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подобренията в 
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» Хитрини и съвети 
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» Още съвети 
и трикове за 
работа с Android

Първият процесор AMD Bulldozer (FX-Series) на тестовия полигонС DVD за 3,99 лв.
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КОГА НАПОСЛЕДЪК СТЕ СЛУШАЛИ
НЕЩО НЕВEРОЯТНО ОТ ЛАПТОП?

Представяме ви новата серия N на ASUS

По-голяма мощ. По-голяма звучност. По-могъщи усилватели.
По-големи честоти. Повече диапазони. По-голям обхват.
По-невероятен от всеки друг лаптоп.

ASUS препоръчва Windows® 7.
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Добрите страни на отворения код 
Един основателен упрек, който получи-

хме наскоро от вас, читателите, е, че на-
последък не отделяме достатъчно внима-

ние на Linux на страниците на списанието. Така е, 
признаваме си. Темата Linux действително от дос-
та време насам не е застъпвана в PC World. От дру-
га страна, Linux е важна, но все пак малка част от 
големия свят на отворения код, който се предста-
влява и от други свободни платформи като Android 
и приложения като Firefox, GIMP и цял куп още. Така 
или иначе в настоящия брой на PC World ще опита-
ме да наваксаме с тази тема, като обърнем повече 
внимание на open-source вселената с няколко мате-
риала, хвърлящи светлина върху най-новите Linux и 
Ubuntu дистрибуции, най-прясната „сладоледена” 
версия на Android и една сериозна селекция от хитрини, съвети и трикове за тези плат-
форми. Всичко това ще откриете в рубриките „Софтуер” и „Практика”, а в DVD диска 
към списанието ще намерите и по-голяма от обичайното колекция актуални програми 
и инструменти за Linux. 

Естествено, това далеч не изчерпва съдържанието на бр.11/2011 на PC World. Тук има 
също подробен анализ и тестови резултати от изпитанията на първия настолен AMD 
процесор с архитектурата Bulldozer, който пристигна в страната, така че да преце-
ните сами доколко оправдани бяха гръмките ПР послания, свързани с въпросните чипо-
ве. Не сме пропуснали и редовните групови тестове, в които този път оценяваме под 
лупа няколко от класните видеокарти и т.нар. 3D монитори, налични на родния пазар, а 
любителите на безплатните уебуслуги ще могат да задълбаят по-сериозно из тайните 
на вездесъщите Google Docs в рубриката „Интернет”. Акцентът за хората с малък биз-
нес пък този път е върху съвремен ните комуникации, които могат да спестят не само 
време, но и доста средства.

А след като приключите с печатното издание, както обикновено по всяко време сте 
добре дошли на сайта ни www.pcworld.bg, който продължаваме да актуализираме еже-
дневно с новини и обзорни статии от света на технологиите. 

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

• Тестове на лаптопи и слушалки, подходящи за 

игри

• Топкласация на предстоящите Android 

устройства

• Възможен ли е геймингът без видеокарта?

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)

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

APCAPC
ЛегендарнаЛегендарна
НадеждностНадеждност™

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

    www.apc.com/promo    10601p •   00 800 110 3601  

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

PC_World_BG_89412t.indd   1 2011-05-19   15:47:21
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С 
наближаването на датата за анонса 

на настолните процесори Intel Sandy 

Bridge E платформените производи-

тели започват да споделят и подробности 

за новите си поколения дън ни платки, пред-

назначени за тях. Октомври беше богат на 

такива новини, а сред първите компании, 

които оповестиха подробности за дъна, 

базирани на чипсета X79 и цокъл LGA2011, 

бяха ASUS, EVGA и GIGABYTE.

ASUS излезе с поредното разширение в 

своята ROG „република“, идващо под фор-

мата на модела Rampage IV Extreme, заре-

ден с редица ориентирани към овърклокъ-

рите характеристики и инструменти. С 

новото ROG дъно на ASUS гражданите на 

геймърската република ще могат да полз-

ват CPU охладители, съвместими с цоклите 

LGA2011 и LGA1366. Самата дън на платка е 

снабдена с активен охладител за чипсета, 

както и със захранване Extreme Engine Digi+ 

II. Има също осем слота за DDR3-2400 паме-

ти, четири SATA 6.0 Gbps и също 

толкова SATA 3.0 Gbps порта, 

както и пет PCI-Express x16 сло-

та за инсталиране на видеокар-

ти, които могат да работят в 

4-way SLI или CrossFireX конфигу-

рации. Предвидени са още Gigabit 

Ethernet мрежов адаптер, 7.1-ка-

нално аудио, осем USB 3.0 порта 

X79 дъната са готови да посрещнат процесорите 
Intel Sandy Bridge E 

(четири на задния панел на РС кутията и 

четири – за предния), два eSATA конекто-

ра, точки за отчитане на напрежението, 

VGA Hotwire за регулиране на захранването 

на графичните карти, Subzero Sense конек-

тори за отчитане на CPU и GPU темпера-

турите, шалтери за изключване на PCIe сло-

товете, а също и Power, Reset, Clear CMOS и 

ROG Connect бутони. Новото ROG дъно на 

ASUS ще се предлага и в комплект с OC Key 

устройство, което се свързва с графична-

та карта и монитора с цел да улесни мак-

симално овърклока, и, не напоследно място, 

с копие на играта Battlefield 3.

X79 базираното дъно на EVGA се отли-

чава със своя двуцокълен дизайн, очевидно 

наследен от успешния (според компанията) 

модел Classified SR-2 (Super Record 2) за Intel 

процесори за цокъл LGA 1366. Новият мо-

дел, който все още си няма официално наи-

менование, обаче е предназначен за работа 

с очакваните скоро на пазара „екстремни“ 

CPU чипове Intel Sandy Bridge E, работещи с 

цокли LGA2011. Въпросната дън на платка е 

изпълнена в HPTX формат и обичайната за 

Classified SR-2 линия на черно-червена цвето-

ва схема, като осигурява общо 12 слота за 

DDR3 памети – осем за „главния“ процесор и 

четири за спомагателния, заедно със съот-

ветните захранващи конектори. Предвиде-

ни са също PCI-Express x16 слотове за инста-

лирането на общо до седем (!) дискретни 

видеокарти с поддръжка за графични кон-

фигурации от типа SLI или CrossFireX, както 

и порядъчно количество от други модерни 

„благини“, подходящи за нуждите на енту-

сиастите, за които цената е най-маловаж-

ното съображение при покупка.

Компанията GIGABYTE пък ни е подгот-

вила цял квартет от X79 базирани дън ни 

платки за новите екстремни чипове на 

Intel, включващ моделите с обозначения 

GIGABYTE G1.Assassin 2, X79-UD7, X79-UD5 и 

X79-UD3. Четирите нови motherboard про-

дукта на компанията са снабдени и с нова 

фирмена технология за захранването, наре-

чена 3-Way Digital Power. Тя е предназначена 

да осигурява надеждно захранване за мощ-

ните процесори и бързите модули памет, 

ако се съди от блок диаграмата (долу). Ос-

вен това новите дъна на GIGABYTE осигу-

ряват от четири до осем (само в UD5 мо-

дела) слота за инсталиране на DDR3 паме-

ти, до десет на брой SATA порта с пропус-

кателна способност от 6.0 Gbps и 3.0 Gbps, 

три (в G1.Assassin 2 и X79-UD5) или четири 

(X79-UD7, X79-UD3) PCI-Express x16 слота за 

инсталиране на дискретни видеокарти, 

Gigabit Ethernet адаптери, 7.1-канално аудио, 

USB 3.0 поддръжка и още някои специфич-

ни за всеки отделен модел хубавини. В дъ-

ното G1.Assassin 2 например те идват под 

формата на мрежов адаптер Killer 2100 и 

Creative X-Fi аудиопроцесор, а в модела X79-

UD7 има бутони за бърз овърклок.

Разбира се, скоро със сигурност ще има 

повече подробности и от останалите го-

леми производители на дън ни платки, като 

ASRock, ECS, MSI и др., които също съобщи-

ха за готовност да представят X79 бази-

рани решения.

Новини
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PRIVILEG разширява 
продуктовата гама 
и с чанти за лаптоп

Обикновено свързваме марката PRIVILEG със смартфоните и 

телефони с две SIM карти, наложили се от няколко години 

на българския пазар. Има голяма част потребители обаче, 

които умишлено или съвсем случайно са станали собственици и на 

други продукти на същата марка. От няколко години под марка-

та PRIVILEG освен DUAL SIM телефони, GPS устройства и табле-

ти се предлагат и уебкамери, компютърни тонколони, мултиме-

дийни плейъри, екрани за видеопроектори, интерактивни дъски, 

различни видове компютърни адаптери и аксесоари. A сред инте-

ресните предложения като категория продукти отскоро са и чан-

тите за преносими компютри, които мар-

ката предлага у нас. 

Според официалната ин-

формация те се отлича-

ват със здравина, елеган-

тен дизайн, функционал-

ност и добро съотноше-

ние между цена и качество. 

Чантите PRIVILEG са налич-

ни в няколко различни моде-

ла, изработени от естествена 

кожа или здрави синтетични матери-

али, с множество вътрешни и външни джобове, функционални от-

деления и т.н. Допълнителна информация за всички тях може да се 

получи от дистрибутора на марката – COMPUTER 2000 България.

На 12 октомври AMD официално пред-

стави дългоочакваните 32-нано-

метрови CPU-та FX-Series (популяр-

ни и с кодовото си име Zambezi), базирани 

на микроархитектурата Bulldozer. Въпреки 

че компанията анонсира общо седем нови 

чипа, засега потребителите ще могат да 

поръчват четири модела, налични от гло-

балните партньори на AMD: осемядрени-

те FX-8150 и FX-8120, шестядрения FX-6100 

и четириядрения FX-4100. Всичките настол-

ни AMD Zambezi FX решения обаче са с от-

ключен процесорен множител и поне засега 

са съвместими само с новите дън ни плат-

ки с процесорен цокъл AM3+.

