пести мяс-

то? Затова и всички съвремен ни устрой-

ства от този клас, предназначени за ма-

совия (SOHO) пазар, предлагат множество 

услуги за организация и управление на раз-

личните видове файлове, като например 

мултимедийните UPnP услуги, iTunes сър-

вър, фотосървър, също ftp, уебсървъри и, 

разбира се, софтуер за видеонаблюдение, 

с който в повечето случаи може да бъдат 

включени до две IP камери. От Qnap са 

отишли дори по-далеч и на почти всички 

техни NAS устройства предлагат и iSCSI 

функционалност (iSCSI цел и iSCSI инициа-

тор), като този начин позволява комуни-

кация (изпълнение на SCSI команди върху IP 

протокол) между подобни устройства в 

Интернет или локалната мрежа и създава-

не на виртуални дискове за съхранение. А 

това е функционалност, която би се оце-

нила по достойнство от потребителите 

в малкия бизнес. Но преди всичко нека да 

обясним какво представлява NAS устрой-

ството на по-прост и разбираем език, за 

да няма неясноти по отношение на тази 

иначе често срещана абревиатура.
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Какво представлява NAS?
NAS устройството всъщност е специа-

лизиран компютър, свързан към мрежата, 

който предлага единствено услуги за съх-

ранение на файлове и тяхното споделяне 

с другите ресурси на мрежата. Независи-

мо че е технически възможно тези услуги 

да бъдат изпълнявани и от някой друг ком-

пютър с инсталиран вече на него сървър, 

те са прехвърлени на самостоятелен хар-

дуер, който не е за обща употреба и към 

който обикновено няма свързани клавиа-

тура и монитор. Управлението и конфигу-

рирането на NAS устройствата по подо-

бие на рутерите се осъществява посред-

ством уебинтерфейс, който се отваря в 

браузър. Също така за тези специализира-

ни устройства не са необходими пълнофунк-

ционални операцион ни системи. Обикнове-

но се използват Linux базирани платформи, 

тъй като те са много гъвкави и позволя-

ват да се модифицират така, че да се из-

ползват само необходимите функции, без 

да има нищо излишно.

NAS устройствата съдържат един или 

няколко твърди диска, което позволява в 

повечето случаи „гореща замяна” и групи-

рането им в RAID масиви. По този начин 

отговорност та за съхранение на дан ните 

отпада от другите сървъри в мрежата. Хар-

дуерната част в повечето случаи е базира-

на на специализирани чипсети. При най-ни-

ския клас устройства се използват основно 

схемните набори Kirkwood на Marvell, като 

се срещат някои модели и с PLX. Всички те 

са базирани на ARM процесори. Устройства-

та, изградени с тези чипсети, са и с най-ни-

ска производителност (особено PLX), защо-

то процесорите не са достатъчно мощни, 

за да осигурят висока производителност 

при трансферa на дан ни по мрежата. Раз-

бира се, тези чипове са и най-евтини, но в 

много случаи за домашно ползване са напъл-

но достатъчни. По-високият клас NAS ус-

тройства са базирани на архитектурата 

Intel Atom. Тя е несравнимо по-мощна и може 

вече да осигури върхови нива на производи-

телност, както предлага и по-високи гъвка-

вост и функционалност. Разбира се, това 

рефлектира и в цената, която обикновено 

е двойно по-висока при аналогични устрой-

ства, но ако производителност та и броят 

I/O операции са водещи съображения, те са 

правилният избор. 

Как тествахме
За провеждането на тестовете из-

ползвахме гигабитова LAN мрежа, към 

която беше включено тестваното 

NAS устройство. Записвахме и четя-

хме от него предварително подгот-

вен пакет от разнообразни като раз-

мер и съдържание файлове с общ обем 

от 10 GB. След това на база измере-

ното време изчислихме средната ско-

рост на четене и запис. За да избегнем 

наличието на евентуално „тясно мяс-

то“ в дисковата подсистема на те-

стовия компютър, който беше бази-

ран на Intel Core i7-2600К (LGA1155), из-

ползвахме SSD диск Intel SSD 510. Всич-

ки измервания повторихме по 5 пъти и 

взехме средния резултат от тях. При 

NAS устройствата използвахме за тес-

товете чифт дискове Hitachi с капаци-

тет на съхранение на дан ни от 1 TB. 

А специално за miniNAS устройството 

на Thecus използвахме 2x500 GB твър-

ди дискове WD Scorpio Blue. 
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Скорост на трансфер, [MB/s]

93,4

86,6

77,7

76,8

46,2

64,6

54,1

42,3

44,1

20,6

Qnap Turbo NAS TS-419P +

Qnap Turbo NAS TS-219P

Fujitsu Celvin Q700

Icy Box NAS6220

Thesus miniNAS N0204

четене
запис

QNAP TS-219P
QNAP TS-219P e доста остарял и вече 

спрян от производство модел (сменен е с 

TS-219P+, който е с по-мощен процесор), но 

все още се намира на пазара. Дизайнът му 

е характерният за SOHO серията на Qnap. 

Корпусът е алуминиев, като на лицевия па-

нел са контролният панел и две вертикал-

но разположени чекмеджета за монтаж на 

HDD дискове с размер 2,5/3,5’. На контрол-

ния панел са поместени стандартните за 

този тип устройства бутони за включва-

не/изключване и бърз бекъп, както и LED 

диоди, указващи статуса на твърдите ди-

скове, LAN и eSATA. Максималният капаци-

тет за съхранение на дан ни, който може 

да осигури TS-219P, е 6 TB при използване на 

два диска по 3 TB всеки. Чекмеджетата за 

монтаж на дисковете разполагат с ключал-

ки, което осигурява защита срещу неправо-

мерен достъп до дисковете. Хардуерното 

изпълнение и тук е базирано на чипа Marvel 

Kirkwood с тактова честота от 1.2 GHz и 

512 MB DDR2 системна памет. Поддържа 

RAID масиви с нива RAID 0 и RAID 1, а също 

така и JBOD. Освен на външни USB 2.0 ди-

скове предлага и поддръжка на eSATA HDD. 

И тук по подобие на останалите Qnap ус-

тройства има възможност за опционално 

включване и следене на две IP камери. Коли-

чеството портове, с които разполага TS-

219P, е доста внушително. На задния панел 

ще намерите гигабитов LAN порт, 2хUSB 

2.0 и 2xeSATA портове, а на лицевия – още 

един USB 2.0 порт. Устройството се упра-

влява от вградена версия на Linux. И при 

TS-219P по подобие на останалите NAS ус-

тройства има поддръжка на iSCSI (iSCSI це-

лева услуга и iSCSI инициатор) и виртуа-

лен диск (VD).

Операцион ните системи, с които може 

да работи устройството, са Windows, MAC 

OS, Linux и Unix. Поддържа файлови систе-

ми на вътрешните дискове EXT3 и EXT4, а 

на външните освен тях – и FAT32, NTFS и 

HFS+. Управлението и настройката ста-

ват посредством добре оформен Ajax ба-

зиран уебинтерфейс. TS-219P идва и с много 

богат набор от приложен софтуер. В него 

ще намерите файлов, ftp и бекъп сървър за 

създаване на резервни копия от компютри-

те в мрежата. Също така е наличен отда-

лечен репликатор за създаване на резервен 

архив и синхронизация на дан ните на са-

мото NAS устройство с отдалечен бекъп 

сървър. И тук са налични стандартните за 

всички подобни устройства мултимедийни 

услуги (UPnP медиен сървър, мултимедийна 

станция, iTune сървър), даунлоуд станция, 

софтуер за видеонаблюдение, принт, Web 

и MySQL сървър и др. Инсталацията е мно-

го лесна и интуитивна. След като свържете 

всички кабели, е необходимо само да стар-

тирате инсталацион ната програма от съ-

пътстващото устройството CD и да след-

вате инструкциите є. Скоростите на че-

тене и запис на файлове са на добро ниво 

за Marvell базиран хардуер, но в тестовете 

си пролича, че малко отстъпва на по-нови-

те и по-мощни версии. Консумацията му 

е 19 W с 2x1 TB твърди дискoве на Hitachi. 

отлична софтуерна поддръжка

отлична функционалност 

поддръжка на iSCSI

спрян от производство

остарял хардуер

Оценка:

Дизайн ★★★★★★★★★☆
Функционалност ★★★★★★★★★☆
Софтуерен пакет ★★★★★★★★★★
Представяне ★★★★★★★☆☆☆
Цена ★★★★★★☆☆☆☆
Рейтинг: ★★★★★★★★☆☆
Предоставено за тестове от: Перси ООД 

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 710 лв.
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Fujitsu Celvin Q700
Celvin Q700 удивително напомня на вън-

шен вид модела TS-212 на компанията Qnap 

и в това няма нищо чудно, тъй като тя е 

и негов OEM производител. Но независимо 

от удивителната прилика и отвън, и от-

вътре (хардуерната реализация е като на 

TS-219, тоест използва се същият Kirkwood 

чипсет на Marvell с тактова честота 1,2 

GHz), системната памет е увеличена на 

512 MB спрямо TS-212. Това, разбира се, не е 

убягнало от погледа на по-наблюдателните 

потребители и във форума на QNAP може 

да се намери цяла тема по въпроса за кро-

сфлаш на Celvin Q700 с фърмуер на TS-219. За 

разлика от моделите с външни чекмедже-

та, тук няма такива и двата твърди диска 

са разположени вътре в корпуса. За монти-

рането им трябва да се свали едната по-

ловина от кожуха на устройството. Разби-

ра се, това е направено да става много лес-

но – само с едно приплъзване на едната по-

ловина от кожуха се открива монтажният 

отсек за двата диска. Поддържат се само 

3,5-инчови дискове. Възможен е монтаж 

и на 2,5-инчови, но само ако пристигат с 

преходници за монтаж в 3,5-инчови гнезда.

На разположение имате 3 броя USB 2.0 

портове и един гигабитов LAN интерфейс. 

ICY BOX NAS6220
ICY BOX е собствена марка на немския дис-

трибутор Raidsonic, специализиран в NAS ре-

шения. Конкретният модел NAS6220 е предназ-

начен за монтаж на два 3,5/2,5-инчови твърди 

диска, като за целта разполага с две хоризон-

тално разположени заключващи се чекмедже-

та, които са с гумени антивибрацион ни там-

пони за намаляване на вибрациите от твър-

дите дискове. Корпусът на ICY BOX NAS6220 

е стилен, алуминиев, с черен цвят и добре се 

вписва във всякакъв интериор. Хардуерната 

му реализация е базирана на чипа на Marvell от 

серията Kirkwood с тактова честота от 1,2 

GHz и 256 MB SDRAM памет. Характеристи-

ките му не са особено впечатляващи, още по-

вечe че устройството не разполага с богата-

та функционалност на други представите-

ли в този тест. Поддържаните операцион ни 

системи са само Windows (XP, Vista и 7) и MAC 

OS 10.5 (или по-висока). Файловата система 

е EXT4, a поддържаните нива на RAID масива 

са RAID 0 и RAID 1. Налични са един гигабитов 

LAN порт, както и три USB 2.0 порта. На ли-

цевия панел освен бутоните за управление се 

намират и няколко индикаторни LED диода за 

статуса на захранването, системата и твър-

дите дискове.

Операцион ната система е вграденa вер-

сия на Linux. Контролният панел е уеббазиран 

и много наподобява десктопа на Windows. 

По-важните услуги, с които идва устрой-

ството, са принт сървър и BitTorrent кли-

ент. Като цяло ICY BOX NAS6220 предлага 

една базисна функционалност за изгражда-

не на мултимедиен и файлов сървър, както 

и бърз достъп до него. При инсталацията е 

необходимо да поставите CD диска със соф-

туера и да следвате стъпките на инстала-

тора. Има само една особеност, която е ва-

жно да се знае, а имен но че файловият дос-

тъп е посредством Samba сървър и той не 

е включен по подразбиране. За да направите 

устройството като мрежов диск в Windows, 

мапнете го, като не забравяте, че ще тряб-

ва да го включите преди това от контрол-

ния панел на ICY BOX. Също така навсякъде 

може да имате достъп до NAS6220 посред-

ством уеббраузър. Устройството е доста 

тихо и при работа практически не се чува. 

Като скорости в нашите тестове този NAS 

модел се представи на средно ниво и пред-

ложи идентична производителност с Fujitsu. 

Съотношението цена-функционалност оба-

че е на много добро ниво.

добра цена

добра функционалност

няма поддръжка на iSCSI

Оценка:

Дизайн ★★★★★★★★★☆
Функционалност ★★★★★★★★☆☆
Софтуерен пакет ★★★★★★★★☆☆
Представяне ★★★★★★☆☆☆☆
Цена ★★★★★★★★☆☆
Рейтинг: ★★★★★★★★☆☆
Предоставено за тестове от: Comelsoft

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 439 лв.

На лицевия панел са разположени 6 LED ди-

ода за индикация на захранването, мрежа-

та, твърдите дискове, статуса на систе-

мата и USB портовете. При наличието на 

два твърди диска поддържаните RAID ма-

сиви са доста ограничени, като е налична 

поддръжка на RAID 0 и RAID 1. Също така 

се поддържа и JBOD. Поддържаните фай-

лови системи на вътрешните дискове са 

EXT3 и EXT4. За външните USB дискове ос-

вен тях се поддържат и FAT32 и NTFS. Как-

то при повечето модели на Qnap, и тук е 

налична iSCSI поддръжка – целева iSCSI услу-

га и Virtual DIsk (iSCSI инициатор), което ав-

томатично освен строго домашно устрой-

ство с мултимедийна ориентация го прави 

пригодно и за малкия бизнес. Устройство-

то предалага същия набор услуги, характе-

рен за Qnap, като например файлов, уеб-

, принт, FTP и мултимедиен сървър. Също 

така са налични и MySQL сървър, поддръж-

ка на 2 IP камери, криптирано дистанцион-

но управление и Bittorrent клиент. В тесто-

вете Celvin Q700 се представи според оч-

акванията и беше на средно ниво, като по 

разбираеми причини отстъпваше на по-но-

вите модели, базирани на по-мощни версии 

на чипсета Marvell Kirkwood. 

компактно

отлична функционалност

не се поддържа гореща замяна

Оценка:

Дизайн ★★★★★★★★☆☆
Функционалност ★★★★★★★★☆☆
Софтуерен пакет ★★★★★★★★★☆
Представяне ★★★★★★☆☆☆☆
Цена ★★★★★★★☆☆☆
Рейтинг: ★★★★★★★☆☆☆
Предоставено за тестове от: ВАЛИ Компютри

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 479 лв.
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отлична софтуерна поддръжка

отлична функционалност

до 12 GB капацитет за съхранение

разширен набор от RAID нива

поддръжка на iSCSI

висока цена

Оценка:

Дизайн ★★★★★★★★★☆
Функционалност ★★★★★★★★★★
Софтуерен пакет ★★★★★★★★★★
Представяне ★★★★★★★★☆☆
Цена ★★★★★☆☆☆☆☆
Рейтинг: ★★★★★★★★☆☆
Предоставено за тестове от: Comelsoft

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 439 лв.

миниатюрно

безшумно

добра функционалност

малък капацитет за съхранение на дан ни

работи само с 2,5-инчови дискове

ниска производителност

Оценка:

Дизайн ★★★★★★☆☆☆
Функционалност ★★★★★★★☆☆☆
Софтуерен пакет ★★★★★☆☆☆☆☆
Представяне ★★★★★☆☆☆☆☆
Цена ★★★★★★★★★☆
Рейтинг: ★★★★★★☆☆☆☆
Предоставено за тестове от: Comelsoft

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 377 лв. www.pcworld.bg  Октомври 201126
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QNAP TS-419P+
QNAP TS-419P+ e устройство, побиращо в 

себе си 4 твърди диска, като те могат да бъ-

дат както 3,5-инчови, така и 2,5-инчови. Това 

за момента може да осигури до 12 TB дисково 

пространство за съхранение на дан ни. Харду-

ерното изпълнение е базирано на чипа Marvell 

Kirkwood с тактова честота от 1,6 GHz и 

вградена 512 MB DDR3 памет. Освен характе-

ристиките и функциите, които притежават 

по-малките му събратя (с един или два диска) 

от същата серия, тук е добавена поддръжка 

на ниво RAID 5. Функционалност та е доста 

богата – възможност за „гореща" замяна на 

твърдите дискове, два допълнителни eSATA 

порта, два гигабитови LAN порта, няколко 

USB 2.0 порта и дисплей на лицевия панел. 

QNAP TS-419P+ има поддръжка под Windows, 

MAC OS, Linux и Unix операцион ни системи и 

това го прави един от най-съвместимите 

продукти. Поддържа файлови системи на въ-

трешните дискове EXT3 и EXT4, а на външни-

те освен тях и FAT32, NTFS и HFS+. Поддър-

жаните RAID нива на дисковия масив са RAID 

0/1/5/6/5+spare. За операцион на система е из-

ползвана вградена версия на Linux.

Благодарение на iSCSI функционалност-

та си устройството може да открива дру-

ги iSCSI мрежови устройства и да комуники-

ра с тях. По този начин то ги добавя като 

виртуални дискови устройства (VDD= Virtual 

Disk Drive), което неимоверно разширява не-

говите възможности. TS-419P+ е много тих 

при работа, даже и с 4 монтирани в него 

твърди диска. Единственият по-отчетлив 

шум е от охлаждащия вентилатор по вре-

ме на зареждане на операцион ната систе-

ма на устройството, но веднъж заредила 

и готова за работа, единственият доло-

вим шум от нея е от работата на твърди-

те дискове. Консумацията на системата с 

4x1 TB твърди диска (Hitachi) е 38 W, а само 

с един – 18 W. Към устройството пристига 

много богат набор от софтуер за бекъп под 

всички операцион ни системи. Също така то 

идва с всички необходими услуги, като FTP, 

WEB, Multimedia, файлов сървър, MySQL сър-

вър и пр. Налична е стандартната за пове-

чето NAS устройства поддръжка на IP ка-

мери. Изобщо софтуерът, с който присти-

гат (и който може допълнително да се сва-

ли) устройствата на QNАP, е най-богатият 

възможен. Настройката на модела е много 

лесна: просто слагате инсталацион ния CD 

диск и следвате указанията. AJAX базира-

ният уебинтерфейс за управление е графи-

чен, много интуитивен и лесен за работа.

В тестовете устройството показа от-

лична производителност (в контекста на 

Marvell базираните решения) и беше най-

бързото между всички. 

Thecus miniNAS N0204
Когато видите този мъник, последното 

нещо, което бихте си помислили за него, е, 

че е NAS устройство. Изключително ком-

пактните му размери от 133 x 88 x 63 mm 

позволяват да се събере в дланта ви. Неза-

висимо от неговите размери, то може да 

побере два 2,5-инчови диска по 1 TB всеки, 

като за целта са предназначени две мини-

чекмеджета. Функционалност та на miniNAS 

също е доста впечатляваща предвид раз-

мерите му, тъй като не отстъпва на по-

големите му NAS събратя. Поддържат се 

RAID масиви RAID 0 и RAID 1, както и JBOD. 

Охлаждането на устройството е реализи-

рино с един малък вентилатор, поставен 

на разглобяващата се стойка на мини-NAS. 

Практически вентилаторът не се чува при 

работа. На лицевия панел на устройство-

то се намират четири LED светодиода, по-

казващи наличието на захранване, състоя-

нието на твърдите дискове и мрежата, а 

също така USB 2.0 порт, служещ за включ-

ване на външен USB 2.0 диск, и бутон за бе-

къп. На задната страна са разположени бу-

тонът за включване на устройството, ги-

габитовият LAN порт, както и един USB 1.1 

порт, който може да се ползва за включва-

не на всякакъв вид USB устройства, включи-

телно и USB уебкамера. Хардуерното изпъл-

нение е базирано на чипсета OXFord 810DS 

с тактова честота от 367 MHz.

И тук управлението на устройство-

то е поверено на вградена Linux базирана 

ОС. Поддържаните операцион ни системи 

са WIndows и MAC OS, като засега Linux не 

фигурира. Thecus miniNAS освен FTP достъп 

до файловете предоставя и уеббазиран дос-

тъп. Също така са налични и FTP/HTTP/BT 

даунлоуд мениджър, принт сървър и мулти-

медийни услуги. Консумацията, която има 

устройството с 2x500 GB WD Scorpio Blue, e 

само 12 W в активно състояние. Инсталира-

нето и настройването е много лесно – неб-

ходимо е само да се стартира инсталацион-

ният CD диск и да се следват инструкции-

те. За жалост използваният процесор е мно-

го слаб (работи едва на 367 MHz) и това 

предопредeля ниските му скорости при за-

пис и четене на файлове. 
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Преносими USB 3.0 дискове 
с джобен формат
Тестове на осем актуални за българския пазар HDD устройства за съхранение

Денислав Славчев

Писна ли ви вече от счупени или из-

губени флашки? Или може би ви е 

дошло до гуша от вечно недости-

гащия капацитет за съхранение? Е, на мен 

определено ми писна, след като дадох една 

камара пари за 32 GB USB 3.0 флашка и след 

половин година се оказа, че пак не ми сти-

га пространство. Затова и започнах да се 

оглеждам за външен твърд диск. На пазара 

разнообразието е голямо, като се предла-

гат най-различни модели, и на човек по ня-

кой път му е трудно да се ориентира как-

во да си избере. Но ако при USB 2.0 базира-

ните твърди дискове беше настанала дос-

та голяма скука заради практически еднак-

вите скорости на трансфер, ограничавани 

от пропускателната способност на самия 

интерфейс, то при новото поколение USB 

3.0 базирани дискове вече не е така. 

Основният критерий
Досега това беше критерият за най-

ниска цена за 1 GB, но тук вече не важи, 

тъй като пропускателната способност 

на USB 3.0 интерфейса е достатъчна, 

за да не се явява тя ограничаваща за 

производителност та на твърдия диск. 

Няма да се впускам в словоизлияния и да ви 

убеждавам какво значение има скорост та, 

когато става дума за големи файлове, за-

щото на всички ни се е налагало да прех-

върляме например филми или снимки. Зна-

ем колко изнервящ може да е един бавен 

трансфер. При USB 3.0 интерфейса вече 

не могат да останат маскирани възмож-

ностите на използваните твърди диско-

ве и това веднага рефлектира върху ско-

ростите на обмен на дан ните. При едни 

външни твърди дискове е заложено на обе-

ма на съхранение и енергийната ефектив-

ност, при други – на скоростните показа-

тели, а при трети е направен опит за ня-

какъв баланс, защото не е тайна, че кол-

кото по-бърз е един твърд диск, толко-

ва по-скъп е. 

И в настоящия тест, в който сме ви 

представили някои налични на нашия па-

зар USB 3.0 модели, може лесно да намери-

те такъв, който покрива вашите крите-

рии. В крайна сметка сме включили и два 

настолни външни твърди диска (3.5”), за-

щото за мнозина потребители на лапто-

пи не е толкова важна мобилност та на до-

пълнителния диск, колкото са другите му 

характеристики. 

Ключови особености 
на новото външно HDD 
поколение

Друг важен момент: откакто се сдобих 

с USB 3.0 външен диск, все по-често си зада-

вам въпроса на кого вече би му бил необхо-

дим eSATA диск, който и без това е трудно 

откриваем на пазара и не толкова удобен, 

защото изисква втори, захранващ куплунг. 

Всъщност какво представлява външният 

твърд диск от конструктивна гледна точ-

ка? В повечето случай това е един съвсем 

стандартен твърд диск със SATA интер-

фейс, които е поставен в самостоятелна 

кутия. В нея има и необходимата електро-

ника за свързване на SATA към USB интер-

фейса. Тази конструкция е най-масовата и 

най-гъвкавата, защото не е обвързана с 

конкретен модел и с марка твърд диск, но 

пък като недостатък може да се изтъкне 

по-големият размер на устройството за-

ради допълнителната платка с електрони-

ка, която свързва SATA интерфейса с USB.

Другият подход е на Western Digital, при 

който се използват специално произвеж-
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Дизайн ★★★★★★★☆☆
Представяне ★★★★★★☆☆☆☆
Функционалност ★★★★★★★★☆☆
Цена ★★★★★★★★★☆
Рейтинг: 7,6/10

Предоставен за тестовете от: Most Computers

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 127 лв.

Гаранционен срок: 36 месеца
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A-Data Nobility NH 13 (500GB)
Nobility е най-новата серия 2,5-инчови 

външни твърди дискове на A-Data. Тя е снаб-

дена с новия USB 3.0 интерфейс. Капаците-

тът на съхранение, предлаган от серията, 

е 500 GB и 750 GB. Корпусът е от елуксиран 

алуминий с размери 118.8X77.8X16 mm, те-

гло 165 г и се предлага в два цвята – сре-

брист и черен. Предвидени са гумени абсор-

биращи тампони за предпазване на твър-

дия диск при механични удари. Твърдите ди-

скове, които се използват в NH 13 модели-

те, са стандартни 2,5-инчови SATA II / 5400 

rpm, производство на Seagate. Към компле-

кта получавате освен самия диск и USB 3.0 

кабел за връзка, както и кратко упътване.

Бонус софтуерът, с който пристига 

Nobility NH 13, се намира на самото устрой-

ство и включва безплатна 60-дневна проб-

на верия на Norton Internet Security, както 

и два инструмента OStoGo и HDDtoGo. Те 

позволяват конвертиране на инсталацион-

ното DVD на Windows 7 в инсталацион но из-

ображение на преносимия диск (първият ин-

струмент) и синхронизиране на електрон-

ната ви поща, дан ните и персоналните от-

метки. Постигнатите скорости са очаква-

ни, на средно ниво, като се вземе предвид и 

използваният 5400 rpm твърд диск.

дани за целта твърди дискове с вграден в 

тях USB интерфейс. Недостатъците на 

този подход са ясни, но пък сред предим-

ствата са максимално компактните раз-

мери. При някои устройства има специа-

лен бутон, който служи за бързо активи-

ране на някоя функция на приложния соф-

туер, като например създаването на бе-

къп копие на информацията. Голяма част 

от устройствата предлагат криптиран 

достъп до информацията, като при го-

лямата част реализацията е софтуерна. 

Даже и вашият диск да няма такава екс-

тра, съществува достатъчно количество 

безплатен софтуер за целта. При други 

модели производителите са отишли мал-

ко по-далеч и са въвели хардуерно реали-

зирано криптиране (например моделите 

на WD). Ако притежавате подобен модел 

или сте се спрели на него, трябва да сте 

много внимателни, защото, ако по някак-

ва причина забравите или изгубите паро-

лата (криптографския ключ), устройство-

то става напълно неизползваемо и освен 

да го хвърлите и да си купите ново, няма 

какво друго да направите. За да улесним 

избора на голяма част от потребители-

те в търсене на външен USB диск, в нашия 

тест сме разгледали осем външни USB 3.0 

диска, като два от тях са настолни вер-

сии. Всички те са с капацитет на съхране-

ние на дан ните над 500 GB.

Как проведохме тестовете
За провеждането на тестовете използ-

вахме Intel базирана дън на платка с USB 3.0 

поддръжка (ASUS P8Z68V-Pro) и 250 GB Intel 

SSD диск. За целта направихме тестов архив 

от 10 GB, съдържащ разнообразен тип фай-

лове, които често се използват. След това 

измерихме времето за копиране и четене 

на архива, като всяко измерване повторих-

ме по 5 пъти, накрая взехме средния резул-

тат и по него изчислихме средната скорост. 

Оценяване
То е на база рейтинг, който се получа-

ва от няколко показателя, като дизайн, 

представяне в тестовете, функционал-

ност и цена. Представянето и цената 

имат тройна тежест във формирането 

на крайния рейтинг. Двата 3,5-инчови мо-

дела не са отличени с награди, тъй като 

тестът е за преносими твърди дискове, 

а те не се вписват особено добре в това 

понятие. Поради интереса на определена 

група потребители към тях все пак сме ги 

включили в теста, но изводите и оценки-

те ги оставяме на крайния консуматор. 

A-Data Nobility NH 03 (1TB) 
Този представител на новата Nobility се-

рия е доста „едричък”, защото е замислен 

като настолно външно запомнящо устрой-

ство, което използва стандартни 3,5-инчо-

ви твърди дискове. Устройството е снаб-

дено с най-новия USB 3.0 стандарт. Дизай-

нът му е доста стилен с издължени ъгли, на-

помнящи буквата „X”, и е предназначен как-

то за вертикално, така и за хоризонтално 

разположение. Корпусът е пластмасов с че-

рен гланцов финиш, с размери  

150x48x178 mm и тегло 1 кг. Използва-

ният твърд диск е стандартен 3,5-инчов 

SATA II, който в случая е производство на 

Seagate. Моделът се предлага с капацитет 

на съхранение 1 TB/1.5 TB/2 TB/3 TB. Той се 

монтира посредством специални тампони, 

предпазващи го от повреди при удар. Също 

така има специално разработена система 

за охлаждане, която осигурява оптимална 

работна температура на твърдия диск.

Устройството предлага 256 bit AES 

криптиране като защита срещу неправо-

мерен достъп или кражба. На предния панел 

има изнесен бутон, с който само с едно до-

косване може да направите бекъп и синхро-

низация на дан ните си. Софтуерът, с които 

пристига устройството, е предварител-

но инсталиран в него и включва безплатна 

60-дневна пробна версия на Norton Internet 

Security, както и два инструмента OStoGo 

и HDDtoGo. Те позволяват конвертиране 

на инсталацион ното DVD на Windows 7 в 

инсталацион но изображение на преносимия 

диск (първият инструмент) и синхронизи-

ране на електрон ната ви поща, дан ните 

и персоналните отметки. Като скорост-

ни характеристики, този модел отстъпва 

единствено на 3,5-инчовия модел на Hitachi, 

който използва 3 TB/7200 rpm диск.

Дизайн ★★★★★★★☆☆
Представяне ★★★★★★★★☆☆
Функционалност ★★★★★★★★☆☆
Цена ★★★★★★★★★★
Рейтинг: 8,7/10

Предоставен за тестовете от: Most Computers

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 149 лв.

Гаранционен срок: 36 месеца
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Дизайн ★★★★★★☆☆☆
Представяне ★★★★★★★★★★
Функционалност ★★★★★★★★☆☆
Цена ★★★★★☆☆☆☆☆
Рейтинг: 7,5/10

Предоставен за тестовете от: Hitachi

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 410 лв.

Гаранционен срок: 36 месеца

Дизайн ★★★★★★★☆☆
Представяне ★★★★★★★★☆☆
Функционалност ★★★★★★★★☆☆
Цена ★★★★★★★☆☆☆
Рейтинг: 7,6/10

Предоставен за тестовете от: Hitachi

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 168 лв.

Гаранционен срок: 36 месеца

Дизайн ★★★★★★★☆☆
Представяне ★★★★★★★☆☆☆
Функционалност ★★★★★★★★☆☆
Цена ★★★★★★★☆☆☆
Рейтинг: 6,9/10

Предоставен за тестовете от: Verbatim

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 221 лв.

Гаранционен срок: 36 месеца
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Hitachi Touro Desk Pro (3TB)
Това е другият настолен 3,5-инчов мо-

дел, участвал в нашите тестове. Той също 

използва новия USB 3.0 интерфейс за кому-

никация. Дизайнът на устройството включ-

ва пластмасов корпус със сребрист кант, 

така че търсеният стилистичен образ да 

навява асоциации с книга. Размерите на ус-

тройството са 129x183x60 mm, а тегло-

то – 970  г. Продуктът е предназначен за 

вертикално работно положение и се пред-

лага в три версии според капацитета си на 

съхранение – 1 TB/2 TB/3 TB. На лицевата 

страна е разположен LED индикатор, кой-

то показва активност та на твърдия диск. 

Отзад се намират захранващият куплунг и 

USB 3.0 портът, както и предвиденият от-

вор за заключване тип kensington. В компле-

кта към диска освен самото устройство 

и свързващия USB 3.0 кабел ще откриете и 

кратко ръководство.