Дебютираха дългоочакваните процесори 
AMD FX-Series (Bulldozer)

Въпреки че не блестят в сравнение с 

производителност та на Intel Sandy Bridge, 

Zambezi-тата са конкурентни и добре цено-

во позиционирани. Ако не друго, чрез AMD 

FX-8150 BE Червените успяха да запълнят 

празнината между Phenom II X6 и Intel Core 

i5 2500K в редица приложения, та даже в 

някои случаи FX-8150 BE се съревновава ус-

пешно с Core i7. Така или иначе, AMD най-на-

края завършиха десктоп платформата си 

от висок клас Scorpius (съставена от про-

цесорите FX-Series Bulldozer, видеокарти 

от линията Radeon HD 6000 и системната 

логика AMD 9 Series), а на нас ни остaва да 

видим какво ще предложат бъдещите про-

цесорни архитектури Piledriver, Steamroller 

и Excavator. Междувремен но, можете да на-

учите всички важни моменти за AMD FX-

Series Bulldozer чиповете в рубрика “Харду-

ер” на настоящия брой на списанието с до-

пълнителни подробности на сайтa ни www.

pcworld.bg и подсайта на Project 1. 

Освен добро скалиране и прираст в обе-

ма на кеш памет та спрямо старото по-

коление чипове, приятно впечатление при 

Bulldozer-ите прави разширената конвейер-

на структура, увеличаването на поддържа-

ния набор от инструкции (чрез прибавяне-

то на възможност за изпълнение на липсва-

щите при архитектурата Phenom II коман-

ди SSE4.1/4.2, FMA , XOP и AVX), а така също 

и преминаването към модулна структура 

при изграждането на CPU-тата. Последно-

то се прави с цел да се намали съществу-

ващата претрупаност на информация при 

споделянето на дадени ресурси между ядра-

та при досегашните процесори.

Излезе Core i7-2700K: 
най-бързият Sandy Bridge 
процесор на Intel до 
момента 

Компанията Intel обяви най-бързия си до момента 

Sandy Bridge процесор (за настолната платформа 

LGA 1155) – Core i7-2700K, като наред с това свали 

цените на Core i3-2120, Pentium G850 и Pentium G630. 

Ентусиасткият 32-нанометров чип с отключен множи-

тел Core i7-2700K е с четири процесорни ядра с номинал-

на работна честота от 3,5 GHz (100 MHz по-висока от на 

Core i7-2600K; 3,90 GHz в ре-

жим Turbo Boost), поддържа 

Hyper Threading (осем нишки) 

и разполага с 4x 256 KB L2 кеш 

и 8 MB L3 кеш. Освен това но-

вото CPU има вграден двука-

нален контролер за DDR3 па-

мет, TDP от 95 W и интегри-

рана графика Intel HD 3000. Це-

ната на Core i7-2700K е определена на $332 (за партида от 

1000 бройки за САЩ), или с $15 повече спрямо на Core i7-

2600K. Що се отнася до Core i3-2120, Pentium G850 и Pentium 

G630, последните вече ще се продават съответно за $117 

(15% понижение в цената), $75 (13% по-евтино) и $64 (15% 

по-ниска стойност).

Новини
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Ubuntu 11.10 е тук, готови са и 
плановете за Ubuntu 12.04 LTE

Малко след като предложи висо-

ко ниво на контрол в компютър-

ните си захранвания Silent Pro 

Hybrid, през октомври компанията Cooler 

Master акцентира върху обновленията 

на друга своя тиха линия този път 

в сегмента на mid-tower шасита-

та. Това става с нова серия РС 

кутии, наречена Silencio 450, 

която според компанията 

трябва да излезе на евро-

пейския пазар, докато че-

тете това, и ще се пред-

лага на ориентировъчна 

цена около 55 евро.

Както подсказва наи-

менованието на новите 

кутии, основен кацент 

при тях е безшумност-

та, която в случая се по-

стига както чрез използване-

то на тихи 120 мм вентилатори (на пред-

ния и задния панели), така и чрез специа-

Пристига Cooler Master Silencio 450 – 
тихо и стилно шаси на достъпна цена

лен слой от шумопоглъщаща пяна на пред-

ния и двата странични панела. Новите ша-

сита Cooler Master Silencio 450 са с габари-

ти 194 x 451.45 x 494.75 mm и тегло 6,2 кг, 

изпълнени са изцяло в черно и поддържат 

инсталация на micro ATX и ATX 

дън ни платки. Въпреки mid-

tower формата обаче в Silencio 

450 има достатъчно място 

за монтиране и на най-мощ-

ните видеокарти като AMD 

Radeon HD6990, подчерта-

ват от компанията. Предви-

дено е и място за до пет въ-

трешни 3,5-инчови HDD ус-

тройства, като има и три 

5,25-инчови гнезда, а на зад-

ния панел също и фабрична 

заготовка за монтиране на 

водно охлаждане. I/O секци-

ята на предния панел извежда 

един USB 3.0 плюс един USB 2.0 порт, ау-

диожакове и слот за SD карти. 

Acer атакува 
и пазара на 
телевизори

Макар да е популярна главно 

със своите мобилни компю-

три и монитори, компания-

та Acer явно е готова да опита сили-

те си и в други, нови за нея пазари, ка-

къвто е на LCD телевизорите. Имен-

но на него навлезе производителят с 

първия си тв модел, обозначен като 

Acer AT3218MF  – бюджетно устрой-

ство, което обаче притежава реди-

ца модерни характеристики и може 

успешно да служи и като обикновен 

компютърен монитор.

Телевизорът Acer AT3218MF е бази-

ран на матрица с диагонал 32 инча и 

резолюция 1920х1080, яркост от 400 

кд/м2 и зрителни ъгли от 178 градуса 

по хоризонтала и вертикала. Въпреки 

че засега не се съобщават подробнос-

ти за типа на матрицата, последна-

та характеристика навежда на мисъл-

та, че става въпрос за IPS или VA, осве-

тявана обаче с обикновен, а не със све-

тодиоден (LED) модул. От Acer съоб-

щават още и за динамичен контраст 

от 20 000:1.

ТВ тунерът на устройството е от 

тип DVB-C/DVB-T, а времето за отго-

вор на пикселите  – 6,5 ms, което би 

трябвало да е повече от достатъчно 

за всякакъв вид употреба на телевизо-

ра – или като монитор, или за гледа-

не на игри и видео, или за уебсърфинг. 

Acer AT3218MF е снабден също с чифт 

високоговорители с обща мощност 6 

W, а опциите за комуникация се осъ-

ществяват посредством USB, VGA и 

два HDMI конектора. Според налична-

та до момента информация цената 

на Acer AT3218MF в Европа ще е около 

350 евро. Не разполагаме с дан ни дали 

и кога евентуално първият телевизор 

на Acer ще се предлага у нас, затова е 

добре за подробности да се пита при 

дистрибуторите на марката в стра-

ната – Асбис България, Мост и Соли-

трон.

През октомври по план излезе Ubuntu 

11.10 (за която повече можете да 

научите на следващите страни-

ци). След като тя вече е факт, разработ-

чиците на Canonical са готови да съсредо-

точат усилията си в създаването на след-

ващата версия на популярната Linux бази-

рана операцион на система, която трябва 

да излезе през април 2012 г. Според инфор-

мацията от блога на разработчика Марк 

Шатълуорт новата Ubuntu 12.04 ще носи и 

обозначението LTS (long-term support), кое-

то значи, че ще бъде поддържана в продъл-

жение на 3 години за настолни РС-та и 5 го-

дини – за сървъри.

С кодовото наименование Prec ise 

Pangolin разработчиците този път явно 

са решили да отдадат дължимото на пле-

мето на мравоядите, но по-важното е, 

че според тях Ubuntu 12.04 ще бъде пър-

вата LTS дистрибуция на тази ОС, която 

ще поддържа и процесорната ARM архи-

тектура (поне в някои от изданията си). 

Освен това екипът на Canonical обещава 

още по-лъскав интерфейс (макар и бази-

ран отново на Unity и GNOME 3 графич-

ните среди), подобрена производител-

ност и мултимониторна поддръжка, без-

компромисна стабилност, допълнителни 

средства за защита, по-лесно управление 

на услугите, интеграция на частни и хи-

бридни cloud услуги и др. Със сигурност 

ще има и още, така че април 2012-а веро-

ятно също ще бъде интересен за почита-

телите на отворения код. 

Новини
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PC WORLD СТАВА ПЪРВОТО 

ДИГИТАЛНО 
ИТ ИЗДАНИЕ В БЪЛГАРИЯ!
Новата форма ще бъде точно електрон но копие на печатния вариант на списанието, но ще 
осигури редица уникални възможности за читателите и куп бонуси и изненади за абонатите
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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 електрон ната 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 електрон ните 
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 пе-
чат, 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 цен ното си вре-
ме, като ви осигурява редакцион ното съдържание, с което сте свикнали, по съвременен начин и с приятелски 
настроен интерфейс, носещ всички предимства на модерните информацион ни и комуникацион ни 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, ексклузив-
но съдържание и различни бонуси, които ще бъдат достъпни за онези от вас, които решат да се абонират за 
дигиталното издание на PC World. 

Междувремен но 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 редакцион ното каре.
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Н
а 19 октомври на специално органи-

зирано събитие в Хонконг Google и 

Samsung представиха новата версия 

на мобилната операцион на система Android – 

Ice Cream Sandwich, заедно с първия телефон, 

който ще я поддържа – Galaxy Nexus. 