Touro Desk Pro предлага двойна защита 

на дан ните, като към него пристига софту-

ер за локален бекъп и в „облака”. Разполага-

те с капацитет от 3 GB в „облачното прос-

транство” и ви се предлага опция до 250 

GB срещу допълнително заплащане. Целият 

софтуер, с който идва устройството, се 

намира на самото него. Производителност-

та на този диск беше най-висока и това е 

напълно разбираемо, като се има предвид 

фактът, че е и най-голямата версия и с диск 

със 7200 об./мин.

Verbatim Store'n'Go (1TB) 
Този преносим твърд диск не е с най-ком-

пактния размер, но пък за сметка на това 

е снабден с най-новия USB 3.0 интерфейс за 

връзка. Също така и капацитетът му на 

съхранение е доста внушителен с разме-

ра си от 1 TB за 2,5-инчов модел. Корпусът 

е изцяло пластмасов, с финиш тип „черно 

пиано“. Предлага се и по-малка модифика-

ция с капацитет на съхранение от 500 GB. 

Използваните твърди дискове за устрой-

ството са стандартни 2,5-инчови SATA II 

/7200 rpm HDD дискове, производство на 

Samsung. Монтажът е посредством абсор-

биращи тампони. Наличен е и магнитен ек-

ран за предпазване на диска от външни маг-

нитни полета.

При този преносим твърд диск е доста 

добре развита и разширена енергоспестя-

ващата функция чрез идващия с него софту-

ер, който предлага няколко режима на рабо-

та. Факт са и софтуерни инструменти на 

Nero за бекъп и кодиране на дан ните, кои-

то могат да бъдат открити в самия диск. 

По незнайни причини дискът е формати-

ран под FAT32, което означава, че ще тряб-

ва да си го преформатирате. В комплекта 

освен самия диск са включени USB 3.0 кабел 

и кратко ръководство. 

Hitachi Touro Mobile Pro (500GB)
Както подсказва наименованието, това 

е представител на Touro серията Mobile 

Pro, която използва 2,5-инчови дискове. Кор-

пусът е пластмасов с черен гланцов финиш 

и сребриста странична рамка, като по фор-

ма и дизайн наподобява настолния вари-

ант. Устройството използва стандартен 

2,5-инчов SATA II твърд диск, но в случая от 

най-бързата серия със скорост на въртене 

7200 об./мин. Дискът се монтира посред-

ством ударо-абсорбиращи тампони, кои-

то го предпазват от повреда при „по-гру-

бо” отношение.

Размерите на преносимия диск са 

80x126x15 mm, а теглото 155  г. Моделът 

се предлага в две модификации в зависи-

мост от капацитета за съхранение на дан-

ни – 500 GB и 750 GB. В комплекта освен са-

мия диск са включени USB 3.0 кабел за връз-

ка и кратко ръководство за инсталиране. 

Тук също получавате бонус от 3 GB без-

платно „облачно” пространство за съхра-

нение на дан ни с достъп отвсякъде, както 

и възможност за ъпгрейд до 250 GB срещу 

допълнително заплащане. Както цялата се-

рия Touro, и този диск е снабден със софту-

ер за локален или в „облака” бекъп, който 

осигурява двойна защита на критичните 

дан ни. Производителност та му, както се 

и очакваше заради използвания бърз твърд 

диск, беше най-висока между всички тест-

вани 2,5-инчови дискове.
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Дизайн ★★★★★★★★★
Представяне ★★★★★★★☆☆☆
Функционалност ★★★★★★★★☆☆
Цена ★★★★★★★★☆☆
Рейтинг: 7,7/10

Предоставен за тестовете от: Solytron

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 126 лв.

Гаранционен срок: 36 месеца

Дизайн ★★★★★★★★☆
Представяне ★★★★★★☆☆☆☆
Функционалност ★★★★★★★★☆☆
Цена ★★★★★★★★☆☆
Рейтинг: 7,2/10

Предоставен за тестовете от: Solytron

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 190 лв.

Гаранционен срок: 36 месеца

Дизайн ★★★★★★★☆☆
Представяне ★★★★★★☆☆☆☆
Функционалност ★★★★★★★★☆☆
Цена ★★★★★★★★☆☆
Рейтинг: 7/10

Предоставен за тестовете от: Verbatim

Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 151 лв.

Гаранционен срок: 36 месеца
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Verbatim Store'n'Go for MAC 
(500GB)

Този модел твърд диск на Verbatim 

като дизайн и форма по нищо не се отли-

чава от предходния. Корпусът му също е 

пластмасов с черен гланцов финиш (тип 

черно пиано) и визуално разликата е един-

ствено по наличните интерфейси. Не 

случайно споменавам интерфейси, защо-

то в наименованието му никак не е не-

волна добавката „for MAC”, което под-

сказва наличние и на FireWire 800 интер-

фейс. За да бъде асоциацията със света 

на MAC още по-пълна, и опаковката е про-

зрачна, пластмасова в типичния стил за 

IPhone/iPod.

В комплекта към диска освен стан-

дартния USB 3.0 кабел и кратко упътва-

не е включен и FireWire кабел.

Използваният твърд диск е стандар-

тен 2,5-инчов SATA II/ 7200 rpm диск на 

Samsung. Предлага се една-единствена мо-

дификация с обем за съхранение от 500 

GB. Към диска е включен същият „Green 

Button“ софтуер с разширени енергоспес-

тяващи функции, но версията е за MAC 

OS, по-висока или равна на 10,7. По разби-

раеми причини тук липсва софтуерът на 

Nero за бекъп и кодиране на дан ните, как-

то е при Windows базираната версия. И 

този диск пристига форматиран с FAT32 

файлова система. Производителност та 

на твърдия диск е не особено впечатлява-

ща заради използвания бавен модел HDD.

WD My Passport Essential 
(500GB) 

Този много популярен преносими твърд 

диск на Western Digital е най-малкият по 

габарити и най-тънкият (15 mm) между 

тестваните модели. Дизайнът му е из-

ключително изпипан. Устройството из-

глежда много елегантно във вид на луксоз-

на книга, като се предлага в няколко цвя-

та. Размерите са 83x110x15 mm. Интер-

фейсът за връзка с персоналния компютър 

вече е обновен до USB3.0. Ключът към мал-

кия размер на този диск е, че устройство-

то не използва стандартен 2,5-инчов SATA 

II диск, а специален, разработен с USB 3.0 

интерфейс. Предлага се само една модифи-

кация – с 500 GB.

Дискът пристига с познатия ни софту-

ер от предходното поколение за резерви-

ране на дан ни, който предлага богата функ-

ционалност. Също така предлага и възмож-

ност за хардуерна защита на дан ните ви 

посредством 256-битов криптиращ ключ. 

Трябва обаче много да внимавате, защо-

то, ако си забравите или загубите ключа, 

практически ще е невъзможно да ползва-

те диска. В комплекта ще откриете само 

кратко ръководство и USB кабел за връзка. 

Производителност та на устройството е 

на средно ниво, но предлага добър баланс 

спрямо цената си.

WD My Passport Essential SE 
(1TB)

Серията Passport Essential SE се характе-

ризира с това, че е като подобрен вариант 

на стандартната Passport Essential. Всъщ-

ност единствената разлика е, че предла-

га по-големи като капацитет на съхране-

ние модификации  – 750 GB и 1 TB. Дизай-

нът е абсолютно същият като на стан-

дартния Passport Essential, само размерът 

му ( 83x110x18 mm) е претърпял лека про-

мяна в дебелината си – тя е нараснала от 

15 mm на 18 mm. Това е напълно в реда на 

нещата, тъй като по-вместимите диско-

ве са и по-дебели.

И тук използваният HDD не е стандар-

тен SATA II диск, а специален – с интегриран 

в самия него USB 3.0 интерфейс, което пра-

ви много компактна реализацията на вън-

шен твърд диск. Окомплектовката и соф-

туерът са същите като на класическия мо-

дел. Скоростите на трансфер обаче са под 

средното ниво и това по всяка вероятност 

се дължи на използваните бавни дискове.
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Google+ е следващата гореща соци-

ална мрежа с претенции да завла-

дее Интернет пространството. 

Само за пет седмици след премиерата си 

тя успя да събере 20 милиона потребители, 

а в момента те са в пъти повече, при ус-

ловие че новите членове се допускат един-

ствено с покана.

Трудно е да кажем обаче, че Google+ е 

най-лесното нещо за разбиране. Има тол-

кова много функции, които могат да обър-

кат начинаещите, а дори ветераните 

сред социалните мрежи биха се затрудни-

ли с откриването на всички важни опции 

и нюанси, които дефинират конкурента на 

Facebook. Затова решихме да се заровим на-

дълбоко във всеки аспект на Google+ и да 

направим цяла селекция от съвети и три-

кове по въпроса. 

Какво е Google+?
Google+ е последният опит на гиганти-

те от Google да създадат социална мре-

жа, която да е истински конкурент на 

Facebook. На 28 юни 2011-а Google+ стар-

тира с частна бета, към която можеха да 

се присъединяват нови потребители един-

ствено с покана.

Социалната мрежа е ко-

лекция от различни социал-

ни продукти. Сред тях нами-

раме Stream (следи последни-

те новини), Sparks (енджин 

за препоръки), Hangouts (ви-

деочат услуга), Huddle (услу-

га за групова текстова ко-

муникация), Circles (специална услу-

га за менажиране на приятелите), 

Games и Photos. 

Защо „Google+“? 
Google избират името Google+, 

защото искат социалната мрежа да 

е „разширение на самия Google“. Про-

ектирана е така, че да бъде подобре-

ние на всичко, що е Google. Това е и 

причина компанията също така да реши да 

промени знаменитата навигацион на лента 

на Google, за да бъде включен линк към по-

требителските профили в Google+, както 

и нова икона, която показва колко известия 

е получил потребителят подобно на мето-

диката, която използва Facebook.

Основната комуникация
Едни от най-често срещаните оплаква-

ния за комуникацията в Google+ са неща от 

рода на: „Защо не може да се изпраща съ-

общение до един от приятелите ми?“ или 

„Защо не мога да изпратя директно съобще-

ние, както е в Twitter?“, или по-лошият мо-

мент „Защо трябва да създавам кръг само 

за един приятел, за да мога да изпратя съ-

общение към него?“. Отговорите на пър-

вите два въпроса са: „Всъщност може“, а 

на третия – „Не е необходимо да правите 

това“. Нека видим как...

Добавяне на повече хора
Ключът в случая е линкът "+ Add more 

people" до Public бутона. Обърнете внима-

ние, че това е буквално, т.е. този линк поз-

волява да добавите още хора към разговора, 

а не още кръгове, както мнозина се бъркат. 

Google+ 
съвети и трикове
Владимир Георгиев

Шорткъти
Q – отваря чата

K – скролва нагоре с един пост 

J – скролва надолу с един пост 

Return или Enter – започване на коментар

Tab, Return – край на коментар

Space – скрол надолу във вашия Stream

Shift + Space – скрол нагоре във вашия Stream
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Как да не споделяме с всички
Имайте предвид, че по подразбиране 

онова, което споделяте като информация, 

ще бъде поствано към Public, но ако искате 

да промените това, единствено трябва да 

кликнете на X бутона до Public. Следното 

действие ще махне публичния кръг от ва-

шия To-списък.

Как да споделяме с конкретни 
хора

След горното действие съобщенията 

ви няма да бъдат споделяни публично. Но 

ако оставите нещата така, постовете 

ви няма да отиват никъде, тъй като има-

те нужда от списък, към който да отиват 

съобщенията (To-списък). За тази цел полз-

вайте появилия се след горното действие 

"+ Add circles or people to share with…" и прос-

то въведете желаните имена. След това, 

започвайки да пишете съобщение, обърне-

те внимание, че линкът по-долу отново се 

е променил и вече пише "+ Add more people".

Комуникация за напреднали
Вече знаете как точно да комуникира-

те с конкретни хора и кръгове, но това, 

което може би не знаете, е, че също така 

е възможно да се свържете с потребите-

ли, които дори не са членове на Google+ се-

мейството.

Споделяне чрез имейл адреси
Ако в полето с имената на потреби-

телите и кръговете въведете електрон-

на поща, това, което напишете като съ-

общение или прикачите като съдържание, 

ще бъде изпратено като писмо на съот-

ветния имейл.

Алтернативен метод за 
покана?

Чрез горното активирате алтернати-

вен метод за присъединяване към Google+. 

В края на полученото писмо ще видите го-

лям оранжев бутон "Join Google+", чрез кой-

то ще можете напълно легитимно да се 

присъедините към семейството на нова-

та социална мрежа.

Свързване с Evernote 
Споделянето чрез имейл адреси не е 

никак случайна опция, тъй като отваря 

вратите към други приложения. Evernote 

(http://evernote.com) например дава ли-

чен имейл адрес, към който можете да из-

пращате съдържание. Всичко изпратено 

към този имейл ще се съхранява във вашия 

Evernote акаунт, а вие можете да споде-

ляте от Google+ имен но към този адрес. 

Имейл в Circles?
Хубаво, но сега вероятно си мислите, 

че ще ви се налага всеки път, когато спо-

деляте съдържание, да пишете съответ-

ния имейл... Това не е така. Малката тайна 

в случая е, че можете да поставяте имейл 

адреси в Circles. И за да ползваме примера с 

Evernote – създайте Evernote кръг с вашия 

Evernote адрес за постване 

като единствения член на 

кръга и – воала! – това е.

Споделяне на 
съдържание

Понякога се случва така, 

че не желаете да споделите 

нещо, но възможно ли е да съобщите на дру-

гите, че не искате да препращат (resharing) 

дадена информация извън кръга? Възможно 

е. Когато пуснете съобщение, обърнете 

внимание на малкото кръг-

че с триъгълник в горния де-

сен ъгъл на поста  – това е 

бутонът с опциите, откъде-

то можете да редактирате 

и изтриете съобщението, но 

също и да спрете коментари-

те на другите към него или 

да спрете препредаването му. В случая оба-

че трябва да вземете предвид нещо мно-

го важно – изключването на препредаване-

то на дадено съобщение няма да спре хора-

та просто да го копират и пействат, къ-

дето пожелаят. Затова не си мислете, че 

тази опция гарантира сигурност та на лич-

ното ви пространство. И още нещо – кога-

то споделяте инфо/съдържание с ограниче-

на аудитория (всяка опция, която не включ-

ва Public), означава, че никой не може да го 

препраща публично, освен ако не го копира 

и пейстне. Ето защо, ако искате да споде-

лите нещо с колкото се може повече хора, 

задължително включете Public опцията.

Получавайте Google+ известия на теле-

фона си, без да използвате Android или iOS

Google+ приложението можете да наме-

рите както в Android Market-а на Google, 

така и в App Store-а на Apple. Но знаехте 

ли, че можете да получавате SMS известия 

на телефона си, без да ползвате мобилна-

та версия на Google+? За целта кликнете 

на зъбното колело в горния десен ъгъл на 

екрана, за да изведете опциите, и избере-

те Google+ Settings. Сега натиснете таба 

Google+, а в полето "Add phone number" въ-

Бързи трикове

• Drag & Drop снимки, клипове и линкове директно в зоната на съобщенията на 

Google+ или на работната ви площ. 

• За разлика от Gmail можете да оразмерявате чат прозореца в Google+. Това ста-

ва, като хванете който и да е от ъглите или страните на самото прозорче.

• Използвайте скрола на мишката, за да се движите сред снимките на Photos секцията.

• Ако кликнете върху датата на съобщение, ще можете да го вземете като URL.

• Какво означава Incoming опцията под Stream? Входящият поток ("Incoming" stream) 

са нещата от потребителите, които споделят с вас, но които все още не сте до-

бавили в някой кръг.

• Кликайте на Profile снимките, за да ги превъртате.

Интернет и мрежи
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ведете телефон ния си номер с необходимия 

код на населеното място. След това нати-

снете бутона "Send verification code", за да 

получите на мобилния си телефон необхо-

димия код за активиране на услугата. Кода 

въведете в необходимото поле.

Създайте „Drafts“ кръг за 
недовършени съобщения

За разлика от други социални мрежи, 

Google+ позволява да пишете много, мно-

го дълги съобщения. Но ако нямате вре-

ме да завършите някое, създайте празен 

кръг с името "Drafts" и споделете поста си 

единствено там. След това ще можете да 

се върнете и да редактирате съобщение-

то, както и да го споделите с други хора и 

кръгове в момента, в който е завършено.

Спрете известията на 
конкретно съобщение

Ако някой от постовете ви стане тол-

кова популярен, че бихте искали да спре-

те досадните известия за нови съобще-

ния към него, то имате опцията да го заг-

лушите. За да направите това на конкре-

тен пост, отворете Notifications, избе-

рете известието, което искате да заглу-

шите, и изберете опцията в долния десен 

край "mute this post".

Трикове за форматиране на 
текста

Google+ използва същите команди за 

форматиране като Google Talk в Gmail:

_ текст курсив _ –> текст курсив

* удебелен текст * –> удебелен текст 

- зачеркнат текст - –> зачеркнат текст 

_*удебелен текст курсив*_ –> удебелен 

текст курсив

Тагване в Google+?
Ако искате да „тагнете“ един или пове-

че от приятелите си в съобщение, подоб-

но на Twitter, можете да използвате знака 

"@" или знака "+" пред името им. Това авто-

матично ще създаде линк към профила на 

съответния човек и той ще получи извес-

тие, че е бил тагнат.

Импортирайте Facebook 
контактите си в Google+

Facebook системно блокира браузър раз-

ширенията и приложенията, които се оп-

итват да импортират списъка с конта-

ктите в Google+. За щастие има начин 

тези превантивни мерки да се заобикалят 

с Yahoo имейл акаунт. Първо, Yahoo позво-

лява да импортирате Facebook контакти-

те си, които след това ще пренесете в 

Google+. След това използвайте Gmail, за да 

импортирате Yahoo контактите си – от 

настройките на Gmail изберете "Accounts 

and Import". После можете да се логнете с 

Yahoo дан ните си и да издърпате конта-

ктите си от там. Google+ автоматично 

ще покаже тези контакти.

Търсене сред Google+
Помните, че сте видели някое интерес-

но съобщение в Google+, но не можете да го 

намерите? Можете да направите така, че 

Google да търси единствено сред Google+ от 

браузъра Chrome. За целта напишете в ад-

ресната лента на Chrоme chrome://settings/

searchEngines и добавете: (за търсене в про-

фили) в първата колона (където е Google) на-

пишете "Google+ Posts" (без кавичките), във 

втората колона "post", а в третата колона 

"{google:baseURL}search?q=site:plus.google.

com inurl:posts/* %s"; (при търсене на про-

фили) в първата колона въведете "Google+ 

Profiles", във втората "profile", а в трета-

та "{google:baseURL}search?q=%s&tbs=prfl:e".

Сливане на кръгове
След като вече сте създали няколко кръга 

с познати, приятели и колеги, вероятно ще 

искате да копирате хората от един кръг в 

друг. Това може да стане лесно. Отидете 

до таба на кръговете, кликнете върху кръ-

га, който искате да копирате, и изберете 

"View circle in tab". В горния десен ъгъл ще 

видите опция с още действия, които може-

те да изберете по желание. След това клик-

нете на "select all" или хванете и завлачете 

съответния кръг към друг кръг. 

Социалните мрежи на Google – история на 
възход и падения

Google+ далеч не е първият опит на гигантите да завладеят социалното уебпрос-

транство. Това е дълга история, започнала с Orkut през 2004 година – социалната 

мрежа е малко популярна на Запад, но е един от най-посещаваните сайтове в Индия 

например и в момента е с 66 милиона активни потребители в глобален мащаб. Но 

най-големият успех на Лари Пейдж и компания е социалният видеосайт YouTube, кой-

то купуват през 2006 година за 1.65 млрд. долара и в момента е най-популярната ви-

деоуслуга в света.

Но Google познават и разочарованието в тази сфера, като само два от неуспе-

хите им са Google Wave и Google Buzz. Първият в момента е познат като Apache 

Wave, но в началото започна като уеббазирана изчислителна платформа и набор от 

комуникацион ни протоколи, създадени, за да слеят ключови компоненти за съвремен-

ното Интернет пространство – като електрон на поща, чат, Wiki сайтове и социал-

ни мрежи. Вторият е микроблог и инструмент за съобщения, интегриран директно 

в уеббазираната имейл програма Gmail. Там потребителите могат да споделят лин-

кове, снимки, клипове и да организират групови разговори, всичко това видимо през 

входящата кутия на електрон ната поща. Уви, медиите и голяма част от потреби-

телите не дадоха шанс за развитие на Google Buzz заради страхове, свързани главно 

със сигурност та на дан ните.

Интернет и мрежи
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С
поделените хостинг услуги ста-

ват все по-масови и предоста-

вят все по-големи възможности 

на собствениците на сайтове. Едновре-

менно с това обаче изискванията и очак-

ванията към тях се повишават. Хостинг 

компаниите прилагат нови и иноватив-

ни методи за управление на ресурсите, 

които се предоставят на клиентите и 

в тази статия ще ви представя един 

от тях, а именно операционната систе-

ма CloudLinux.

Какви са основните ресурси, необходи-

ми за работата на сайтовете:

• Дисково пространство – на него се 

съхраняват файловете;

• Процесор – процесорите обработ-

ват скриптовете, които „задвижват“ 

страниците на сайтовете;

• Памет – паметта се използва от 

скриптовете при изпълнението им;

Съвременните операционни системи 

разпределят ресурсите поравно между 

всички работещи програми. По този на-

чин е възможно ако интересът към ня-

кой сайт нарасне много рязко той за за-

почне за изразходва много ресурси, кое-

то да повлияе негативно на работата 

на другите сайтове, разположени на съ-

щото оборудване. Друга подобна ситуа-

ция е, ако сайт използва недостатъчно 

добре оптимизирани скриптове за рабо-

тата си, резултатът пак би бил същият 

– влошаване на работата на останали-

те сайтове, а оттам и общото качест-

во на услугата.

За да решат тези и подобни пробле-

ми, в последните няколко месеца хостинг 

доставчиците започнаха да използват 

операционната система CloudLinux. Тя е 

базирана на Linux дистрибуцията, създа-

вана от RedHat, което я прави лесна за 

инсталация и поддръжка. Нейните основ-

ни функции, чрез които се гарантира нор-

малната работа на сайтовете, са:

• Възможност за ограничаване на мак-

сималния процесорен ресурс, който един 

потребител може да използва. По този 

начин всички потребители, разположени 

на съответното оборудване, ще получа-

ват достатъчен ресурс за работата си 

и няма да се влияят помежду си;

• Ограничаване на максималната па-

мет (RAM), която може да използва един 

потребител – по този начин всеки по-

требител ще използва максимална па-

мет, която е зададена от хостинг дос-

тавчика и е достатъчна за нормална-

та работа на сайтовете. Същевремен-

но няма да е възможно един потребител 

по някаква причина да изразходи цялата 

памет на сървъра, влошавайки качество-

то на услугата;

• Ограничаване на максималния брой 

процеси – обикновено при споделения 

хостинг компаниите задават максима-

лен брой процеси, които един клиент 

може да стартира, за да гарантират 

високо качество на услугите. С класиче-

ските операционни системи беше труд-

но тези лимити да бъдат приложени, до-

като CloudLinux прави това възможно.

На практика CloudLinux работи чрез 

създаване на микро виртуален сър-

вър – т.н. LVE (Lightweight Virtualized 

Environments) за всеки потребител, раз-

положен на хостинг сървъра. Така все-

ки клиент използва ресурсите, които са 

му зададени, и не може да влияе на оста-

налите, като по този начин се повиша-

ва качеството на предлаганите от хос-

тинг доставчика услуги и се подобрява 

стабилността.

В следващи статии ще ви разкажа как 

използването на cloud (облачни) техноло-

гии навлиза при предлагането на споде-

лен хостинг и води до още по-големи пол-

зи за клиентите на тези услуги.

 

съветва:

Нови технологии за 
повишаване на качеството
на хостинг услугите

www.superhosting.bg
sales@superhosting.bg

Любомир Русанов, 
управител на СуперХостинг.БГ

Въпроси и отговори:
1. Какво е Трансфер на домейн – 

Трансфер на домейн означава прех-

върлянето на даден домейн от 

един регистрар при друг. При са-

мия трансфер на домейна обаче не 

се извършва никаква промяна в не-

говите настройки, т.е. домейнът 

може да се трансферира от един 

регистрар към друг, но сайтът да 

продължи да се зарежда от хостинг 

акаунта, с който е асоцииран. Дали 

даден домейн е трансфериран при 

провайдъра, който (ще) осигурява 

хостинг за сайта, или е регистри-

ран от друго място, няма никак-

во значение за функционирането 

на сайта. Единственото, което е 

от значение от къде ще се зареж-

да сайта, е какви Name сървъри са 

въведени за дадения домейн.

2. Какво е  DNS („Domain Name 

System“) – Система, чрез която 

имената на домейни в Интер-

нет се транслират в IP (Internet 

protocol) адреси. Създадена е с 

цел да се улесни потребителят 

при запомнянето и въвеждане-

то на имената. Много по-лесно е 

да се изпише и запомни пример-

но "www.superhosting.bg" вместо 

"91.196.125.21". След като потре-

бител регистрира дадено име, 

примерно "moeto-ime.com", то се 

записва в специален DNS регис-

тър. Името трябва да се асоции-

ра с IP адреса на сървъра, където 

се хоства сайтът, отговарящ на 

това име. Така, когато потреби-

тел въведе даденото име в своя 

браузър, се зарежда сайтът, асо-

цииран с това име.
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Като журналист с подчертан инте-

рес в област та на потребителска-

та електроника ще се съглася, че и 

в количествено, и в качествено отноше-

ние дан ните говорят в полза на твърдени-

ето на д-р Гьоке. Като човек, който оти-

де чак до Берлин, за да види IFA 2011, оба-

че съм малко скептична дали тазгодишно-

то издание на изложението е най-доброто, 

което съм виждала досега. Накратко – тен-

денциите от IFA, за които ще прочетете 

след малко, ще повторят в голяма степен 

това, което вече знаете. Сред продуктите 

действително се откроиха някои интерес-

ни решения, които осмислиха пътя до Бер-

лин, но лично за мен не бяха толкова мно-

го, че да заслужат определението „най-до-

брата IFA” досега. 

Пазарът на потребителска 
електроника

Безспорно IFA 2011 ще окаже положител-

но влияние върху глобалната индустрия на 

потребителската електроника. Организа-

торите са категорични, че при една отно-

сително спокойна първа половина на 2011 г. 

големият брой иновации, представени на 

изложението, ще се отразят стимулира-

IFA 2011 – триизмерна, 
свързана и „зелена”
„Това е най-добрата IFA досега!”, възкликва главният оперативен директор на Messe Berlin д-р Кристи-
ан Гьоке пред официалното издание на изложението IFA International. Той пояснява, че причината да 
мисли така е фактът, че всички ключови индикатори са по-високи от миналогодишните. В това число 
рекордните 1441 изложители и регистрираните 1680 международни журналисти, чийто брой се е уве-
личил с 230 души от миналата година. Д-р Гьоке обаче е доволен не толкова от статистиката, кол-
кото от това, което стои зад нея. А имен но – ръст във всеки сегмент на пазара и всяка продуктова 
категория, представители от всички региони в света, нови участници като Dell, Ford и Beko. 

Деница Дженева, репортаж

Lifestyle
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що на пазара. Анализаторите прогнози-

рат през тази година в световен мащаб 

сегментът на потребителската електро-

ника да нарасне със 7%, като продажбите 

ще достигнат 690 млрд. евро. Европейски-

ят пазар пък ще отчете 6 на сто ръст до 

204 млрд. евро. Страната домакин на IFA – 

Германия, ще участва в него с пазар от 27 

млрд. евро. Прогнозата за Германия е ръст 

между 2 и 4% за по-големите уреди и 4 на 

сто – за малките. 

„Smart” телевизори
Използвам английската дума smart, за-

щото тя присъства в логата на водещи-

те производители на телевизори и нищо 

чудно да се наложи като термин, въпреки 

че за момента все още е търговска марка. 

В тази категория продукти намира израз 

концепцията за превръщане на телевизора 

в хъб за забавления и комуникация. В тази 

тенденция се включват огромна част от 

потребителската електроника, че и дома-

кинските уреди. На IFA 2011 те бяха още 

по-интелигентни и комуникативни един с 

друг. Това не е никак изненадващо, като се 

имат предвид огромните инвестиции, кои-

то производителите правят в тази посо-

ка. Президентът на Visual Display Business 

на Samsung съобщи, че годишно инвести-

рат в разработки 8,1 млрд. долара (не само 

в област та на „умните” телевизори), а по-

следният им модел в категорията Smart 

има 60-инчов екран и едва 1,5 см рамка. В 

допълнение е и доста тънък, а инсталаци-

ята с него, демонстрирана по време на из-

ложението, показа как можете да го полз-

вате за картина или огромна дигитална 

рамка за снимки. 

Panasonic също се похвали с добро разви-

тие в smart част та, обединена в компания-

ри, като в това число се включват как-

то пасивните екрани, така и видовете с 

активни очила. 

Юрген Бойни от gfk коментира, че в 

близкото бъдеще пасивните екрани ще зав-

земат огромен дял от активните. Причи-

ните са няколко. От една страна, разра-

ботката е значително по-евтина и лес-

на, съответно самите очила струват по-

малко на потребителския пазар. Това е ог-

ромно предимство, ако имате предвид да 

каните гости за гледане на 3D. Освен това 

активните очила са по-тежки от пасив-

ните. Факт.

Лично според мен обаче качествено три-

измерно изображение можете да видите 

само с активни очила. И то не на всички 

телевизори. С огромно разочарование мога 

да кажа, че от всички 3D-та, които видях 

на IFA, само два модела не предизвикаха гла-

воболие. И двата телевизора бяха с актив-

на технология. Лично мнение.

И накрая – мечтата на всеки потреби-

тел – 3D без очила. Специалистите смятат, 

че бъдещето е там. Особено като се има 

предвид, че 68% от потребителите (спо-

ред проучване на Toshiba) намират очила-

та за „досадни”. Затова и компанията зала-

га имен но на тази технология, като планира 

да пусне пълна гама от такива продукти – 

от телевизори, през лаптопи до таблети. 

На пазара вече са първите лаптопи в лице-

то на Qosmio F750, а до края на годината оч-

акваме фамилията телевизори ZL2.

Таблетите
Докато прогнозите за 3D са силно пози-

тивни, то при таблетите се говори за „фе-

номенални” продажби. DisplaySearch очаква 

до края на годината да бъдат продадени 

50 млн. устройства. Старши вицепрезиден-

тът на анализаторската компания Пол Се-

менза коментира, че всяка нова продукто-

ва категория струва доста скъпо при поя-

та под името Viera Connect. Според нейни 

представители в момента около 30 на сто 

от телевизорите идват с опция за свърз-

ване в Интернет. През следващата годи-

на компанията се надява този процент да 

скочи на 70, като в него влизат и модели 

от по-ниските ценови класове.

Разбира се, това са само два примера за 

бляскавото бъдеще на „умните” телевизо-

ри. Иначе вие назовете вендора – да, той 

също има smart модели. 

3D с очила, без очила и без 3D
След като гледаха „Аватар”, много 

хора се завтекоха към магазините да си 

купят големи телевизори или системи 

за домашно кино, позволяващи възпроиз-

веждането на триизмерни изображения. 

Поне така сочат дан ните на анализато-

рите, според които през тази година в 

света ще бъдат продадени 20 млн. 3D те-

левизора, а през следващата броят им ще 

стигне 50 млн. Това означава, че в края на 

2012 г. моделите за триизмерно възпро-

извеждане ще съставляват 20 процента 

от всички продадени в света телевизо-
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вата си на пазара. „Ако за едно десетиле-

тие от тази категория бъдат продадени 

250 млн. бройки, това е доста впечатлява-

що. А имен но такава е прогнозата за табле-

тите”, казва той. 

Таблети на изложението имаше всякак-

ви. Поне почти всякакви, след като Samsung 

изтегли моделите си в средата на IFA веро-

ятно заради съдебните спорове, които има 

с Apple за дизайна на 10-инчовия Samsung 

Galaxy Tab. Потребителите, които не ги 

видяха обаче, нямат основание да се чувст-

ват ощетени, защото производителят ос-

тави Samsung Galaxy Note – много симпа-

тичен модел с 5,3-инчов екран, позициони-

ращ се между смартфоните и таблетите. 