Новата мобилна операцион на систе-

ма (ОС) на Google се очакваше с интерес 

както от производители, така и от по-

требители по редица различни причини, 

а и платформата действително е инте-

ресна в много отношения. Android 4.0 (Ice 

Cream Sandwich) ще работи едновремен но 

на таблети и смартфони. Тя пристига с 

изцяло променен интерфейс, а също и с да-

леч по-богати мултитаскинг възможности 

и интерактивни известия. Сред най-значи-

телните подобрения е осезаемо по-бързият 

браузър, който е с напълно променен таб 

мениджър и с вградена опция за синхронизи-

ране на буукмаркове с Google Chrome. Дру-

ги обновления в усъвършенстваната ОС са 

новият дизайн на Gmail и Calendar, новото 

приложение People, което трябва да пома-

Подробен поглед към 
новостите и подобренията в 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Новата мобилна операцион на сис-
тема на Google, предназначена да 
управлява както смартфони, така 
и таблети, комбинира най-доброто 
от Android 2.3 Gingerbread и Android 
3.0 Honeycomb. В тази статия ще 
ви разкажем накратко какво е то.

Най-важните новости в “сладоледения сандвич”
• Оптимизирана за използване както от таблети, така и от смартфони

• Нов интерфейс, ъпдейтнати анимации, ефекти по транзициите, мултитъч жестове

• Подобрен мултитаскинг

• Нови Home папки и Favorites трей 

• Добавена възможност за отключване на екрана с лицево разпознаване

• Подобрено меню за известията

• Оразмерими уиджети

• Вградено приложение за скрийншоти

• Проверка на правописа

• Подобрени гласови команди

• Възможност за наблюдение и контрол на дан ните на устройството

• Подобрена достъпност за потребители с физически увреждания

• Подобрено е камера приложението с лицево засичане и панорамен режим

• Редица новости, свързани със заснемането на клипове и снимки

• Напълно обновено е Gallery приложението с фоторедактор

• Android Beam за трансфериране на дан ни, използвайки NFC

• Добавена поддръжка на Wi-Fi Direct и Bluetooth HDP

• Ново приложение Peoples

• Обновени Gmail и Calendar

• Оптимизиран браузър

• Визуална гласова поща
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га при браузването на контакти, новото 

приложение за разглеждане на снимки, нови-

те Home екран папки, оразмеримите уидже-

ти и новите опции за заключване на екра-

на (вж. карето по-долу).

Наред с изброените новости Ice Cream 

Sandwich се отличава и с това, че комбини-

ра най-доброто от Android 2.3 Gingerbread 

и Android 3.0 Honeycomb. Но нека се впус-

нем по-надълбоко сред подобренията в но-

вата ОС...

 

Интерфейсът
Потребителският интерфейс на Ice 

Cream Sandwich е получил голямо внима-

ние от страна на разработчиците. Той 

притежава подобния на робот стил от 

предните Android версии и силно напом-

ня облика на Honeycomb с тъмносиня-

та тематика и подобните UI елемен-

ти. За Android 4.0 

Google използват и 

нов шрифт, наре-

чен Roboto, който 

заменя оригиналния 

Droid от предните 

издания на мобилна-

та ОС. Добавени са 

и нови анимации, и 

ефекти на транзици-

ите, както и редица 

нови жестове.

Мултитаскинг
Що се отнася до мултитаскинга, Ice Cream 

Sandwich граби с пълни шепи от Honeycomb. 

Например натискането на бутона Recent 

Apps в дъното на екрана извежда вертика-

лен стак от превюта за наскоро отваряните 

приложения. Същест-

веното е, че превюта-

та показват не икони-

те на приложенията, 

а действителни скрий-

ншоти, което прави 

идентифицирането 

по-лесно. Сега вече при-

ложенията могат да се 

затварят чрез прекар-

ване на иконата извън 

екрана.

Нов екран за известията
Екранът за известията вече показва ико-

ни до текста като например снимка на чо-

века, който се е обаждал или пратил съоб-

щение. Вече е възможно да се контроли-

ра музикалният плейър от този екран без 

необходимост та от превключване между 

приложенията. Самите известия могат да 

се премахват от екрана едно по едно, като 

това става с просто движение извън екра-

на. Не на последно място, прозорецът с из-

вестията вече може да бъде достъпен от 

екрана за заключване, което е важно, защо-

то така известията ще се виждат без нуж-

дата да се отключва телефонът.

 

Подобрен 
екран за 
заключване

Екранът за заклю-

чване вече позволява 

директно превключ-

ване към приложе-

нието за камера от 

Home екрана  – това 

става чрез извличане 

на lock иконата към 

camera иконата.

Отключване на телефона с 
усмивка

Нова функционалност в Ice Cream Sandwich 

позволява отключването на телефона един-

ствено чрез лицето ви. Веднъж след като ус-

тройството ви е сканирало, единственото, 

което трябва да на-

правите, за да го от-

ключите, е да насочи-

те апарата срещу ли-

цето си. Това спестя-

ва всички главоболия, 

свързани със запомня-

не на пароли, а и със си-

гурност е далеч по-на-

деждно средство от 

стандартното заклю-

чване на екрана. 

Папките
Макар че Android и преди имаше под-

дръжка на папки, създаването и менажира-

нето им не беше толкова просто и инту-

итивно, както е при iOS. Това се променя с 

Ice Cream Sandwich. Вече е възможно да пра-

вите drag & drop на иконите на приложени-

ята върху Home екрана, да ги комбинирате, 

да ги поставяте една в друга, за да обра-

зувате папка. “Тапването” на папка ще ви 

показва съдържанието є и дори можете да 

плъзнете иконите въ-

тре в папката.

Ice Cream Sandwich 

идва и с нов Favorites 

трей, който е като 

док, поставен в до-

лната част на екрана. 

На това място преди 

имаше само две ико-

ни, които не можеха 

да се персонифицират, 

но сега могат да се по-

Кой ще може да направи 
“фейслифтинг” с Ice Cream Sandwich?

Представянето на Galaxy Nexus и Android 4.0 може да е остави-

ло потребителите с впечатлението, че най-модерната версия на 

мобилната ОС на Google ще е достъпна само за новите смартфо-

ни, но от изданието Google побързаха да разсеят тези опасения. 

Според цитирания от редица онлайн източници Матиас Дуарте, 

директор на подразделението Android User Experience, в момента 

Google работи по пускането на Android 4.0 за Nexus S апаратите, 

но поне на теория Ice Cream Sandwich “би трябвало да работи на 

всеки смартфон с Android 2.3”. 

От Google никога досега не са си правили труда да публикуват системни изисквания за 

своите Android платформи, така че за момента е трудно да се каже кои точно смартфон 

модели ще могат да се ъпгрейдват към Ice Cream Sandwich и кои – не. В миналото произ-

водителите на мобилни апарати понякога злоупотребяваха с липсата на тази информа-

ция, като твърдяха, че обновленията за по-стари модели са невъзможни поради техниче-

ски съображения. С пускането на Android 2.3 обаче Google сключи споразумения с много от 

партньорите си, според които последните трябва да пускат софтуерни обновления за 

своите Android смартфони в продължение на 18 месеца след излизането им на пазара. А 

ако се следва тази логика, ъпгрейд към Android 4.0 би трябвало да получат всички смарт-

фони с Android 2.3, а също и таблетите с Android 3.0, които са излезли през настоящата 

година. Кога точно ще стане това обаче зависи най-вече от производителите на съот-

ветните мобилни устройства. 
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ставят четири икони по избор. Нещо по-

вече, вече е възможно да драгвате папка 

от Home екрана върху Favorites трея, кое-

то ще ви даде достъп до повече от чети-

ри приложения. А наистина добра идея е 

този трей винаги да стои в долната част 

на екрана, независимо на кой начален екран 

се намирате.

Оразмерими уиджети
Още нещо, което идва от Honeycomb при 

Ice Cream Sandwich, е 

възможност та да се 

оразмеряват уиджети-

те на екрана, което 

води до по-добро уп-

равление на простран-

ството. А и тази функ-

ционалност има много 

по-голям смисъл на мал-

кия екран на смартфон, 

отколкото на простор-

ния екран на таблет.

 

Контактите
Контактите в Ice Cream Sandwich са на-

пълно променени и вече са обединени в ново 

приложение, наречено People. Видът и усе-

щането от приложението са по-динамични 

и социално насочени от преди, показвайки 

вашия статус на приятелите ви от GTalk, а 

също и техните ста-

тус съобщения.

Социалният еле-

мент е дълбоко ин-

тегриран в People, 

позволявайки доба-

вянето на различни 

връзки към всеки кон-

такт. Можете напри-

мер да го включите 

към кръг от социал-

ната мрежа Google+.

Съобщенията
Тъй като Ice Cream Sandwich е отчасти 

Gingerbread, отчасти Honeycomb, всичко, 

свързано с въвеждане-

то на текст, е поч-

ти непокътнато. Кла-

виатурата е същата 

като в Gingerbread, но 

в това реално няма 

нищо лошо.

Коригирането на 

грешки и заменянето 

на думи обаче са две 

от нещата, които са 

изцяло преработени, 

далеч по-точни са, а дори могат да заси-

чат двойно въведени символи, пропуснати 

букви и излишни разстояния между думите.

Д р у г а  п р е р а б о т е н а  ф у н к ц и я  е 

възможност та за превръщането на говор 

в текст, като сега можете да говорите и 

записвате, докато имате дъх, а след като 

приключите, гласовият енджин автома-

тично ще подчертае думите, които смет-

не, че са сгрешени.

Електрон ната поща
Разработчиците на Android от дълго 

време се опитват да направят Gmail при-

ложението ултимативния имейл клиент за 

тази платформа и в резултат новата вер-

сия изглежда по-добре, по-оптимизирана и 

по-интуитивна. Може би не чак толкова 

много хора ще се заинтересуват от това, 

че предложенията за контакти вече се из-

образяват със снимки, но със сигурност ще 

се впечатлите от възможност та за праве-

не на снимка с камерата и автоматично-

то є прикачване към 

мейл с адрес.

Новият Gmail кли-

ент също така дава 

опция за предварител-

но дефинирани бър-

зи отговори на съоб-

щения, въвежда нови 

подпапки за имейли-

те, както и оразме-

рим уиджет в чист 

Honeycomb стил.

Уеббраузърът
Както се очакваше, уеббраузърът в 

Android 4.0 е не просто ъпдейтнат, а сил-

но оптимизиран и значително по-бърз, пред-

вид незадоволителния браузър в предните 

версии на мобилната ОС.

Едно от новите полезни неща са добавя-

нето на опция за синхронизиране буукмар-

ковете с Google Chrome, както и инкогни-

то режимът, при който историята на сър-

фирането не се запазва.

Друга новост е 

възможност та за по-

искване на пълната 

версия на дадена стра-

ница вместо оптими-

зираната мобилна вер-

сия – нещо, което вече 

видяхме в Opera Mobile. 

Браузърът вече може 

и да запазва страници 

на телефона за офлайн 

разглеждане.

Камерата
Ice Cream Sandwich идва с чисто ново 

приложение за управление на цифровата 

камера. Освен новия и различен интерфейс, 

то добавя също и полезни неща, като въз-

можности за използване на продължителен 

фокус, тапване за фокусиране, засичане на 

лица, стабилизиране на изображението, ре-

жим панорама. Премахнато е и забавянето 

при правенето на повече от няколко сним-

ки последователно.

Заснемането на видео получава продъл-

жителен фокус при запис, възможност за 

приближаване и правене на снимка, включ-

ва и нова time lapse опция (за заснемане на 

забавен кадър). Не на последно място идва 

и нещо, което отдавна трябваше да бъде 

направено  – камера приложението е дос-

тъпно директно от lock екрана.

В заключение
По всичко личи, че Android се насочва в 

правилната посока с Ice Cream Sandwich. Ко-

ригира редица наболели проблеми, добавя 

отдавна желани функции и опции и ще по-

могне най-накрая да се редуцира фрагмен-

тирането на мобилната ОС.

А как се представя, изправена срещу кон-

куренцията? Преди Android беше най-бо-

гатата откъм функционалности мобилна 

операцион на система, а с Ice Cream Sandwich 

Google добавиха още тонове такива. Но до-

колко полезна ще бъде за ежедневно ползва-

не? Ще бъде ли толкова юзер френдли, кол-

кото iOS и Windows Phone 7? И ще помогне 

ли хората да спрат да си мислят, че това 

е ОС предимно за гийкове? Отговорите 

на тези въпроси ще дойдат с времето.
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L
inux темата нерядко намира място 

на страниците на PC World и няма 

как да е иначе, при положение че от-

вореният код става все по-актуална и ин-

тересна алтернатива не само в сферата 

на приложенията, а и при операцион ните 

системи, където са и корените є. Наис-

тина, тази тема отдавна не беше зася-

гана, но вече е крайно време предвид ре-

дицата интересни актуализации в раз-

личните дистрибуции, които се нароиха 

през последните месеци. При множество-

то такива дистрибуции и цялото им мно-

госпектърно разнообразие проблемът с из-

бора на най-подходящата също е на дне-

вен ред, което е още един повод да на-

правим макар и кратък обзор на интерес-

ното от отворения и свободен свят на 

Linux напоследък.

Избрахме да предложим на вниманието 

ви десет повече или по-малко популярни 

дистрибуции, които според нас си заслужа-

ват вниманието, а след кратките им пре-

зентации ще ви припомним и няколко стан-

дартни начина да ги изтествате на своя 

компютър, без да нарушите целост та на 

стандартната Windows OS. Но първо за 

дистрибуциите:

Обзор на най-интересните 
нови Linux дистрибуции
плюс четири начина за Linux “тест драйв”
Linux е много повече от Ubuntu, а поредицата актуализации в дистрибуциите на операцион-
ната система през последните месеци определено вдига летвата при отворения код. В тази 
статия ще ви запознаем с някои от най-пресните проекти и ще припомним как можете да 
ги изтествате безопасно на компютъра си, преди да решите дали да минете изцяло към тях. 

  Tiny Core Linux 4.0 
Официален сайт: http://distro.ibiblio.org/

tinycorelinux/ 

Софтуер

C MY K РС World стр. 16

www.pcworld.bg  Ноември 201116



   Scientific Linux 5.7
Официален сайт: http://www.scientificlinux.

org/ 

Насочената главно към академичните 

среди операцион на система Scientific Linux 

е безплатна дистрибуция от корпорати-

вен клас, създадена на базата на сорс паке-

ти от Red Hat Enterprise Linux и “сглобена” 

от редица научни лаборатории, сред кои-

то известните Fermilab и CERN. Сред инте-

ресните новости във версия 5.7 на плат-

формата споменаване заслужават неща, 

като Alpine 2.02 (инструмент за четене, 

изпращане и управление на електрон ни съ-

общения), стекируема унифицираща фай-

лова система, фърмуер за безжични Intel ус-

тройства, R 2.13.1 (език и среда за статис-

тически изчисления и графики), ъпдейтва-

ни кърнъл модули за журналната файлова 

система XFS, а също и такива за OpenAFS 

и NDISwrapper. Всъщност до излизането на 

настоящия брой на PC World важните нови 

добавки в тази ОС може и да са се умножи-

ли, тъй като дотогава би трябвало да се е 

появила и следващата версия 6.х. 

  CentOS 6.х
Официален сайт: http://www.centos.org/ 

CentOS е още една Linux дистрибуция, 

която подобно на горната е базирана на 

Red Hat Enterprise Linux и съответно е на-

пълно съвместима с изданията на “червена-

та шапчица”. CentOS е насочена главно към 

организации или индивидуални потребите-

ли със склон ност към безплатни експеримен-

ти и без особена нужда от комерсиална под-

дръжка. В последните версии на тази ОС бяха 

При обем под 12 МВ графичната Linux на-

столна среда Tiny Core не случайно е пропа-

гандирана като “най-малката Linux дистрибу-

ция в света”. Произлязъл първоначално като 

клон на Damn Small Linux, този софтуер рабо-

ти изцяло в памет та на РС-то и се зарежда 

невероятно бързо. От друга страна, потре-

бителите имат пълен контрол върху това, 

кои приложения и какъв допълнителен харду-

ер да се поддържат, независимо дали става 

въпрос за настолен компютър, нетбук или 

сървър. Издадената малко преди края на сеп-

тември версия 4.0 на тази модулно базирана 

миниатюрна дистрибуция актуализира и мно-

жество библиотеки, като сред важните по-

добрения спрямо предишните итерации е и 

възможност та за превключване към едно от 

най-актуалните ядра Linux kernel 3.0.3.

  Ubuntu 11.10 (Beta 2)
Официален сайт: https://wiki.ubuntu.com/

OneiricOcelot/ / www.ubuntu.com 

Макар да представлява само малка част 

от Linux вселената, Ubuntu без съмнение до-

принася най-много за нейната популярност. 

Октомври по принцип е месецът за поява-

та на поредната версия на тази дистрибу-

ция, а имен но на “големия оцелот” Ubuntu 

11.10. По времето за подготовка на насто-

ящата статия финалният релийз на тази 

ОС все още не беше излязъл, но към среда-

та на септeмври се появи нейната послед-

на бета (Beta 2), от която също може да 

се съди за подобренията. Едно от тях е, че 

графичната среда GNOME е актуализирана 

до версия 3.1.92 с тенденция за преминава-

не към GNOME 3.2. Освен това ядрото е 

Linux kernel 3.0.4, а OneConf модулът е ин-

тегриран в Ubuntu Software Center, което 

помага при синхронизацията на инстали-

раните приложения между различни ком-

пютри. Ubuntu 11.10 Beta 2 също така по-

добрява поддръжката за инсталиране на 

32-битови библиотеки и пакети приложе-

ния върху 64-битови системи, а към момен-

та на излизане на финалната версия (която 

вероятно вече ще е факт, когато четете 

това) би трябвало да има и специални ими-

джи за компютърни устройства с ARM про-

цесори, поддържани от Linux общност та. 

   KNOPPIX 6.7.1
Официален сайт: http://knopper.net/

knoppix/knoppix671-en.html 

Заемащият едно от предните места в 

предпочитанията на Linux потребителите 

KNOPPIX наскоро беше актуализиран до вер-

сия 6.7.1. Популярната дистрибуция, която се 

предлага под формата на live CD или DVD, из-

ползва десктоп средата LXDE, а последната є 

версия добавя и някои новости, като актуали-

зирана Debian “Squeeze” функционалност, Linux 

kernel 3.0.4 и X.Org Server 1.11. Освен това във 

въпросното издание са включени също някои 

експериментални (безплатни) Nouveau графич-

ни модули, поддържащи NVIDIA видеокарти, а 

заедно със самата ОС идват също популярни 

open-source приложения, като LibreOffice 3.4.3 

(заместителя на OpenOffice), уеббраузърите 

Chromium 13 и Firefox, както и eViacam – инте-

ресна програмка за уебкамера, която ви позво-

лява да управлявате курсора не с мишката, а 

с движения на главата. 
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Също като Ubuntu, която лежи в основа-

та є, платформата ZorinOS е създадена спе-

циално за новаците в света на Linux. Тя е с 

графичен интерфейс, който силно наподобя-

вa Windows, а програмната є окомплектов-

ка съдържа и аналогични приложения. Всъщ-

ност ZorinOS идва със софтуер като Wine и 

PlayOnLinux, които позволяват на потреби-

телите да стартират много от Windows 

програмите. Замислената като откровена 

Windows алтернатива от света на Linux 

платформа е и много бърза, като подобно 

на Ubuntu също идва с редица инсталирани 

по подразбиране приложения, като пакета 

OpenOffice, браузъра Firefox, e-mail клиента 

Evolution, аудио- и видеоплейъри, инстру-

мента за фоторедактиране GIMP и др. Най-

новата версия 3.1 на ZorinOS е базирана на 

Ubuntu 10.04 (а вероятно след Ubuntu 11.10 

ще има и още по-нова) и включва редица ъп-

дейти. Сред тях са ново Linux ядро, различ-

ни подобрения в област та на сигурност та, 

усъвършенствани програми и някои “козме-

тични” промени. Освен това операцион-

ните системи от серията Zorin OS 3.х са 

от тип Long Term Support, което значи, че 

ще получават автоматични security ъпдей-

ти до април 2013 г.