Иначе интересни предложения в катего-

рията имаше от Sony. Acer пък демонстри-

ра модел, който лесно можете да превър-

нете в преносим компютър, в два вариан-

та – Iconia A100 и A500 с Android и Iconia W 

series с Windows. 

Мобилни комуникации
Таблетите със своята възможност за 

мобилен достъп до Интернет, са само еди-

ният от двигателите за развитие на мо-

билната индустрия. Редно е да се отдаде 

значимото и на смартфоните, които по-

ложиха началото на мобилния Интернет и 

досега изнасят на гърба си както връзката 

с Глобалната мрежа, така и обикновената 

телефония. 

Пазарът на мобилни комуникации в све-

товен мащаб в момента е в процес на пре-

ход от стандартни телефони към мулти-

медийни устройства. За първата полови-

на на годината в западните страни броят 

на продадените смартфони е значителен. 

Към отличниците се присъединява и Азия, 

като делът на тези устройства в Югоиз-

точна Азия и Китай (включително Тайван 

и Хонконг) е респективно 22 и 29 процен-

та от общите продажби на телефони. Ев-

ропа също се представя добре. За първите 

6 месеца на годината продажбите на теле-

фони на Стария континент са се увеличи-

ли с едва 4 процента. Смартфоните оба-

че бележат истински бум с 79 на сто ръст. 

Приятели с природата
Тази година потребителите развяха бя-

лото знаме и сключиха мир с природата. 

Поне това показват дан ните на Philips, коя-

то отчита, че през 2010 г. 38% от продаж-

бите є са генерирани от екопродукти. Ком-

панията стартира и програма за инвести-

ции в екологични продукти Green Innovation, 

в чиито рамки до 2015 г. ще бъдат вложе-

ни 2 млрд. евро за разработване на „зеле-

ни” решения. 

Panasonic демонстрира поредната си eco 

idea (тяхната програма за „зелени“ проду-

кти) по нестандартен начин. Линкът към 

пресматериалите беше напечатан на ре-

циклирана хартия във формата и големи-

ната на визитна картичка. А между плас-

товете хартия в нея има семена. Така че, 

след като напиша този материал, ще заро-

вя картичката пред блока и от нея ще по-

никне дърво. Оригинално. 

Иначе амбициите на компанията са зна-

чително по-мащабни. Panasonic се надява до 

2018 г. да бъде номер 1 по „зелени” инова-

ции. И за начало смята да участва в иници-

атива за изграждане на „умен” град в Япо-

ния – Фуджисава, в който ще има повече 

от 1000 къщи със слънчево захранване. 

IFA 2011 в цифри

• 3% увеличение на посетите-

лите (238 000 посетители) спря-

мо предишното издание

• 1441 изложители

• 140 200 кв. м. площ

• 51 200 чуждестран ни посети-

тели – почти двойно спрямо ми-

налогодишното изложение

• 3,7 млрд. евро може да доне-

се свързаният с IFA 2011 бизнес
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След като още в началото на годината 
GIGABYTE пусна първата своя овърклокна-
та версия на графичния процесор GTX580, 

не закъсняха и резултатите – световен рекорд в 
3DMark 2001. Може би вдъхновени и стимулирани 
от постигнатия резултат, конструкторите на 
фирмата не спряха до тук и през пролет та се по-
яви втора ревизия (GV-N580SO-15I) на супермоде-
ла, която беше с още по-високи работни често-
ти (GPU/Shaders/Memory – 855/1710/4100 MHz). 
Графичното чудовище принадлежи на Super Over 
Clock серията на GIGABYTE, която предлага топ-
клас графични продукти, насочени към ентусиас-
ти, овърклокъри и геймъри. Дизайнът на плат-
ката е изцяло преработен спрямо референтния 
на NVIDIA. Първите промени са направени по са-
мата печатна платка (PCB) с цел интегриране 
на фирмената технология Ultra Durable VGA+. 
Тя включва доставяне на по-голяма захранваща 
мощност (1,6x) в сравнение с референтния ди-
зайн, по-чисти и стабилни напрежения. Използ-
вани са също най-висококачествени компонен-
ти, като японски полимерни кондензатори, Low 
RDS(on) MOSFET транзистори, висококачестве-
ни феритни сърцевини, усилени захранващи сло-
еве на PCB чрез удвояване на количеството мед 
на пистите, както и предварително тества-
ни и ръчно подбрани чипове с GDDR5 памет от 
SAMSUNG и Hynix. 

За тази най-висока серия графичните ядра 
също биват подлагани на предварителен тест и 
подбиране с цел осигуряване на максимални овър-
клок способности за потребителите, както и оп-
тимална енергийна ефективност. 

Вторият важен момент в подобряването 
на дизайна е свързан с охлаждането. Една мощна 
и овърклокната графична карта изисква и мощ-
но охлаждане. В GIGABYTE GTX580 SOC се използ-
ва фирмената охлаждаща технология Windforce 
3. Тя е комбинация от технологията на топлин-
ните тръби и изпарителна камера. Две 8 мм тръ-
би отвеждат топлината от ядрото до изпари-
телната камера. Към нея са закрепени охлажда-
щите ламели (ребра), които се охлаждат от вен-
тилаторите. Използват се 3x80 мм аксиални вен-
тилатора, които не са с успоредно разположе-

но направление с цел редуциране на мъртвите 
зони, характерни при подобни решения с няколко 
вентилатора. В резултат се е получила една не 
по-голяма от габаритите на референтния кулър 
охлаждаща система, която обаче я превъзхожда 
значително по ефективност.

При тестовете след няколко часа натовар-
ване температурата на графичното ядро не 
преминава 70 градуса, което е с 20 градуса по-
ниско от постиженията на референтните кар-
ти, и то при по-ниски работни честоти. Дру-
гото достойнство на това охлаждане е изклю-
чително високата ефективност, съчетана с ин-
телигентното управление на вентилаторите, 
което осигурява много тиха работа на система-
та. Същевремен но охлаждането има голям запас 
и дава необходимата производителност, за да се 
справи и при по-нататъшен овърклок. Графична-
та карта предоставя и всички класни решения, 
с които пристига графичният процесор NVIDIA 
GTX580, като PhysX Technology, CUDA Technology 
и SLI Technology.  

Габаритите на GV-N580SO-15I са стандарт-
ните за този графичен процесор. Картата при-
тежава два Dual Link DVI порта, както и един 
miniHDMI. В комплекта към GIGABYTE GTX580 SOC 
няма нищо по-специално, но все пак в него освен 
самата графична карта са включени кабелни пре-
ходници miniHDMI-HDMI, DVI-VGA, захранващ 4 pin 
Molex към 6 pin PCIе, захранващ 4 pin Molex към 8 
pin PCIе, CD с драйвъри и упътване. Към компле-
кта на картата е включен и фирменият софту-
ерен овърклок инструмент OC Guru. Освен уве-
личаване на тактовата честота той позволя-
ва повишаване на напреженията на графичното 
ядро и памет та, а също и регулиране на оборо-
тите на вентилаторите. Чрез него могат да се 
създават и различни овърклок профили. 

Или обобщено в няколко думи: в ръцете на 
всеки един ентусиаст, овърклокър или геймър 
тази видеокарта може да се превърне в истин-
ско графично чудовище, осигуряващо невероят-
ни изживявания и постигане на рекордни овър-
клок резултати. 

Могъщото графично чудовище 
GIGABYTE GTX580 SOC (GV-N580SO-15I) 
В ръцете на ентусиаст, овърклокър или геймър тази видеокарта може да се превърне в истински графичен 
„монстър”, осигуряващ невероятни изживявания и постигане на рекордни овърклок резултати

 представя
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Chipset

Core Clock 

Shader Clock

Memory Clod

Process Technology

Memory Size

Memory Bus

Card Bus

Memory Type

DirectX

OpenGL

Digital max resolution

Analog max resolution

Multi-view

Tools

GeForce GTX 580 

855 MHz

1710 MHz

4100 MHz

40 nm

1536 MB

384 bit

PCI-E 2.0

GDDR5

11

4.1

2560 X1600

2048 v. 1536

2

N/A



В 
наши дни средите с много свързани в 

мрежа компютри и други електрон-

ни устройства вече съвсем не са за-

пазени само за офисите. Вече е нормално 

например едно домакинство да разполага с 

повече от един компютър или лаптоп, да 

не споменаваме за разните му там плейъ-

ри, телевизори, принтери и прочее модер-

на техника с възможности за Wi-Fi връзка. 

Обикновено този сценарий е свързан и с на-

личието на различни операцион ни системи 

или различни версии на една платформа – 

например можете да имате служебен лап-

топ, който все още работи под Windows 

XP, по-старичък мултимедиен център под 

Vista и чисто нов Windows 7 базиран компю-

тър за цялото семейство, който служи за 

споделен ресурс или е специализиран за гей-

минг. Но да накараш всички тези машини 

да общуват безпроблемно помежду си по-

някога може да се окаже стряскаща задача. 

Затова, след като в няколко от броеве-

те на PC World за тази година засегнахме 

подробно темите за изграждане и настрой-

ване на домашна или офис мрежа, тук ще 

обърнем внимание върху решаването на 

често срещани проблеми, които могат да 

възникнат по време или след този процес. 

ята, да си свалите съответните драйвъ-

ри от уебсайта на производителя на дъ-

ното или съответното мрежово оборуд-

ване. В случай че сте забравили да свърши-

те тази работа, на помощ може да дойде 

инсталацион ният CD на съответния харду-

ер – драйвърите в него може да прорабо-

тят, въпреки че не са най-новите. 

IPv6 срещу IPv4: Един странен, но актуа-

лен напоследък проблем, който може да въз-

никне при инсталирането на нова система. 

Както сигурно знаете, IPv4 (или IP version 4) 

е най-използваната Internet protocol система 

за адресиране. IPv6 е по-новата версия на сис-

темата, която официално започна да заме-

ня старите IPv4 протоколи от този юни. Но 

Microsoft, решавайки да бъдат модерни, са на-

правили така, че при Windows 7 и дори при 

„старата” Vista IPv6 протоколът e активен 

по подразбиране. Проблемът е, че ако мрежа-

та ви се състои от устройства (рутер на-

пример), които не са произведени в послед-

ните 3-4 години, те няма да разпознават но-

вата система от протоколи и съответно 

това може да създаде проблеми с връзката. 

Те обаче по принцип също са решими след ин-

сталиране на нова версия на фърмуера (в слу-

чая с рутера) или на най-актуалните възмож-

Обичайните мрежови 
главоболия

Проблемите с мрежовите връзки обик-

новено възникват при два основни случая: 

когато се опитвате да вържете към мре-

жата чисто нов компютър и при ъпгрейд 

към нова версия на Windows. По принцип 

обаче рядко се случва причината за липса 

на мрежова връзка да е само една. Обикно-

вено причините и неприятните следствия 

от тях са комплексни, затова в следващите 

редове ще опишем обичайните сценарии, 

възможните проблеми и решенията за тях. 

Проблеми след ъпгрейд на Windows: Ин-

сталирането на нова версия на Windows на 

компютъра ви може да хвърли в хаос мре-

жовите връзки. Потенциалните главоболия 

могат да бъдат различни в зависимост от 

това, дали просто сте ъпгрейдвали, или 

сте направили инсталация на чисто. 

При ъпгрейд от Windows Vista към 

Windows 7 например е възможно просто 

да се наложи да преинсталирате драйвъ-

рите на мрежовия си хардуер – това е по-

вероятно да се случи, когато става въпрос 

за Wi-Fi, отколкото за кабелна мрежа. Най-

доброто (превантивно) решение в този 

случай е преди да минете към инсталаци-

Бързи решения за често 
срещани проблеми с 
домашната или офис 
кабелна и безжична 
(Windows) мрежа

Свързването на всевъзможните модерни компютърни ус-
тройства помежду им често обезсърчава и опитни РС по-
требители. Но не и ако имате идеи за преодоляването на 

обичайните проблеми с Windows мрежите. Ще ви ги 
предложим в настоящата статия.
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Ако нищо не се получава или просто няма-

те електрически контакт под ръка, ще се 

наложи да я задействате ръчно. Това става 

посредством опциите в системата за упра-

вление на захранването или Windows Power 

Management, която ще намерите в аплета 

'System and Security' от контролния панел.

Проблеми при обмен на 
файлове под Windows

В повечето случаи връзката между ма-

шините се прави най-вече, за да се обме-

нят файлове, и обикновено това е всичко, 

което ви трябва у дома или в офиса. Поня-

кога обаче това просто не става въпреки 

всичките индикации, че мрежовата връзка 

си работи нормално. Следват няколко идеи 

за решаването на този проблем. 

Ядове с паролите: Обичайният паролен 

ад настъпва, когато, да речем, тъкмо сте 

стартирали чисто новичката си инстала-

ция на Windows 7 и всичко на пръв поглед 

работи – Windows 7 „вижда” останалите 

системи в мрежата и всичко изглежда на-

ред. След като тръгнете да се свързвате 

с някое от другите РС-та обаче, с разоча-

рование се сблъсквате с екрани, които ви 

искат потребителско име и парола, но не 

приемат каквото и да напишете с твър-

дението, че едното от двете е грешно. 

Решението е сравнително просто и ако 

не ви пука за сигурност та или ако системи-

те в мрежата ви са надеждно скрити зад 

firewall защитата на рутера ви (както е 

обикновено не само в офисите, но и в до-

ни драйвъри за останалия мрежов хардуер. Ва-

жното е да се уверите, че той поддържа и 

двата протокола. Иначе можете да провери-

те дали разполагате с подходящите инста-

лирани драйвъри в секцията със свойствата 

(Properties) на мрежовия адаптер. 

Лаптопът не успява да се върже към 

мрежата: Това е един много често срещан 

проблем, причината за който в 90% от слу-

чаите (визираме нашия опит) е в това, че 

Wi-Fi хардуерът на лаптопа е изключен по 

някаква причина. 

В обичайния случай при неуспешен опит 

за връзка Windows автоматично стартира 

„troubleshooter” приложение, което предла-

га определен набор от стъпки за решава-

нето на проблема. Ако то твърди, че Wi-Fi 

адаптерът е изключен, потърсете начин за 

включването му, а той може да е различен в 

зависимост от конкретното устройство. 

Повечето съвремен ни ноутбуци имат някъ-

де около клавиатурата хардуерен бутон за 

включване или, ако трябва да се пести ба-

терия, за изключване на Wi-Fi адаптера. В 

някои по-редки случаи „бутонът” е софтуе-

рен, т.е. изисква се стартирането на опре-

делено приложение, което да задейства без-

жичния приемо-предавател на машината. 

Останалите 10% касаят случаите на 

проблеми при свързване с кабелната мре-

жа. Обичайната причина за това е, че мно-

го от лаптопите са настроени автома-

тично да изключват кабелния мрежов адап-

тер, когато работят само на батерия, за 

да пестят заряда є. Тоест при включване 

на лаптопа през захранващия адаптер, би 

трябвало да „тръгне” и мрежовата карта. 

машните среди), то преди всичко трябва 

да задействате (като сложите отметка) 

функцията Windows Simple File Sharing, коя-

то се намира в контролния панел Local Area 

Connection Properties.

След това отворете конзолата, кръс-

тена Network and Sharing Center, която е 

един от основните управляващи панели 

на Windows 7, и кликнете на линка Change 

advanced sharing settings в лявата част на 

прозореца (вж. следващия скрийншот).

След като отворите панела с „advanced” 

настройките, се уверете, че радиобутони-

те срещу функциите, които ви трябват, 

са във включено състояние. Със сигурност 

например ще ви трябва опцията „network 

discovery”, за да можете да виждате други-

те системи в мрежата, както и „file and 

printer sharing”. Ако искате да се възполз-

вате от подготвения по-горе Simple File 

Sharing и да елиминирате исканията за по-

требителски имена и пароли при опит за 

обмен на файлове, ще трябва да изключи-

те паролната защита, като кликнете на 

бутона Turn off password protected sharing. 