  Puppy Linux 5.2.8
Официален сайт: http://www.puppylinux.

com 

Puppy Linux 5.2.8 е вторият голям ъп-

дейт тази година на известната също и 

като Lucid Puppy дистрибуция, който се по-

яви през август. Тя заслужава отбелязване 

най-малкото защото, както посочват са-

мите разработчици, е “най-бързата, най-

приятелската и най-забавната версия на 

Lucid Puppy досега”. Действително, версия 

на тази настолна ОС носи редица подобре-

ния по отношение на производителност-

та, като изоставя поддръжката на някои 

много стари компютри  – библиотеките 

вече използват технологии само с проце-

сори, по-нови от i689. Puppy Linux 5.2.8 е 

също така доста по-удобна за персонали-

зиране, като предлага и много повече от-

оправени редица бъгове и внесени различни 

функционалности, най-специфичните сред 

които са безпроблемната работа с Wi-Fi/

Bluetooth безжични мрежи, възможностите 

за споделяне със Samba сървъри, широката 

мултимедийна поддръжка и др. Характер-

но за изданията от 6.х серията обаче е, че 

те не се предлагат като ъпгрейд за стари 

версии, а като задължителни нови инста-

лации – опция, която произлиза от факта, 

че CentOS 6.х системите се изцяло прерабо-

тени и не използват същите инсталацион-

ни кодове. Разбира се, за повече подробнос-

ти относно новостите и достойнствата 

в последните версии на тази ОС силно пре-

поръчително е да се правят справки в посо-

чения по-горе официален сайт.

  Chakra GNU/Linux 2011.09
Официален сайт: http://chakra-project.org/

По-напредналите Linux потребители ве-

роятно познават Chakra като бърза, при-

ятелски настроена и доста мощна деск-

топ дистрибуция, специално създадена за 

KDE среди. Нейното най-прясно издание е 

базирано на Arch Linux и съдържа най-нова-

та версия на споменатата графична среда, 

като дава възможност за използване на кра-

сивия и наситен с визуални ефекти Plasma 

десктоп. Chakra е един от най-активно раз-

работваните Linux проекти, който идва с 

редица улеснения, като графичен инстала-

тор, автоматично конфигуриране на харду-

ера, както, разбира се, и много други удобни 

инструменти и приятни екстри.

  Zorin OS 3.1
Официален сайт: http://zorin-os.com/3free.html 

преди “тапети” и теми за десктопа. Про-

мените обаче не са само външни, тъй като 

отдолу работят също много нови драйвъ-

ри и фърмуер за редица съвремен ни устрой-

ства. Съществени подобрения има и по от-

ношение на инструментите за откриване 

и конфигурация на хардуер.

  Gentoo Linux 11.2
Официален сайт: http://www.gentoo.org/ 

Gentoo Linux е гъвкава, бърза и, естест-

вено, напълно безплатна Linux дистрибу-

ция, ориентирана главно към разработчи-

ци и мрежови специалисти. За разлика от 

повечето други open-source OS дистрибу-

ции Gentoo Linux притежава модерна сис-

тема за управление на пакетите, нарече-

на Portage и осигуряваща редица прецизни 

инструменти за управление на инсталаци-

ите. През август се появи и live DVD с най-

новата версия 11.2 на тази платформа, съ-

държащо няколко десктоп среди, които мо-

гат да бъдат използвани за инсталиране-

то на Gentoo Linux на хард диска. Систем-

ният пакет включва Linux kernel 3.0 заед-

но с инсталатори за споменатите среди, 

а имен но KDE 4.7.0, GNOME 3.0.0, Xfce 4.8, 

Enlightenment 1.0.8, Openbox 3.5.0, Fluxbox 

1.3.1, XBMC 10.1, Awesome 3.4.10 и LXDE-Meta 

0.5.5. Разбира се, включени са също редица 

други приложения, в това число офис паке-

тите LibreOffice 3.3, productivity приложе-

ния като Abiword 2.8.6, инструменти за 

графична обработка като Scribus 1.3.9 и др.

  Ultimate Edition 3.0 'Lite'
Официален сайт: http://ultimateedition.info/ 

Накрая, но не на последно място в наша-
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та Топ 10 листа идва и пуснатият в нача-

лото на август 3.0 релийз на платформа-

та Ultimate Edition “Lite” – Lubuntu базира-

на дистрибуция с графичната десктоп сре-

да LXDE/ LXDE/Openbox, която по външен 

вид наподобява Windows XP. Като олекоте-

на операцион на система за компютри с ни-

ски системни ресурси (например нетбуци), 

третата версия на Ultimate Edition Lite от-

ново съдържа само базовия инструмента-

лен минимум, включващ браузър, музикален 

плейър и няколко други. Затова пък работи 

светкавично бързо на въпросните систе-

ми, които на практика едва ли биха могли 

да подкарат друга съвремен на операцион на 

система. Е, за потребителите с по-мощни 

компютри има и не-“Lite” версия на Ubuntu 

базираната платформа Ultimate Edition с по-

вече инструменти и красоти, но при по-

следната ни проверка тя все още беше в 

бета етап на разработка.

Изброените дотук Linux дистрибуции 

от своеобразната ни класация, разбира се, 

далеч не обхващат всичко интересно от 

света на отворения код, което се появи 

през последните месеци. Със сигурност вни-

мание заслужават и най-пресните издания 

на популярни разработки, като Arch Linux, 

Fedora, Mandriva и пр., но идеята ни беше да 

представим по-скоро наистина най-най-но-

вите и най-любопитните (според нас) вер-

сии, които валят като дъжд откъм open-

source общност та.

Ако нещо от споменатото дотук ви е 

хванало окото, не забравяйте, че винаги мо-

жете да си направите и безплатен тест, 

за да изберете най-подходящата платфор-

ма за себе си или за бизнеса си. В следваща-

та част на тази статия ще припомним и 

традицион ните начини за безопасен “тест 

драйв” на Linux.

4 начина да изтестваме Linux, 
без да съсипем Windows

Темата за потенциалните предимства 

на различните дистрибуции на безплатни-

те Linux базирани операцион ни системи, 

било то в бизнеса или у дома, отдавна не 

подлежи на дебати. За да се уверят сами 

в полезност та им обаче, потребителите 

просто трябва да ги опитат сами. Имен-

но тези тестове обаче се нещото, което 

обикновено предизвиква притеснение у хо-

рата, свикнали да използват Windows. И 

макар че в цялата работа няма нищо кой 

знае колко трудно, тревогите около сама-

та нова инсталация и ефектът върху ОС 

и софтуера сигурно са достатъчна при-

чина за мнозина да не предприемат нищо 

по въпроса. 

Но тези тревоги са напълно неосно-

вателни, защото има поне няколко начи-

на да се направи Linux “тест драйв”, без 

всъщност да се инсталира нищо и по та-

къв начин, че всичко в компютъра ви да си 

остане същото, както преди теста. Ето 

ги накратко:

❶LiveCD

Т.нар. “LiveCD” е може би най-често 

срещаният начин за разпространяване на 

Linux дистрибуциите. Той дава възможност 

да заредите съответната Linux версия на-

право от компактния диск, без да го инста-

лирате и без да променяте организацията 

в системата си. Всъщност, независимо от 

начина на разпространение, повечето попу-

лярни Linux дистрибуции предлагат и LiveCD 

форма – обикновено като имидж на диск (в 

ISO формат), който можете да си свалите 

през Интернет и да си запишете на свой 

CD носител. Останалото е лесно: след като 

“изпечете” своето LiveCD, слагате го в оп-

тичното устройство и рестартирате 

компютъра, който ще зареди операцион-

ната система директно от “живия диск”. 

След като приключите с пробите, просто 

вадите LiveCD-то от оптичното устрой-

ство и рестартирате отново.

Имайте предвид обаче, че този начин 

прави Linux дистрибуциите да изглеждат 
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доста по-бавни, отколкото са всъщност. 

Това е така, защото използването на LiveCD 

изисква постоян ни обръщания към оптично-

то устройство, което е доста по-бавно от 

хард дисковете. Т.е. ако след теста реши-

те, че сте готови за цялостно преминава-

не към Linux, можете да бъдете сигурни, че 

последният ще работи значително по-бър-

зо, когато е инсталиран на самия хард диск.

❷ Live USB

Също като LiveCD-то и Live USB пред-

лага сходен начин на използване, но вмес-

то компакт диск разчита на стандартна 

флашка, съдържаща пълно bootable копие на 

съответната дистрибуция. Тази начин не е 

така популярен от гледна точка на разпрос-

транението, но все пак някои Linux издания 

се предлагат и под такава форма (за справ-

ки можете да посетите сайта LinuxCD.org). 

Другият начин да използвате флаш-

ка вместо CD е да си свалите .iso имиджа 

на LiveCD, за който стана въпрос по-горе, 

и да го разкомпресирате на флашка вмес-

то на компакт диск. След това действа-

те по същия начин като при LiveCD прак-

тиката, стига да сте настроили система-

та си така, че да търси стартируеми ус-

тройства и сред USB интерфейсите, пре-

ди да зареди основната ОС. Голямото пре-

димство на Live USB пред Live CD е близко 

до ума – така бързодействието на тест-

ваната платформа е почти същото, как-

вото би било и ако последната е инстали-

рана на хард диска.

❸ Като стандартно приложение

Третият удобен начин да се изпроб-

ва Linux (и в частност Ubuntu) е, като се 

стартира по същия начин като стандарт-

ните Windows приложения. В това отноше-

ние може да помогне например Wubi (http://

www.ubuntu.com/download/ubuntu/windows-

installer) – приложение, което е просто спе-

циална версия на Ubuntu, предназначена да 

работи имен но по споменатия начин.

Добре е да имате предвид, че използва-

нето на Wubi изисква да имате поне 5 GB 

свободно дисково пространство. Иначе дру-

гото е лесно, просто сваляте инсталато-

ра от горепосочения линк, стартирате го 

с двоен клик и той сваля и “инсталира” по-

следната версия на Ubuntu на компютъра 

ви под формата на отделно приложение, 

без да засяга останалата част от инстала-

циите в Windows. Wubi не изисква устройва-

нето на отделни дискови партишъни, нито 

пък инсталира някакви специални драйвъри, 

a си работи като всяко друго приложение 

под Windows, съхранявайки необходимите 

файлове в отделна папка. Ако решите, че 

не ви трябва повече, просто го деинста-

лирате по обичайния начин.

❹ Виртуализация

Макар и малко по-сложна като метод 

в сравнение с трите гореспоменати, вир-

туализацията също е много добър начин 

за тестване на Linux, пък и на всяка друга 

операцион на система. 

За да използвате този подход, ви е не-

обходим подходящ софтуер. Има предос-

татъчно комерсиални приложения за деск-

топ виртуализация, каквито са например 

VMware Workstation за Windows и Linux или 

пък Parallels – за Mac и Linux. Те дават дос-

та добри опции и функции, но естестве-

но срещу лицензни такси. Разбира се, има и 

предложения с отворен код, най-популярно-

то от които може би е първоначално разра-

ботеното от Sun Microsystems приложение 

VirtualBox. То осигурява повечето от обик-

новено необходимите функции, при това 

както за работа под Windows, така и под 

Linux или Mac OS X.

Иначе по принцип практиката прили-

ча доста на стартирането като стан-

дартно приложение  – даунлоудвате си 

избрания софтуерен инструмент и го 

инсталирате на компютъра си. След 

като го стартирате, ще имате възмож-

ност да инсталирате Linux като “гост” 

операцион на система. За целта е доста-

тъчно да разполагате с .iso имиджа на 

Linux дистрибуцията и да следвате ин-

струкциите в wizard помощника на ин-

струмента си за виртуализация. В резул-

тат трябва да получите отделна вир-

туална машина, която се стартира като 

стандартно приложение от Windows, но 

ви предлага да проверите възможности-

те на съвсем различна операцион на сре-

да. А основното предимство на метода 

виртуализация е в това, че можете да си 

направите не само една, а няколко таки-

ва виртуални машини. 

(Б.р. – за повече подробности по тема-

та можете да преговорите материалите 

за виртуализацията от рубрика “Практи-

ка” на бр. 3/2011 на PC World BG.)
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ВЪРХОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, БЕЗУМНА СКОРОСТ, НАЙ-ДОБРИ КОМПОНЕНТИ

При пълно 
натоварване

При пълно 
натоварване

Топлинните тръби 
контактуват 
директно 
с GPU чипа
Без запояване

100mm Ultra Quiet PWM вентилатори

4 топлинни тръби от чиста мед

Всички права запазени, включително касаещите дизайна и търговските марки в 
тази страница и производните й, които са собственост и лиценз на GIGA-BYTE 
TECHNOLOGY CO., LTD. Всяко неоторизирано използване е строго забранено. 
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Всички знаем за големите успехи, които пожъна компанията 

AMD през изминалото десетилетие с процесорната си ар-

хитектура Athlon. Към средата на 90-те години тя беше 

една от няколкото, произвеждащи x86 базирани процесори. След 

известни сътресения на IT пазара някои компании в не особено до-

бро финансово състояние бяха засегнати от тях. Това не подми-

на и играчите на x86 пазара, като IDTChips и Ciryx, които се отте-

глиха от бизнеса. На AMD не им остана нищо друго освен да спо-

делят тяхната съдба или да се борят за своето оцеляване. Техни-

те K6 базирани процесори по това време не бяха особено конку-

рентни на Intel Pentium 1/2/3 решeнията, особено в изчисления-

та с плаваща запетая и енергопотреблението, но единствено ни-

ските цени спасяваха положението.  Тогава от AMD изиграха своя 

звезден ход и наеха група бивши инженери от DEC/Alpha, за да съз-

дадат следващото поколение CPU архитектура, която да стане 

основа за разработка на процесорите им през новото десетиле-

тие. Така плодовете не закъсняха и през изминалите десет годи-

ни се реализираха под формата на редица изключително успешни 

модели, превъзхождащи конкуренцията и заемащи най-високите 

стъпала в x86 производителността. 

Разбира се, архитектурата беше развита 

и преработена (по-голям L2 и L3 кеш, вграден  

контролер на паметта, x64 битови разши-

рения), но основната структура на Athlon и 

до днес може да се види в най-новите проце-

сори Phenom II. Но за добро или лошо всички 

хубави неща имат и своя край. Все пак тази 

архитектура натрупа доста години „трудов 

стаж“ и поостаря. Това се забеляза осезател-

но при излизането на Nehalem архитектура-

та на Intel и особено в последното поколе-

ние  Sandy Bridge, където дистанцията вече 

Първият AMD Bulldozer (FX-Series)
на тестовия полигон

Денислав Славчев

стана твърде голяма. Естествено от AMD не стояха със скръсте-

ни ръце и започнаха разработката на новото си поколение архи-

тектура, която ще стане основа на моделите им процесори през 

следващото десетилетие. Наименованието на новата архитек-

тура е Bulldozer и в него има много вложена символика. На някого 

името може да се стори доста агресивно, но все пак да не  забра-

вяме, че скокът, който  се очаква от тази архитектура, трябва 

да е подобен на скока от K6 към K7. От друга страна, колкото и 

да е различна архитектурата Bulldozer от предишната, тя носи 

някои ключови черти, познати ни от Phenom II, като интегри-

рания северен мост, контролер на паметта и голям L3 кеш. Ес-

тествено, всички базови модули са претърпели също доста усъ-

вършенствания и промени. 

Тук обаче няма да отделяме много внимание на спецификите на 

архитектурата, тъй като те вече бяха подробно описани в ста-

тията ни „Архитектурата Bulldozer - новият крайъгълен камък 

на AMD през следващото десетилетие - част I“, публикувана на 

www.pcworld.bg. Задачата ни този път е да направим „Част II“, а 

именно: тестовете на процесора AMD Bulldozer  FX-8150  

За платформата AM3+ и чипсетите
Отдава стана известно, че новите процесори „Zambezi“, изгра-

дени на база архитектурата Bulldozer,  ще бъдат пакетирани в цо-

къл AM3+, който изисква и обновена платформа AM3+.

Това от своя страна пък налага нова системна логика (чипсети) 

и нови дънни платки. Разбира се, дънни платки за новата платфор-

ма  AM3+ има отдавна на пазара и едва ли някой може да упрек-

не производителите в липса на разнообразие. Чипсетите, с кои-

то се представя новото поколение Bulldozer, са  AMD990FX+SB950, 

AMD990X+SB950 и AMD970+SB950. Съвсем логично е платформата  

да е именно с AMD 990FX+SB950, защото този чипсет е най-висо-

кият в йерархията и дава най-пълния набор от възможности. Той 

предлага 32 PCI-E 2.0 пътечки, което позволява изграждането на 

Crossfire или 3-Way SLi графични конфигурации. Един от белезите, 

по които визуално могат да се разпознаят AM3+ дънните плат-

ки, е черният на цвят цокъл за процесора.  

Всъщност разликата между АМ3 и AM3+ 

платформите е основно в електрическите 

характеристики, изисквани от AM3+, и реал-

но няма никакви новости, като например нов 

интерфейс. В 990FX също липсват поддръж-

ка на USB 3.0 (странното е, че в платформа-

та F1 за А-серията процесори тя присъства), 

както и PCI-Е 3.0, който много хора се надя-

ваха, че ще видят в новата платформа.  От-

носно съвместимостта на AM3 и AM3+ има 

доста неизвестни. Досега единственото, кое-

то е 100% сигурно, е, че AM3 процесорите ра-
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ботят без никакъв проблем на AM3+ платформата. Това е и при-

чината още отдавна, преди излизането на Bulldozer, те да се по-

явят в търговската мрежа.  Обратната съвместимост на AM+ 

процесорите (Zambezi) с AM3 дъната е обвита в голяма мъгла и 

засега няма никаква яснота дали ще е възможно въпросните чипо-

ве да тръгнат на по-старите дънни платки.  

Да разгледаме AMD FX-8150 “Zambezi”
Тестовият комплект, който получихме от AMD, съдържаше ин-

женерен образец на най-старшия модел в линията Zambezi - FX-8150.

За тестова дънна платка в комплекта от AMD са избрали ASUS 

Crosshair V Formula.

Изборът не е случаен, защото тази платка предлага всевъз-

можни екстри и най-богати овърклок настройки. Освен това тя 

поднася и най-безпроблемния фърмуер, с който могат  да се тест-

ват новите процесори. За жалост обаче платката към нашия те-

стов комплект се оказа дефектна и се наложи да потърсим екзем-

пляр от родните дистрибутори, за което изказваме благодар-

ност на MOST Computers, откликнали веднага на молбата ни. За 

FX-8150 допълнително ни беше изпратено опционално водно ох-

лаждане, което по желание на клиента може да се поръча при ку-

пуването на процесора.

Охлаждането е ОЕМ, производство на Asetek, 

и  пристига в комплект с два 120 mm вентила-

тора. Реално то е същото като Antec Kuhler и 

Corsair H70. За жалост в комплекта липсваше ори-

гиналният въздушен охладител (който иначе е 

абсолютно същият като на Tuban).

Тестова система и приложения
За да можем да сравним адекватно новата ар-

хитектура на AMD, съвсем логично беше да й про-

тивопоставим пряк конкурент. Такъв се явява про-

цесорът Intel Core 2600K. Самата AMD позицио-

нира FX-8150 модела си между Intel Core i5-2500K 

и Intel Core i7-2600K (с пояснението, че по-близко 

като производителност стои до втория).  