Обмен на файлове между 
Windows 7, Vista и XP

Споделянето на файлове от Windows 

7 система с други РС-та, работещи под 

по-стари версии на ОС платформата на 

Microsoft, също може да предизвика гла-

воболия. Това е така, защото Winhdows 

7 има две нови функции, които често за-

трудняват потребителите при опити за 

свързване към Windows 7 системата от 

XP или Vista базиран компютър  – т.нар. 

HomeGroups и Libraries.

По принцип при първото стартиране 

на Windows 7 системата ви кара да създа-

дете домашна група (homegroup). Проце-

сът е прост и като цяло изисква само да се 

клика на опцията „Yes”, а при завършване 

ви осигурява ключ, т.е. парола, която тряб-

ва да си запишете и да въвеждате в други-

те Windows 7 системи, които искате да на-

правите част от въпросната домашна гру-

па. Така HomeGroups функцията наистина 

опростява значително обмена на информа-

ция между Windows 7 системи. Windows XP 

и Windows Vista обаче не „разбират” концеп-

цията за домашните групи, затова Microsoft 

препоръчва два различни начина за свързване 

на по-стари РС-та с Windows 7 системите. 

Първо, можете да създадете специален 

потребителски акаунт, който е само за 

споделяне. Направете го с максимално лес-

на за помнене парола и я дайте на всеки от 

домашната или офис мрежата, който иска 

За да задействате най-простоя начин за спо-

деляне, първо се уверете, че има отмет-

ка срещу опцията Windows File and Printer 

Sharing от контролния панел Local Area 

Connection Properties

Можете да проверите дали разполагате 

с IPv4 и IPv6 драйвъри в Network Adapter 

Properties секцията
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да се свърже с Windows 7 системата. Уве-

рете се, че сте направили стандартен, а 

не администраторски акаунт, за да не из-

ложите системата си на излишни рискове 

от загуба на информация.

Второ, отбийте се отново до контрол-

ния панел с подробните (advanced) мрежо-

ви настройки и проверете дали е включе-

на опцията „Use user accounts and passwords 

to connect to other computers”. Това върши 

работа, но изисква логване с потребител-

ско име и парола.

Ако пък използвате функцията Libraries в 

Windows 7, ще трябва да имате предвид, че 

Windows XP например може да вижда всич-

ки папки в дадена библиотека, но не и само-

то име на библиотеката. Това е нещо, кое-

то просто трябва да се има предвид, тъй 

като начинът на взаимодействие посред-

ством предишна версия на Windows е по-

различен, отколкото в Windows 7.

Още полезни трикове и съвети
Описаното до тук, разбира се, съвсем 

не изчерпва гамата от възможни пробле-

ми с Windows мрежите, затова в тази по-

следна секция от статията ще нахвърляме 

още няколко подсказки за решаване на оби-

чайни спънки с връзката, макар и без да ги 

категоризираме. 

Проверете home-network настройките: 

При всяко първо стартиране на Windows 

Vista или Windows 7 след преинсталация 

или ъпгрейд задължително се изправяте 

пред един избор, а имен но да решите в как-

ва мрежа сте – домашна (home), работна 

(work) или публична (public) Ако система-

та ви е лаптоп, който често използвате, 

докато сте на път, по летища, автогари, 

хотели и т.н., може да се изкушите да из-

берете логичната опция 'Public network'. 

Но не го правете. Ако искате все пак да 

споделяте файлове и в домашната мрежа, 

най-добре е да изберете опцията 'Home 

network', защото в противен случай този 

обмен може да стане проблематичен. Все 

пак, ако вече сте избрали каквото не тряб-

ва, винаги можете да се коригирате. Това 

става през конзолата 'Network and Sharing 

Center' от линка с избора, който сте напра-

вили, например „Public network” – това ще 

ви върне към оригиналното меню с налич-

ните опции за избор на тип мрежа.

Използвайте „мапнати дискове” вмес-

то мрежови локации: Създаването на т.нар. 

мрежови локации в Windows 7 е лесно, даже 

излишно лесно – всичко, което трябва да се 

направи, е да се намери My Computer и да се 

Windows Network and Sharing Center е основното място за манипулиране на настройки-

те, свързани със споделянето на файлове под Windows 7, a Advanced секцията ви дава дос-

тъп до опциите, които трябва да са включени, за да може да се осъществява обменът

Ако имате проблеми със споделянето на файлове в домашната мрежа, сменянето на типа 

мрежа от „Public” на „Home“ може да помогне
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цъкне с десен бутон. Една от възможности-

те в резултантното меню е за добавяне на 

мрежова локация („Add a network location”), 

където въвеждате мрежовия адрес на пап-

ката, за която искате достъп (в стандарт-

ния формат \\име на сървър\име на папка) 

и с двоен клик можете да я отворите как-

то всяка друга папка. Съвсем просто, нали?

И такова си остава, но само до момен-

та, когато тръгнете да използвате прило-

жение, което изисква обозначение на диска 

източник – възможност та да успеете е ни-

щожна. Затова по-добрият избор е да пра-

вите мапнати дискове. За целта просто из-

берете опцията „Map Network Drive” вмес-

то тази за локациите. Изберете подходя-

що буквено обозначение за диска и въведете 

мрежовата локация както по-горе – така 

достъпът, споделянето и използването 

на съдържанието стават много по-лесно. 

Съобразявайте се с ограниченията (на 

Windows): Ако използвате Windows 7 Home 

Basic или Windows 7 Starter, не бива да за-

бравяте, че с тях не можете да създавате 

домашни групи (вж. по-горе), а само да се 

присъединявате към такива. Това трябва 

да се помни, защото и при присъединяване 

операцията е изцяло ръчна. Ще ви трябва и 

паролата за групата, създадена на другата 

машина, към която искате да се вържете.

Използвайте предимствата на 

Homegrоups в Windows 7: При първото 

стартиране на Windows 7 изкушението да 

се прескочи стъпката за създаване на до-

машна група е огромно. Тази опция обаче не 

бива да се пренебрегва особено ако в бъдеще 

смятате да установявате връзка и с други 

Windows 7 базирани РС-та. След като веднъж 

сте създали Homegroup, свързването и обме-

нът на файлове с други машини със същата 

версия на платформата са лесни като игра.

Използвайте troubleshooter помощници: 

Друго голямо изкушение при всеки проблем с 

компютрите обикновено е жокерът „да се 

обадим на приятел”. Дори приятелите оба-

че не са винаги на разположение за разлика от 

вградените мрежови troubleshooter помощни-

ци (и от самия Интернет, разбира се). В срав-

нение с предишните версии мрежовият по-

мощник за решаване на обичайни проблеми 

в Windows 7 е изненадващо способен и поле-

зен инструмент. Намирането му също е лес-

но – в конзолата 'Network and Sharing Center'. 

Преди да завършим…
… остана да направим обичайната уго-

ворка, че с написаното до тук нямаме пре-

тенции да сме обхванали всички потенциал-

ни проблеми, които могат да възникнат с 

мрежовата връзка – кабелна или Wi-Fi. Това 

едва ли е възможно. Така или иначе връща-

нето към тази тема и актуализирането є с 

нова информация са неизбежни занапред, но 

преди да ви пожелаем късмет с мрежите, би-

хме искали да ви припомним, че доста полез-

на информация за елиминирането на евенту-

ални главоболия има и в PC World бр.5/2011. 

Статиите от него можете да си преговори-

те и онлайн – на www.pcworld.bg.

Мапването решава някои от възможните проблеми със споделянето и най-вече свързани-

те с приложенията, изискващи буквеното обозначение на диска източник

ПРОЕКТ СМЪРТ
Пепа Витанова съставител
Цена 12,00 лв.
Смъртта заслужава да бъде превърната в проект. Тя е ста-
билна, безотказна и вечна. Мнозина биха купили нейни акции, 
ако ги имаше на борсата. Тя е шансът ни да живеем по-смис-
лено и да си отидем по-мъдро – ако погледнем на всичко през 
призмата на края. Когато мозъкът осъзнае, че съществува 
реална опасност да настъпи смърт, всичко друго остава на 
заден план – възгледи, принципи, задръжки, социално програ-
миране. Никога не е късно да се научим как да умираме, как да 
приемаме смъртта на близките и как да живеем. Времето е 
като автобус 204 през епохата на зрелия социализъм - може 
да го свиваш и разтягаш. Може да направиш от три, четири, 
или шест месеца цял един живот. А може да напъхаш един 
живот и в пет минути. Това е основното послание на сборни-
ка, обединил откровените разтърсващи истории и размисли 
за смъртта от 28 журналисти, писатели и университетски 
преподаватели на възраст от 25 до 80.   

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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Уважаеми дами и 
господа, партньори, читатели 
и приятели на PC World,

Имаме удоволствието да Ви предста-

вим седемнадесетото поредно издание на 

“Български софтуерен каталог” на АйСиТи 

Медиа, създаван от редакцион ния екип на 

списание PC World България. 

За изминалите години софтуерният ка-

талог на PC World се утвърди като едно 

от най-авторитетните справочни изда-

ния в сферата на Информацион ните тех-

нологии. То съдържа детайлна информация 

за предлагани у нас софтуерни продукти за 

малки и големи компании, интегрирани сис-

теми за управление, решения за управление 

на персонала, търговски системи и редица 

други технологични решения, предназначе-

ни да помагат на българския бизнес в него-

вата ежедневна дейност. Заедно с ката-

ложната информация софтуерният ката-

лог на PC World предлага и уникални за бъл-

гарските ИТ издания авторски редакцион-

ни материали, пазарни анализи и обзори на 

решения в споменатите сфери.

Както и миналогодишното издание, ноо-

вото не е на хартия, а изцяло в цифров фор-

мат. Целта ни е не просто да бъдем в крак 

с “модата”, а да направим Каталога по-удо-

бен, по-достъпен и по-интерактивен, така 

че да ви улесним при търсенето и намира-

нето на информацията, от която се нуж-

даете, за да се сдобиете с подходящия за 

целите си софтуерен продукт или услуга, 

наличен на българския пазар.

Както винаги, постарахме се да осигу-

рим максимално количество информация, 

както за софтуерните компании у нас, 

така и за пазара като цяло – под формата 

на обичайните редакцион ни материали и 

обзори за сегмента, които можете да от-

криете в секция “Полезна информация”. Ци-

фровото DVD превъплъщение на Каталога 

ни дава възможност да обогатим съдържа-

нието и в мултимедийна посока с добавя-

нето на файлове, презентации и дори демо 

версии на някои от представените проду-

кти, които можете лесно да инсталирате 

и да изпробвате на личния си или служебен 

компютър. Предвидили сме и лесни за от-

печатване PDF версии за всички публика-

ции, така че при необходимост да можете 

да ползвате и техният хартиен вариант. 

Надяваме се, че информацията, предста-

вена в настоящия DVD диск, ще ви бъде ин-

тересна и полезна. Тя ще бъде целогодишно 

достъпна и редовно актуализирана също и в 

Интернет на адрес: http://bgsoft.idg.bg/ Ф
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Със съдействието на:  SoftVisia.com
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Име: .........................................................................................................................

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

Коя от думите в скоби е най-близка по значение на 
думата с главни букви (подчертайте я)?

ИНКАРНАЦИЯ (песнопение, симптом, 
въплъщение, ограничение, диаболизъм)

11

По часовниковата стрелка изберете по една 
буква от всяко кръгче, за да получите два антони-
ма. Използват се всички букви, а отделните думи 
започват от различни кръгчета.

В скобите поставете дума, която отговаря на 
определенията извън тях.

своенравен ( ………........................……………) 
част от човешкото тяло

Намерете дума, която поставена след дадените, 
образува нови думи.

РЕД
СИН
ВЕК ( . . . . )
ДУХ
ЧАР

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 ни помагат 
нашите партньори от COMPUTER 2000, 
Targus и издателство „Сиела”, като към 

спонсорите в началото на годината се присъ-
едини и гейм дистрибуторът ПУЛСАР.

За IQ лидерите през тази година е 
осигурена и ГОЛЯМА НАГРАДА, която ще 

бъде спечелена от един от първите петима 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 сен-
зорен 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 намерите 
на www.pcworld.bg.
Междувремен но в бр. 10 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 – Deus Ex: Human Revolution – FIFA 12• Игра за РС от ПУЛСАР – Deus Ex: Human Revolution – FIFA 12
FIFA 12 за PC внася на терена променящия играта нов енджин Player Impact, кой-
то придава реалистичност във всяко взаимодействие на футболното поле. 
Революцион ните нововъведения в геймплея, вдъхновени от реалния футбол, пра-
вят FIFA 12 още по-задълбочена и увлекателна. Съвсем новият Precision Dribbling пре-
доставя по-голяма прецизност на контрола върху топката при тесни простран-
ства, дава повече време за вземане на решения за атаката и повече контрол вър-
ху динамиката на играта. Нововъведенията в атаката са балансирани от прерабо-
тен защитен механизъм, което максимално доближава играта до реалния футбол. 
Повече 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 • Портативният 
дизайн (7.6 х 4.5 х 2.5 cm ) е ергономичен и удобен за лява и дясна ръка при пътуване.

• • Kнигa от издателство “Сиела” Kнигa от издателство “Сиела” 
Непотърсени награди 60 дни след обявяването им остават в полза на PC World България. 
Отговорите изпращайте до 10.10.2011 г. на адрес: София 1000, п.к. 209, за IQ теста

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

..................................................................
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Кои две думи имат еднакво значение 
(подчертайте ги)?

НАЛОЖИТЕЛЕН, ВЗИСКАТЕЛЕН, 
СВЕНЛИВ, СКЕПТИЧЕН, ПРИДИРЧИВ, 
НЕПРИКОСНОВЕН

Само с дадените пет букви образувайте две думи 
от по седем букви.

С      О
    Р
К      Т

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.

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

6 4 3 21
8 8 2 62
3 6 5 13
8 3 5 19
7 5 2 ?

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 

Кое от следните буквосъчетания не образува наи-
менования на органи от тялото?

а) ОНИБРХ
б) АРЦПСЕ
в) КРИСНАЛ
г) ЕМОФНА
д) РЪБКЕБ

55

99

8877

Награди от теста за бр. 
7-8'2011 печелят:

Николай Димитров Георгиев, Пазарджик – 

мобилен телефон за две SIM карти PRIVILEG ТV5 

mini

Стефан Николов Ангелов, Стара Загора – игра за 

РС от ПУЛСАР – Duke Nukem Forever

Христо Георгиев Христов, Асеновград – 

компактна оптична мишка от Targus

Спас Стоилов Ангелов, Белово – книга от изда-

телство “Сиела” – “Фаустино” от Недялко Славов

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. 7-8'2011: 
1 НЕВЕСТУЛКА, БРЪМБАР, ТАПИР;  2 0,5333; 3 А; 4 Б4817 и 1387. Останалите числа са анаграми 
по двойки, по една в левия и десния кръг: 7496 и 9674, 2831 и 8132. 6279 и 7296, 3489 и 4398, 2614 

и 4216; 5 “Ако човек не е намерил нещо, за което да умре, значи няма за какво да живее.”; 6 
343. В сегментите са вписани кубовете на числата от 1 до 8, подредени като се започне от 

едно и се прескача по два сегмента в посока на часовниковата стрелка. Липсващото число е 7 
на 3-та степен = 343; 7 3,4, защото числата през едно образуват аритметични прогресии с 

разлики съответно +0,9 и –0,9; 8 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ; 9 Вж. фиг. 1; 10 Вж. фиг. 2

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

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

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

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

C MY K РС World стр. 46



www.pcworld.bg

BIC код за УниКредит 
Булбанк: UNCRBGSF
Разплащателна сметка: 
BG85UNCR76301077589364

Моля изпратете ми бр. ............................................

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

София 1000, П.К. 209, ICT Media, 
за Александра Светлинова Петкова
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Мобилната операцион на система 

на Google става все по-популяр-

на и бързо набира скорост сред 

потребителите на смартфони и табле-

ти навсякъде по света, надминавайки ут-

върдените играчи в този сегмент, като 

Apple iOS, RIM BlackBerry и т.н. Това оба-

че не е тайна за никого. Един по-малко из-

вестен факт е, че въпреки своята огро-

мна гъвкавост и откритост, в масовия 

случай тази платформа съвсем не е тол-

кова мощна, колкото всъщност може да 

бъде, а смартфоните, които я използват, 

могат да се сдобият с неподозирани въз-

можности. Затова в тази статия ще ви 

покажем как можете да отключите пъл-

ния потенциал на своето Android устрой-

ство чрез т.нар. „рутинг“ (rooting) – сти-

га да сте склон ни да експериментирате и 

да поемате известни рискове. Но преди да 

минем по същество, трябва да отправим 

едно важно предупреждение.