Тестова система AMD AM3+

Процесор: AMD FX-8150

Дънна платка: ASUS Crosshair V Formula

Охлаждане: AMD FX8 Water Cooler

Оперативна памет: 2x2 GB DDR3 – 2133, Corsair 

Dominator GT 

Системен диск: 250 GB Intel SSD 510

Графична карта: Sapphire Radeon HD 6970 2 GB

Захранване: A-data HM 1200 W 

Тестова система Intel Sandy Bridge (LGA1155)

Процесор: Intel Core i7-2600K

Дънна платка: ASUS P8Z68-V Pro

Охлаждане: Prolimatech Megahalems rev.2

Оперативна памет: 2x2 GB DDR3 – 2133,  Corsair Dominator GT 

Системен диск: 250 GB Intel SSD 510

Графична карта: Sapphire Radeon HD 6970 2 GB

Захранване:  A-data HM 1200 W  

Софтуер

Операционна система: Windows 7 Ultimate 64 bit + SP1

Графични драйвъри: AMD Catalyst 11.9

Тестови приложения (десктоп)

Cinebench 11,5

POV-Ray 64 -bit v. 3,7

7-Zip

TrueCrypt 7,1

x264 HD Benchmark ver.3.03

Adobe Photoshop CS5

3D игри

Crysis 2

Metro 2033

Colin McRae; Dirt3

Tom Clancy: H.A.W.X. 2
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Резултати
За да получим сравнително адекватни резултати и да избег-

нем случайни грешки, се наложи да направим всички тестове по 10 

пъти, като накрая изчислихме средно аритметичната им стой-

ност. Резултатите, които имаха фрапиращи отклонения спря-

мо останалите, бяха изключени от изчисленията, за да не се уве-

личава излишно статистическата грешка. Ето ги и самите тях:

Десктоп приложения 
Cinebench 11,5

Започваме с един много популярен тест на Maxon, който отра-

зява производителността в комерсиалния им продукт Cinema 4D 

и много добре се скалира при повече процесорни ядра.

Тук вече виждаме и първата загуба на FX-8150 от Intel. Аз лично 

очаквах повече от този процесор в многоядрения тест, предвид фа-

кта че въпросният чип се води с 8 ядра, а и защото на стария вече 

6-ядрен Tuban способностите му са приблизително същите. Всъщ-

ност най-притеснителното е еднонишковата производителност. 

Тук нещата изглеждат наистина много зле с този посредствен ре-

зултат на FX-8150, при положение че ядрото работи на 4,2 GНz !

POV-Ray 

Един много популярен рендер, който използва техниката ray-

tracing и често ще се види при процесорни тестове, защото има 

добра мултипроцесорна скалируемост.

Тук отново конкурентният процесор на Intel взима превес над 

AMD FX-8150, но в случая това не е фатално и може да се прежи-

вее, тъй като разликата е много малка.

7-Zip

Този популярен архиватор също предлага отлично мултипроце-

сорно скалиране на производителността. Той има вграден тест, 

с който много лесно може да се види крайният резултат за все-

ки един процесор. Характерното за него е, че преобладават чело-

числените опрации пред тези с плаваща запетая. И не на послед-

но място хубавото при него е, че има много добра повтаряемост 

на крайния резултат за разлика от WinRAR. 

Е, тук най-после може да си дойдем на думата, защото вече се 

„виждат“ 8-те ядра на FX-8150 и това му позволява да излезе на-

пред в сравнение с i7-2600K.

TrueCrypt

Много популярен и добър софтуер за криптиране, който също 

добре се скалира и има вграден тест.

Изглежда радостта ни беше кратковременна, защото тук от-

ново е помрачена от загуба на FX-8150, макар и с нищожна разлика.

x264 HD Benchmark

Един много хубав тест за това, как се справят процесорите 

при обработка на видеопотоци. Той също така се възползва и от 

новите AVX разширения, така че ще е интересно да видим какво 

могат двата процесора.

Тук са изключени AVX разширенията и отново FX-8150 губи от 

прекия си конкурент. Това затвърждава мнението, че процесорът 

на AMD има сериозен проблем с еднонишковата производителност. 

При включени AVX разширения FX-8150 излиза напред, което по-

казва, че реализацията на AVX при него е по-пълна и по-ефектив-

на, отколкото при чипа на Intel.

Adobe Photoshop CS5

Традиционно при прилагането на филтри на обработваните 

изображения Photosоp процесорите на Intel винаги са демонстри-

216,65

212,86AMD FX-8150
(3,6GHz)

Intel Core i7-
2600K (3,4GHz)

POV-Ray 64-bit, Ver.3.7
по-малката стойност е подобра

Sec

19740

21037AMD FX-8150
(3,6GHz)

Intel Core i7-
2600K (3,4GHz)

7-Zip

MIPS

3,4

3,3AMD FX-8150
(3,6GHz)

Intel Core i7-2600K
(3,4GHz)

TrueCrypt Ver.7.1  AES-128

GB/s

36,1

94,3

35,6

75,6
AMD FX-8150

(3,6GHz)

Intel Core i7-2600K
(3,4GHz)

x264 HD Benchmark ver. 3.03
fps

2 pass

1 pass

37,7

152,1

38,5

122,4AMD FX-8150
(3,6GHz)

Intel Core i7-2600K
(3,4GHz)

x264 HD Benchmark ver. 3.03 (AVX)
fps

1 pass

2 pass

6,85

1,5

5,99

1,01AMD FX-8150
(3,6GHz)

Intel Core i7-
2600K (3,4GHz)

CInebench 11.5
CB Marks

1 pass

2 pass
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76,3

97,5AMD FX-8150
(3,6GHz)

Intel Core i7-
2600K (3,4GHz)

Adobe Photoshop CS5 - Tetouch ARtists SPeed Test

Sec

51,4

48,5AMD FX-8150
(3,6GHz)

Intel Core i7-
2600K (3,4GHz)

Crysis 2, HQ

fps

52,4

24,1AMD FX-8150
(3,6GHz)

Intel Core i7-2600K
(3,4GHz)

Metro 2033 

fps

136,5

117,7AMD FX-8150
(3,6GHz)

Intel Core i7-2600K
(3,4GHz)

Colin McRae: DiRT3

fps

127

116AMD FX-8150
(3,6GHz)

Intel Core i7-2600K
(3,4GHz)

Tom Clancy's:  H.A.W.X. 2

fps

рали по-добра производителност. Както се вижда от резултати-

те, и тук изключение няма и Core i7-2600K взима сериозна предни-

на пред FX-8150.

3D игри
За голяма част от потребителите именно геймингът е движе-

щата сила при покупка на нов процесор. Затова въпросните те-

стове вълнуват най-голямата част от потенциалните клиенти 

на тези процесори. За целта решихме да не се впускаме в безкрай-

ни изпитания на множество игри. Това е напълно безсмислено, тъй 

като само с няколко от съвременните им варианти може да се до-

бие добра представа за възможностите на различните процесори. 

Предпочели сме изключително DX10 и DX11 заглавия, а тестовете 

са направени при разделителна способност 168x1050. Тя е избрана 

с аргумента, че у нас все още голяма част от геймърите използ-

ват по-старо поколение монитори с формат 16:10 и това е дос-

та често срещаната при тях разделителна способност.  

Crysis 2

Да, изглежда при това заглавие FX-8150 не може също да накло-

ни везните към себе си.  

Metro 2033

Ситуацията и тук остава непроменена, с тази разлика че не-

щата за FX-8150 се развиват направо катастрофално с конкрет-

ното заглавие.

Colin McRae: Dirt3

Отново се повтаря всичко и пак FX-8150 не може да вземе пред-

нина пред i7-2600K.

Tom Clancy's: H.A.W.X

Хммм, съвсем нормален резултат и сега, който вече не би мо-

гъл да ме учуди. Изглежда тук FX-8150 не се чувства в собствени 

води. Но нека да видим каква е ситуацията и с овърклока.

Овърклок и температури 
Тази част не е за хора със слаби сърца или за онези, които не 

са наясно за какво иде реч. Признавам си, че и аз, след като преди 

време гледах демоклипа как се чупи световният рекорд по овър-

клок, потривах доволно ръце, чаках с нетърпение да пристигне 

AMD процесорът, а в главата ми се въртяха едни такива цифрич-

ки, започващи от 5000 нагоре... Всички тези мои мечти и жела-

ния бяха подклаждани от всевъзможни публикации по специализи-

раните форуми с екранни снимки на ентусиасти, постигащи вну-

шителни работни честоти с въздушни охлаждания. Страстите 

се разпалваха още повече и от твърденията на участниците в 

поставянето на новия световен рекорд, че 5 GHz са напълно по-

стижими на въздух. Само толкова трябваше, защото ми подейс-

тва като масло, налято в огъня, и ме накара да се снабдя с един 

от най-добрите въздушни охладители на пазара (Noctua NH-D14). 

И така, комплектът пристигна и се започна с овърклока още пре-

ди всички тестове. Разбира се, FX процесорите не би трябвало да 

имат каквито и да са проблеми в това отношение, защото ид-

ват с напълно отключен множител, а и при тази платформа няма 

никакво затруднение с увеличаване честотата на тактовия гене-

ратор – нещо, което при SB процесорите на Intel не е възможно. 

Но да видим дали ще ви хареса резултатът (вж. скрийншота на 

следващата страница). Може и да ви прозвучи странно, на мен не ми 

харесва! Някой вече вероятно си е помислил, че тотално съм изтре-

щял, но повярвайте, никога не съм бил толкова здраво стъпил на зе-

мята. Причината е, че такива скрийншотове мога да направя мно-

го, даже не ми остана време да го сторя и на 5,1 GHz, но въпросът е 
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какво от това, при положение че на тази честота бих извъртял ня-

кой друг тест. А забравих и черешката на тортата – всичко това 

се развива на тестов стенд, изнесен до прозорец, защото при нор-

мална стайна температура максималната работна честота (но не 

100% стабилна, защото въздушното охлаждане не може да я удър-

жи) е 4,8 GHz … Но пък за нея FX-8150 изисква захранващо напреже-

ние от 1,52 V. При тази постановка отделяната топлина на FX-8150 

надхвърля 300 W. Реалната честота, която постигнах за 24/7 рабо-

та, е 4,6 GHz, но все пак признавам, че си оставих известен запас, 

защото с повече „ръчкане“ можех да изстискам още 100 MHz отго-

ре и да я докарам до 4,7 GHz. Но, честно казано, загубих всякакъв ме-

рак за това. Така че по въпроса за овърклока мисля да сложа точка. 