Заслужава ли си рутването?
Ако след това стряскащо предупрежде-

ние не сте загубили желание да четете на-

татък, то вероятно следващото, което 

ви идва наум, е логичният въпрос дали има 

нещо, което да оправдава рисковете. По 

наше мнение рутингът на Android смартфо-

ни всъщност носи поне няколко важни пол-

зи, които си заслужават напъването (и ако 

не беше така, изобщо нямаше да ви предла-

гаме настоящия материал). На първо мяс-

то сред тях е фактът, че по този начин 

могат да се отключат редица скрити въз-

можности на Android платформата, които 

по една или друга причина са забранени в ма-

сово достъпните є превъплъщения – неща, 

като скрити опции за работа, използване на 

модерни firewall защити и какво ли още не.

Рутингът също така позволява инстали-

рането на версия на операцион ната систе-

ма по ваш избор (т.нар. Custom ROM вер-

сии или „модове“), елиминирайки нуждата 

да използвате често недотам удобните ва-

рианти, които обикновено са включени по 

подразбиране в много от моделите на па-

зара. Освен това тази техника може да ви 

снабди с най-новата версия на Android сед-

мици или даже месеци преди официалната 

є поддръжка да бъде добавена към услугите 

на вашия оператор. 

Лесен начин за хакване 
на Android смартфони
Кратък наръчник за рисковете, ползите и самия „рутинг“ – стъпка по стъпка

Рутването на Android ви дава т.нар. „су-

перпотребителски“ (root) права за достъп 

до операцион ната система на вашия теле-

фон, като отключва възможности, каквито 

нямате с обичайните фирмени инсталации 

Рутингът – т.е. осигуряването на суперпотребителски права 

и възможности в операцион ната система на телефона чрез промя-

на на настройките за достъп до системните ресурси, – е изтънче-

на техника, която НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА на неопитни потребители, 

а хората със слаби сърца и влюбените в телефоните си по-добре 

изобщо да не опитват. Рутингът е хакване в истинския смисъл на 

думата и при неправилно изпълнение носи реална опасност от по-

вреда на телефона. Затова, ако не сте готови да приемете този 

риск и да поемете своята отговорност, най-добре не опитвайте 

нищо от описаното в тази или други подобни статии. Най-малкото, рутва-

нето на телефона със сигурност ще анулира гаранцията му, тъй като ни-

кой от производителите на смартфони не осигурява техническа поддръжка 

на повредени по този начин апарати. Казано накратко: рутингът е само 

за големи момчета, които не започват да хленчат всеки път когато не-

щата не станат съвсем по тяхному. 
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Друго важно предимство е, че рутингът 

дава достъп и до начини за сериозно увели-

чаване на производителност та на устрой-

ството ви – например по-добри опции за 

управление на кеш памет та или с овърклок 

на процесора (да, правилно разбрахте, про-

цесорът на смартфона може да се клоква 

по начин, подобен като при настолните 

компютри). 

Разбира се, би било силно преувеличе-

но, ако кажем, че рутингът е необходим 

за повечето мобилни потребители. Всъщ-

ност той е кажи-речи толкова необходим, 

колкото и CPU овърклокът в настолните 

РС-та – т.е. нещо, което мнозинството 

потребители не използват. Но ако сте 

потребител от типа „ентусиаст“ (ка-

квито са доста от хората, четящи PC 

World) или даже „средностатистически“ 

любител на приключенията и сте наясно 

с рисковете, рутингът може да ви доне-

се много повече функционалност и заба-

вления с вашето Android устройство. А 

преди да пристъпите към действие, може 

би ще ви е полезно да хвърлите един по-

глед и на информацията от карето „От-

говори на някои често задавани въпроси 

за Android рутинга“.

Инструментите 
за разблокиране на 
възможностите

Съвсем доскоро рутването на Android 

беше доста сложен процес, който изис-

кваше инсталирането на Android Debug 

Bridge и хакване на телефона със специфич-

Дори вече да сте убедени в ползите от рутването на Andoird 

смартфоните, може би ще ви дойдат наум и други въпроси, свър-

зани с тази специфична хакерска практика, около която вече ви-

таят и доста митове. Ето три от най-логичните и най-често 

задаваните въпроси по специализираните форуми из Мрежата: 

 Незакон но ли е рутването? 

Не, няма закон, който да забранява тази практика. Ако сте си 

купили смартфон, той си е ваш и можете да правите с него, как-

вото си искате – поне това се твърди в официално становище 

по въпроса на федералното правителство на САЩ от юни 2010 г. 

В нашата страна (поне доколкото ни е известно) също няма зако-

нови разпоредби, които изрично да забраняват рутинга. Мобил-

ните оператори също не могат да ви откажат услуга само защо-

то сте хакнали телефона си.

От друга страна, нито мобилните оператори, нито произ-

водителите на мобилни телефони и смартфони носят отговор-

ност за повреди, причинени вследствие на опити за рутинг, ха-

кване, разблокиране и прочее издевателства над апаратите. Т.е. 

рутингът със сигурност не се покрива от гаранцион ните условия 

за вашето мобилно устройство и няма да получите безплатна 

сервизна помощ в случай на повреда след опити за хакването му.

 Има ли опасност рутването да направи телефона ми неиз-

ползваем?

Независимо дали става въпрос за настолно РС, 

мобилен компютър или смартфон, по принцип все-

ки тип „хакване“ е свързано с риска да превърне ус-

тройството ви в неизползваемо парче пластмаса 

(тук-таме с метал). Тази опасност съвсем не е изключе-

на и по отношение на Android смартфоните. Добрата 

новина в случая е, че тези устройства са доста трудни 

за вадене от строя, още повече че редица от ос-

новните инструменти за рутинг позволяват 

бекъп и възстановяване на инсталираната 

операцион на система (вж. статията). Всъщ-

ност опасност та в случая е по-скоро рутване-

то на смартфона да се окаже неуспешно – ня-

кои Android смартфон модели все още са почти неразбиваеми, – 

но това не значи, че операцион ната система ще се омаже до та-

кава степен, че апаратът да стане неизползваем. 

 Може ли телефонът ми да прегрее и да гръмне?

Една от основните възможности, които идват с рутинга, е 

за увеличаване на производителност та на мобилния апарат чрез 

овърклок на процесора му. Както и при настолните компютри 

обаче, повишаването на работната честота на процесора води 

и до увеличаване на работната му температура. Така че отгово-

рът е „да“, ако прекалите с овърклока на мобилния процесор съ-

ществува реална опасност от прегряване и необратими повре-

ди на апарата. „Експлозиите“, от друга страна, са малко вероят-

ни предвид факта, че в мобилните устройства няма „гърмящи“ 

вещества. Опасност та от стопяване обаче не бива да се прене-

брегва. Затова, преди да тръгнете да клоквате, добра идея ще е 

да поровите из специализираните форуми (вж. следващия въпрос), 

за да видите доколко можете да повишавате безопасно честота-

та на конкретния мобилен процесор.

 Откъде мога да получа помощ в случай на проблем?

Хакерските организации едва ли осигуряват телефон за безплат-

на техническа помощ, ако използвате методите им, така че на-

дали ще намерите такава поддръжка, свързана с рутинга. А както 

споменахме, за официална рутинг поддръжка от самите произ-

водители и оператори и дума не може да става. Тъй като 

тази практика обаче е много популярна по света, вече 

има доста добре разработени и много информативни 

онлайн ресурси, създадени от крайни потребители, чи-

ийто опит може да помогне много в случай на пробле-

ми. Някои от най-популярните международни сайтове с 

полезна информация и съвети за хакване на Android, от които и 

ние самите черпим знания по въпроса, са форумите CyanogenMod 

(http://forum.cyanogenmod.com/) и XDA Developers (http://forum.xda-

developers.com/). Дори да не виждате отговор на въпросите си 

във вече публикуваните теми, винаги можете да отворите нова, 

а вече доста внушителната общност от Android хакери почти 

със сигурност веднага ще се втурне на помощ. 

Отговори на някои често задавани въпроси за Android рутинга

ни стрингове от команден ред. За щастие 

се появиха редица изобретателни хакери, 

които направиха няколко прости прило-

жения. Те могат да сведат рутването до 

секунди, осъществимо само с няколко кли-

ка... пардон, докосвания с пръсти. В насто-

ящото кратко ръководство ще ви запозна-

ем с две такива приложения. Първото от 

тях е програмата EasyRoot (http://www.

unstableapps.com/?p=61), която е подходя-

ща за апаратита на Motorola Droid, Droid 

X и Milestone, както и за Google Nexus One. 

Другият инструмент е Unrevoked (http://

unrevoked.com/), който поддържа множе-

ство смартфон модели на HTC. 

Преди да преминем към самия про-

цес обаче, е важно да отбележим, че ма-

кар споменатите приложения да са мно-
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наваме по същество. А по същество проце-

сът по рутването на Android смартфона 

се свежда до само четири прости стъпки.

Стъпка 1: Свалете си инструмент за рутване

Всичко започва с даунлоудването на 

подходящо за конкретните марка и модел 

смартфон приложение. Както споменахме, 

ако използвате Droid, Droid X, Milestone или 

Nexus One апарат, вашето приложение 

е EasyRoot. За потребителите на HTC 

устройства, като Aria, Desire, Droid 

Incredible, Hero или Wildfire/Buzz, ва-

риантът е Unrevoked. Което и при-

ложение да изберете обаче, първата 

стъпка е да си го свалите (най-добре 

от официалния сайт на разработчика) и да 

го сложите в root папката или на SD карта-

та памет на телефона си. 

Easy Root се сваля като APK файл, който 

може да се стартира директно от теле-

фона с едно докосване с пръст. Unrevoked 

се сваля като архивен (зипнат) файл, съдър-

жащ няколко други файла. Затова, за да из-

ползвате тази програма, ще трябва първо 

да имате инсталиран мобилен инструмент 

за разархивиране. Другият начин е първо да 

го свалите на някакво РС устройство, да го 

разархивирате там и след това да копира-

те разархивираните вече файлове на те-

лефона си. Тъй като всъщност Unrevoked 

съдържа файлове, специфични за различни-

те модели, които поддържа, ще ви тряб-

ва само един от тях – просто намерете 

правилния и го копирайте на устройство-

то си. За целта ще ви помогне наличната 

в цитирания по-горе официален сайт на 

Unrevoked подробна документация, в която 

доста точно е описано кой файл за какъв 

апарат е. Разбира се, силно препоръчител-

но е да се запознаете с нея предварително.

Стъпка 2: Инсталирайте приложението

След като позиционирате старти-

руемия файл на съответното приложе-

ние в памет та на телефона си или на SD 

картата памет, отворете папката на 

местоположението му с файловия мени-

джър. Ако все още не разполагате с него, 

можете да си свалите някой от свобод-

но достъпните в Android Market инстру-

менти от този тип – например Astro File 

Manager. Докоснете файла, за да старти-

рате инсталацията. Следвайте инструк-

циите на prompt менютата до завършва-

нето є. След като тя приключи, приложе-

нието ще се покаже в списъка с инстали-

раните програми на устройството ви. 

Стартирайте го.

Интерфейсът на EasyRoot е изключител-

но прост – за да стартирате разблокира-

нето, просно „кликате“ с пръст на буто-

на “ROTT ME!“ 

Стъпка 3: Рутвайте

Това е моментът на истината. След 

като стартирате инсталирания вече ин-

струмент за рутване, просто изберете в 

неговия интерфейс опцията, която започ-

ва процеса (като имате предвид, че за да 

стигнете до нея, вероятно първо ще ви се 

наложи да прочетете няколко предупреж-

дения и екрани със забележки). След като за-

действате въпросната опция, приложени-

ето автоматично стартира скрипт, кой-

то променя системните настройки за по-

требителските права за достъп и инстали-

ра възстановителен имидж в System парти-

шъна на устройството ви. След като при-

ключи с тези задачи, инструментът показ-

ва прозорец, който ви уведомява, че има-

те root достъп.

Имайте предвид обаче, че стартиране-

то на Easy Root или Unrevoked на поддър-

жано от тях устройство, преминаването 

през всички стъпки на процеса и завършва-

нето му не ви гарантират успех – телефо-

нът ви може да си е все така неразблоки-

ран. Ако се получи така, не бързайте да уни-

вате. Разработчиците на въпросните при-

ложения се отнасят доста отговорно към 

питанията и забележките на потребите-

лите. Така че, ако си направите труда да 

документирате добре всички стъпки, кои-

то сте предприели, както и настройки-

те на телефона си и ги изпратите до тях, 

има много голям шанс да получите адек-

ватна по-нататъшна помощ за рутване-

го лесни за използване, те не ви гаранти-

рат пълна безпроблемност. Не бива да 

се забравя например, че производители-

те на телефони и мобилните оператори 

не са склон ни да толерират разблокира-

нето на телефоните и непрекъснато из-

мислят начини да изключат като вариант 

рутинг практиките, така че най-новите 

версии на Android или техните „кустоми-

зирани“ фирмени издания могат да се ока-

жат костелив орех, а самото рутване –

неуспешно. Тези пречки, разбира се, едва 

ли ще спрат ентусиазираните кандидат-

хакери, но все пак са реалност, която не 

бива да бъде забравяна. 

От друга страна, въпреки че програми-

те Easy Root и Unrevoked не работят на 

всички Android телефони, те все пак по-

криват голяма част от вселената на тази 

платформа. Съществуват също инстру-

ментални опции за хакване и на други ус-

тройства, като Samsung Galaxy, да речем, 

но те не са чак толкова лесни за употреба 

и не илюстрират така добре процеса, за-

това засега няма да ги засягаме. 

И накрая, начините за хакване на Android 

непрекъснато се развиват и се измислят 

нови, затова, ако смятате, че вашият 

смартфон модел не е засегнат в тази ста-

тия, най-добре потърсете сами информация 

в Мрежата. За целта просто идете в Google 

и напишете в полето за търсене "root" плюс 

името и модела на вашия телефон или сле-

дете дискусиите в някой добър Andoird фо-

рум. Един много полезен международен ре-

сурс от този тип е например AllDroid.org. 

Рутингът стъпка по стъпка
Тук спираме с общите приказки и преми-
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то на смартфона си. Най-малкото, изпрате-

ното от вас може да бъде цен на информа-

ция за разработчиците за следващи ъпдей-

ти на приложенията, които вече да функ-

ционират добре и на устройства като ва-

шето. Просто не забравяйте, че рутване-

то е несигурна работа за всеки от въвлече-

ните в процеса, а разработчиците на по-

мощните приложения за rooting са хвърли-

ли немалко усилия в създаването им, без да 

очакват възвръщаемост – затова бъдете 

любезни в обръщенията си, дори ако сте 

ядосани от неуспеха. 

Стъпка 4: Рестартирайте смартфона

Рестартирането на телефона също 

като при традицион ните компютри дава 

възможност на новите системни настрой-

ки да влязат в сила. Ако всичко заработи 

нормално – поздравления! – вече си имате 

хакнат Android смартфон. 

Ами после какво?
Наистина рутването и придобиването 

на суперпотребителски права за достъп е 

всъщност само първата стъпка, която от-

ключва вратата към скритите възможнос-

ти на Android платформата, но не ви ги 

поднася на тепсия. В зависимост от това, 

какво конкретно rooting приложение сте 

използвали, получавате и различни възмож-

ности – може например вече да имате за-

бележимо повече производителност и из-

ползваемост. Но със сигурност можете да 

добавите и още от изкушенията на много 

неизследвани територии.

Ето някои идеи:

- добавете Wi-Fi поддръжка

Ако например телефонът ви по принцип 

има вграден модул за безжична Wi-Fi връзка, 

но планът на вашия мобилен оператор не 

дава възможност за ползването му, вие мо-

жете сами да се сдобиете с нея, след като 

вече сте рутнали смартфона си. За цел-

та ще ви трябва още едно допълнително 

приложение, като например Barnacle Wifi 

Tether – много добра, простичка програмка, 

която използва суперпотребителския дос-

тъп, за да ви осигури Wi-Fi права със или без 

съдействието на вашия мобилен оператор.

- овърклоквайте процесора на смарт-

фона си

Както споменахме, след рутването има-

те възможност да овърклоквате процесора 

на смартфона си, за да постигнете по-ви-

сока производителност, или пък да го „ън-

дърклоквате“ – за по-дълго време на авто-

номна работа. За целта ще ви трябва ин-

струмент като SetCPU for Root Users (пред-

лаган в Android Market срещу 2,70 лв.), кой-

то осигурява много приятелски интерфейс. 

Той позволява увеличаването на тактова-

та честота на мобилния процесор с обикно-

вен плъзгач и организирането на настройки-

те в различни профили – за гейминг, за бра-

узене, за дълъг живот на батерията и т.н. 

Но все пак бъдете внимателни и не забра-

вяйте, че прекаленото увеличаване на ра-

ботната честота на CPU чипа в телефо-

на ви може да доведе до сериозно прегря-

ване и до трайни повреди. Силно препоръ-

чително е, преди да започнете, да се запоз-

наете с подробното описание на инстру-

мента, публикувано на официалния му сайт 

(http://www.setcpu.com/). 

- инсталирайте Android версия по ваш 

избор

Ако конкретната фабрично инсталира-

на версия на Android системата на смарт-

фона ви не ви допада или е стара версия без 

най-модерните възможности, има начин да я 

преинсталирате с издание по избор – упраж-

нение, което се смята за „висш пилотаж“ 

в хакването на Android. Въпреки че офици-

алните версии на Android не изглеждат чак 

толкова много, благодарение на отворения 

код на платформата всъщност същестува 

огромно разнообразие от „кустомизирани“ 

варианти (custom ROM) и „модове“ на тази 

мобилна ОС, всеки от които си има своите 

плюсове и минуси. Изборът се затруднява и 

от факта, че някои custom ROM версии са 

създадени за използване само от конкрет-

ни модели апарати, а и не всички смартфо-

ни поддържат възможност та за инстали-

рането им. Затова най-добрият и най-лес-

ният начин да изберете измежду тях и да 

я инсталирате е, като използвате подхо-

дящ инструмент, какъвто е например ROM 

Manager. Една от много полезните функ-

ции в приложението ROM Manager, което е 

достъпно за безплатно сваляне от Android 

Market, е възможност та за бекъп и възста-

новяване на вече инсталираната ОС – нещо, 

което на практика е задължително, ако ще я 

заменяте с друг мод. Има и платена версия 

ROM Manager Premium (струва малко над 8 

лв.), която предлага голям списък със съвмес-

тими със смартфона ви налични custom ROM 

версии. Тях можете да си свалите директно 

с помощ та на приложението. 

ROM Manager съдържа множество функции, 

които улесняват значително „модването” 

на фирмената Android ОС

Импровизирайте и се забавлявайте

Разбира се, списъкът с възможни разши-

рения на Android функционалност та съвсем 

не се изчерпва с гореспоменатите три оп-

ции. Ако рутването на апарата ви е било 

успешно, то всъщност може да продължи 

доста дълго. Начините за хакване също мо-

гат да варират в доста широки граници, 

така че написаното до тук покрива само 

основните неща, които е добре да се зна-

ят, преди да започнете. За тънкостите и 

подробностите със сигурност можете да 

ползвате ресурсите на вездесъщата Мре-

жа, която не страда от липса на допълни-

телни съвети за подобряване на възмож-

ностите на Android. А и това е тема, коя-

то със сигурност ще продължим да раз-

нищваме на страниците на PC World и за-

напред, така че засега остана само да ви 

пожелаем успешен рутинг. Ако сте мина-

ли успешно през този процес, то пред вас 

вече са разкрити почти неограничени въз-

можности за импровизации и забавления. 

Инструментът Barnacle добавя лесен Wi-Fi 

достъп за рутнати смартфони (с наличен 

Wi-Fi модул) дори мобилният оператор да 

не поддържа такава услуга 
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Независимо дали сте заклети фенове 

на Windows, или сте Mac потреби-

тели, на които от време на време 

им се налага да ползват операцион ната сис-

тема на Microsoft, е трудно да се оспори фа-

ктът, че Mac OS X има някои наистина добри 

функции. Разбира се, в онлайн пространство-

то можете да намерите много начини как 

да направите така, че Windows да изглежда 

като Mac OS X, но това, да работи като Mac, 

е съвсем различна история. В следния мате-

риал ще ви покажем как да пренесете някои 

от най-добрите функционалности на Mac OS 

X в Windows – от елементарните клавишни 

комбинации, през толкова полезните Exposé 

и Spaces и до мултитъч жестовете.

Exposé и Spaces
Exposé и Spaces са две от най-добри-

те функции за управление на прозорци, но 

нито една от тях няма адекватен вграден 

еквивалент в Windows 7. Затова на помощ 

идва Dexpot (http://dexpot.de), който е не 

просто еквивалент, но ще ви предостави 

нещо много повече. С него можете да полу-

чите специфичния преглед на отворените 

прозорци, познат от Exposé, също така ще 

преглеждате и менажирате няколко вирту-

ални работни площи, ще замените Alt+Tab 

превключването, а дори и ще превключва-

те скрийн сейвъра си единствено с натис-

кането на бутон. Това е чудесно приложе-

ние, независимо от това, дали се опитва-

те да придадете Mac OS X привкус към ва-

шия Windows. Просто го инсталирайте и 

дайте десен клик с мишката върху икона-

та на Dexpot, разположена в системната 

лента, за да нагласите многото му опции 

и настройки. Виртуалните десктопи, на-

подобяващи Spaces, всъщност са основна-

та му функция, но също можете да наме-

рите Exposé подобния преглед в Controls 

менюто –> Dexpot Components –> Window 

Calalogue. Нещо повече, с Dexpot ще напра-

вите така, че всички клавишни комбина-

ции да съвпадат с на Mac OS X. За съжале-

ние Win+Right и Win+Left, които съответ-

Да пренесем най-добрите 
функции на Mac OS X в Windows
Владимир Георгиев
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стват на Ctrl+Right и Ctrl+Left при Mac, са 

заети от Aero Snap и не можете да ги из-

ползвате за Spaces по подразбиране. В случая 

вариантът е или да изключите Aero Snap 

от Control Panel-a, ако не го използвате, или 

да го промените на нещо подобно – напри-

мер Alt+Right и Alt+Left. 

Quick Look
Това е още една от наистина стра-

хотните функции на Mac, които няма 

да намерите в Windows въпреки някол-

кото малки прилики. Алтернативата 

на Quick Look в Windows 7 е превю пане-

лът в Windows Explorer. Просто отворе-

те Windows Explorer и кликнете на "show 

preview pane button" вдясно – така ще полу-

чите трети панел, който ще показва пре-

вюта на изображения и ще пуска музикални 

файлове. Този вариант обаче е бледо копие 

на Quick Look, затова препоръчваме използ-

ването на директния клонинг MaComfort 

(http://rafaelklaus.com/macomfort). Е, няма 

да ви позволи да прелиствате документи-

те си, а и превютата на изображенията 

са поне идея по-малки от необходимото, 

но в много други ситуации ще ви помогне. 

MaComfort работи точно като Quick Look 

в Mac OS X: стои на системната лента и 

всичко, което трябва да направите, за да 

надникнете набързо във файл, е да марки-

рате иконата му и да натиснете Space бу-

тона. В описанието на MaComfort ще забе-

лежите, че предлага алтернативи на Spaces 

и Exposé, но личният ни опит показва, че 

най-силната му страна е предимно в Quick 

Look функцията.

Dock
Лентата със задачи (таскбарът) в 

Windows 7 често се споменава като по-до-

брия вариант спрямо Dock-а на Mac OS X, 

но дори това да е така самият той също 

има няколко интересни функции, напри-

мер Stacks. Ако искате да замените тас-

кбара с нещо, което е по-Mac подобно, то 

със сигурност искате да имате приложе-

ние като RocketDock (http://rocketdock.

com). RocketDock е почти напълно иден-

тичен с Dock-а на Mac: можете да пускате 

приложения от там, 

да преглеждате пап-

ки, с drag-n-drop ин-

терфейс е, подат-

лив е на персонифи-

циране, може да ми-

нимизира прозорци, 

да се скрива и изник-

ва при преминаване 

с курсора на мишка-

та, а е и толкова лек, 

че спокойно можете 

да го ползвате и на 

най-старата си ма-

шина. Не на послед-

но място притежа-

ва страхотна plug-

in инфраструктура, която ще ви позво-

ли да добавяте т.нар. "docklets", разши-

ряващи функционалност та на приложе-

нието с неща от рода 

на Stack Docklet (http://

rocketdock.com/addon/

docklets/30962)  – алтер-

нативата на Stacks при 

Mac OS X.

Клавишните 
комбинации

Ако сте свикнали да 

работите с Mac OS X, 

едно от първите неща, 

които ще ви направят впечатление при 

Windows, е, че всички клавишни комбинации 

са променени. Според Mac потребителите 

"техните" клавишни комбинации са по-бър-

зи за навигация, но независимо дали мисли-

те по този начин, или просто искате да ви-

дите алтернативата, ще ви покажем ня-

колко метода как да придобиете Mac по-

добните шорткъти на Windows.

Да поставим Ctrl, Alt и Command на 

местата им

Разбира се, най-голямата разлика между 

Windows и Mac клавишните комбинации е 

позиционирането на Ctrl, Alt и Command кла-

вишите спрямо Windows клавишите. Най-

добрият метод да ги смените е да се заро-

вите в регистрите на самия Windows, но за 

да ви спестим време и нерви, ще ви пред-

ложим портативната програма SharpKeys 

(http:// randyrants.com/sharpkeys). Свалете 

архивираната версия на SharpKeys и ди-

ректно я пуснете, за да конфигурирате кла-

виатурата си. Ако имате Windows базирана 

клавиатура, вероятно ще искате да сложи-

те на мястото на Alt клавиша Ctrl, на мяс-

тото на Win – Alt, а на мястото на Ctrl – 

Win, за да спазите максимално разположе-
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нието на клавишите на Mac клавиатурата. 

Сега, след като преконфигурирахте кла-

вишите, терминологията за техните ком-

бинации може да ви обърка. Затова до края 

на статията ще използваме Windows шорт-

кътите с оригиналните им клавиши, а не 

преконфигурираните им версии. С други 

думи, Ctrl+C ще си остане Ctrl+C, а не Alt+C, 

което ще е действието, ако погледнете 

към ръцете си и клавиатурата. Не на по-

следно място запомнете, че Ctrl обикнове-

но прави това, което Command прави на 

Mac за целите на настоящите инструкции.

П р о мя н а  н а  н е п о -

знатите шорткъти с 

AutoHotkey

Редица от клавишните 

комбинации  – като Ctrl+C 

за копиране и Ctrl+T за от-

варяне на нов таб в Ин-

тернет браузъра – чисто 

физически вече би тряб-

вало да усещате също като при Mac. Но 

все още има такива, които трябва да 

се настроят. В Windows Alt+Tab отваря 

превключването на приложения вместо с 

Ctrl+Tab, затова и мускулната ви памет 

няма да работи в случая. За да коригира-

те това, ще имате нужда от помощ та на 

вездесъщия AutoHotkey (http://autohotkey.

com/download). Чудесен пример в случая 

е Alt+Tab, тъй като функцията за прев-

ключване между прозорците е вградена 

в AutoHotkey. За да промените Windows-

ското Alt+Tab на Ctrl+Tab, просто създай-

те нов AutoHotkey скрипт. След като вече 

сте инсталирали AutoHotkey, можете да 

направите това, като кликнете където и 

да е с десния бутон на мишката и избере-

те New –> AutoHotkey Script. След това въ-

ведете следния текст: "LCtrl & Tab::AltTab" 

(без кавичките). Сега извлачете скрипта 

към Windows Startup папката си и ще бъде 

активиран всеки път когато пуснете ком-

пютъра си. От тук нататък Cmd+Tab би 

трябвало да действа така, както действа 

на Mac OS X. AutoHotkey ви пред-

лага много повече по отноше-

ние на клавишните комбинации 

и ако имате интерес, можете 

да се разровите из документа-

цията на приложението (http://

autohotkey.com/docs). 

Имайте предвид също така, 

че можете да настройвате мно-

го клавишни комбинации сред са-

мото приложение, на което от-

говарят. Така например, ако сте 

свикнали да използвате Cmd+Shift+4 за взи-

мането на скрийншоти, можете да влезе-

те в настройките на програми за скрийн-

шоти, като Lightscreen (http://lightscreen.

sourceforge.net), и да промените "take 

screenshot" шорткъта на Ctrl+Shift+4. 

За още идеи по въпроса използвайте 

изключително подробните таблици в 

Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Table_

of_keyboard_shortcuts), които ще ви пока-

жат и Mac OS, и Windows версията на всяка 

клавишна комбинация, така че да ги замени-

те по свое усмотрение. И отново запомне-

те, че Command на Mac ще бъде Control на 

Windows, ако сте преконфигурирали, както 

споменахме по-горе, тъй като чисто тех-

нически Windows няма клавиш Command.

Мултитъч жестове
Всички съвремен ни лаптопи имат мул-

титъч тракпадове, но не всички от тях 

притежават страхотните мултитъч же-

стове на Mac OS X. Ако имате нужда от ко-

рекция за двупръстовото скролиране, то 

ето я и необходимата помощ  – малкото 

приложение TwoFingerScroll. То по подраз-

биране трябва да стои на системната ви 

лента и активира двупръстовото скроли-

ране на тракпада (ако все пак сте го изгу-

били, можете да го свалите от http://code.

google.com/p/two-finger-scroll/downloads/

list). TwoFingerScroll предлага сериозни въз-

можности за настройка, така че да конфи-

гурирате колко бързо и гладко да скролира-

те. Можете също така да определите кон-

кретни действия за двойно и тройно тап-

ване, което впоследствие сами ще се убе-

дите, че е страхотна опция. 

Разфокусирано скролиране
За мнозина следното може да се сто-

ри като малко и ненужно нещо, но ако сте 

свикнали да работите с Mac OS X, няма на-

чин да не ви направи впечатление. Ста-

ва въпрос за това, че при Windows може-

те да скролирате с мишката единствено 

върху този прозорец, който сте фокусира-

ли, докато при Mac OS X го правите с все-

ки прозорец, върху който лежи курсорът на 

мишката, дори това да не е прозорецът на 

преден план (на фокус). Решението на този 

проблем се казва KatMouse (http://ehiti.de/

katmouse) – съвсем малко приложение, кое-

то инсталирате и оставяте да се стар-

тира при всяко зареждане на операцион-

ната система.

Unix Command Line
Една от най-големите слабости на 

Windows – особено за потребители, които 

се занимават с писане на код, – е неговият 

Command Prompt. Но положението може да 

е дори и по-лошо, ако сте свикнали да полз-

вате Terminal на Mac OS X. Ако трябва да 

извършите каквато и да е работа, свърза-

на с командни редове, задължително вземе-

те Cygwin за Windows (http://cygwin.com) и 

се научете да го ползвате (нещо, с което 

можем да помогнем в някои от следващи-

те броеве на списание PC World). Cygwin 

ще ви даде много по-мощен в Unix-стил ко-

манден ред, който е великолепен за заравя-

не сред файлове и изпълнение на операции, 

които не можете да направите през гра-

фичния интерфейс.

В заключение
Никога не бихте могли да направите 

така, че Windows да работи точно както 

Mac OS X, но вероятно дори и не искате да 

го сторите. С няколко елементарни прило-

жения и трикове можете да вземете най-

доброто и от двата свята на Windows ма-

шината си, при това без необходимост та 

(в повечето случаи) да изучавате наново 

любимите си клавишни комбинации. 

Ако смятате, че сме пропуснали нещо съ-

ществено в настоящия материал, или прос-

то искате да споделите мнението си по 

темата, не се колебайте да ни пишете. 
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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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НАРЪЧНИКНАРЪЧНИК  
ЗА ХАКВАНЕЗА ХАКВАНЕ
на Android 
смартфони
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Безплатен софтуер 
в помощ на ученици 
и студенти
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