Проблемът с отделяната топлина на FX-8150 при овърклок е твър-

де сериозен и не случайно FX-8150 ще се продава с опционално допъл-

нително водно охлаждане (за което ще може да се доплаща, но ина-

че няма да се предлага самостоятелно). Трябва да се има предвид, 

че то също не може да се справи с постигане на по-висок овърклок, 

но за сметка на това има доста тиха работа при умерен овърклок.

Заключения
И така, стигнахме до най-важното. Със сигурност това, кое-

то ще кажа, няма да се хареса на хората от AMD и техните вър-

ли привърженици, но фактите говорят достатъчно красноречи-

во и не ще променят мнението ми.

Архитектурата AMD Bulldozer е наистина замислена като съвсем 

нова, на която AMD е заложила да бъде база за развитието на проце-

сорите им в близките няколко години. Досега с големи мъки и „гим-

настики“ AMD се опитваха да удържат положението с вече доста 

остарелия Phenom II, който се продаваше най-вече заради изключи-

телно атрактивната си цена. През това време Intel постоянно уве-

личаваше дистанцията и дупката, която се беше отворила между 

техните продукти, нарасна неимоверно много. Bulldozer беше на-

деждата както за компанията AMD, така и за многобройните фе-

нове на нейните изделия по света. Надявахме се, че тя ще промени 

положението към по-добро и ще  стопи  разликата с Intel, та даже 

и че за същите пари ще може да предложи по-атрактивен продукт. 

За жалост този сценарий не се състоя. Причините това да не 

стане така, както е било предвиждано, са няколко. От една стра-

на, за създаването на сериозни продукти се изисква и сериозно R&D, 

със сериозни специалисти и сериозно финансиране. Всички сме сви-

детели през последните години на промените в управлението на 

компанията, оттам и на промяната в стратегията. Факт е също, 

че от екипа, разработвал предишната архитектура, никой не е 

останал във фирмата. Единственият начин да се спестят сред-

ства от разработка на един подобен продукт и съответно да се 

съкратят сроковете, е да се използват автоматизирани системи 

за проектиране. Както твърди бивш инженер на AMD и ръководи-

тел на отдела за разработка на процесори, навремето очебийно-

то превъзходство на процесорите Alpha на DEC над моделите на 

Intel се е дължало на факта, че са били изцяло ръчно проектирани.

В момента съществуват развойни автоматизирани CAD систе-

ми, които разполагат с готови библиотеки, и по този начин бързо и 

сравнително евтино може да се създаде процесор без каквато и да е 

по-квалифицирана намеса. За съжаление няма пълно щастие и основен 

недостатък на този тип конструиране са голямото количество из-

лишни транзистори при проектирането (над 20% повече), както и 

понижената производителност. Разбира се, ужасно скъпо е един съ-

временен процесор да се проектира изцяло ръчно и даже компании 

като Intel не могат да си позволят такъв лукс. Но пък за сметка на 

това се прилага комбиниран метод по подобие на използването на 

асемблер при програмирането - само критичните блокове да се про-

ектират ръчно. Това е и технологията, която ползват Intel. Уви, спо-

ред същия източник от AMD са преминали изцяло на автоматизира-

но проектиране с Bulldozer и изглежда е вярно, защото, като погле-

днем „отвътре”, виждаме, че един FX-8150 има почти двойно пове-

че транзистора от обикновеното, което от своя страна е довело 

до нарастване площта на кристала и оттам - до увеличаване себе-

стойността на продукта. Това е откъм финансовата страна, а по 

отношение на техническата означава повече топлина.

От конструктивна гледна точка прави впечатление и сериозно 

нарасналата латентност на кеш паметта спрямо предходното 

поколение, а знаем, че това пряко се отразява на производител-

ността. После идва наблюдаваният и при нашите тестове „фе-

номен“ на драстично намалена еднонишкова производителност, 

който се дължи не само на тази латентност, а и на лоша работа 

на front-end блока. Вярно, че Bulldozer архитектурата е оптими-

зирана за многонишкови изчисления, но реалните настолни при-

ложения рядко се възползват от пълния брой ядра на процесори-

те и в доста  случаи се работи основно с еднонишково изпълне-

ние на кода. Независимо че от AMD упорито твърдят, че няма 

спад при еднонишковата производителност заради споделянето 

на Front End блока и евентуалното резервиране на ресурси за две-

те ядра, на практика в тестовете се забелязваше именно това. 

Тоест може да се направи изводът, че в този си вид тази архи-

тектура не е особено работоспособна и доста прилича на ситуаци-

ята, когато компанията пусна графичния процесор HD 2900. Но неза-

висимо от всички тези недостатъци и проблеми, най-големият авто-

гол, който си вкара AMD, дойде заради PR концепцията им, че тези 

процесори са 8-ядрени. Ако Bulldozer модулът беше рекламиран като 

едно ядро (защото по същество той е такова, но с усъвършенст-

ван механизъм спрямо HT на Intel за многонишково изпълнение) и FX-

8150 беше обявен като 4-ядрен, всички негативи, които натрупва в 

представянето си, сега щяха да са несъстоятелни. Така е, но ние все 

пак си имаме (според AMD) първия 8-ядрен десктоп процесор, който 

обаче се представя катастрофално зле спрямо прекия си конкурент 

от Intel. Това, от което спешно се нуждаят от AMD, е да направят 

цялостна ревизия на архитектурата, защото в момента предлагат 

един скъп, горещ и не толкова бърз, колкото се очакваше, процесор. 

За огромно мое съжаление това е ситуацията, която виждам, около 

реализацията на новата архитектура Bulldozer. Надявам се AMD да 

вземат спешни мерки, защото „изпадането зад борда” едва ли е оп-

ция за компанията. В края на краищата това няма да е добре за ни-

кого – нито за тях, нито за потребителите.  
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Philips представя:

Много елегантност и 
функционалност в новия 
Moda монитор на Philips 

Е
легантният дизайн е често прене-

брегван от производители на мо-

нитори. Те се концентрират вър-

ху функционалност та, което е напълно 

нормално, но не е съвсем достатъчно, за 

да задоволи нуждите на претенциозните 

потребители. 21,5-инчовият (54,6 см) мо-

дел Moda 228C3LHSB на Philips обаче е тази 

чудесна комбинация между възможности, 

чудесна картина и впечатляващ дизайн. С 

елегантно, тънко тяло и стилна алумини-

ева основа новият Moda е произведение на 

изкуството. Продуктът идва с превъзход-

но гланцово покритие в два нюанса и пре-

красни органи за управление SmartTouch. 
LCD мониторът Moda 228C3LHSB на 

Philips, както и всички нови монитори на 
компанията, идва с белите светодиоди 
WLED. Това са полупроводникови устрой-
ства, които достигат по-бързо цялост-
на и постоян на яркост и така спестяват 
време при първоначално включване. Те не 
съдържат живак, което позволява еколо-
гично съобразно рециклиране и изхвърляне. 
WLED осигуряват по-добро управление на 
затъмняването на фоновото LCD освет-
ление, което дава изключително високо съ-
отношение на контраста, както и чудесно 
възпроизвеждане на цветовете благодаре-
ние на постоян ната яркост на целия екран.

Много Smart технологии за по-
добра картина...

Внушителното съотношение 
SmartContrast 20000000:1 дава 
възможно най-висок контраст и 
най-жива картина. SmartContrast 
ще увеличи контраста с отлич-
ни нива на черното и точно пре-
даване на тъмните от тенъци и 
цветове.

SmartResponse е технология 
за ускоряване на Philips, която, 
когато е включена, автоматич-
но регулира времето за реакция 
съобразно изискванията на кон-
кретното приложение – напри-
мер игра или филм, които нала-
гат по-кратки времена за реак-
ция, за да осигурят картина без 
трептене, без изоставане и без 
„паразитни образи“.

Новият Moda LCD монитор 
пристига с вече доказаната 
собствена технология на Philips 
SmartImage. Тя анализира демон-

стрираното на екрана и ви дава оптимизи-
рани показатели на дисплея. Този лесен за из-
ползване интерфейс позволява да избирате 
различни режими, каквито са „Офис“, „Сним-
ка“, „Филм“, „Игра“, „Икономия“ и др., съот-
ветно на конкретното приложение. Въз ос-
нова на този избор SmartImage динамично 
оптимизира контраста, наситеност та на 
цветовете и рязкост та на изображения-
та и видеото за постигане на най-добри 
показатели на дисплея. Режимът „Иконо-
мия“ ви предлага допълнително спестява-
не на енергия. 

… и Smart технология за по-
комфортно четене

Новият монитор Moda на Philips идва с 
две нови технологии: SmartKolor и SmartTxt. 
SmartKolor е усъвършенствана технология 
за усилване на цветовете, която разширя-
ва цветовия диапазон на дисплея. Увелича-
вайки коефициента на усилване на RGB ни-
вата на дисплея, тя ви дава богати, живи 
изображения и удоволствие от гледането 
на снимки и видео с перфектен образ.

SmartTxt е усъвършенстван алгоритъм, 
който прави по-комфортно четенето в 
текстови приложения, като PDF докумен-
ти и книги в електронен формат, които 
обикновено изискват повече фокусиране и 
съсредоточеност.

Smart управление
Органите за управление SmartTouch са ин-

телигентни, чувствителни на допир ико-
ни, които заместват изпъкналите буто-
ни. Като реагират и на най-лекия допир, ор-
ганите за управление SmartTouch могат на-
пример да включат монитора и да напра-
вят по-ярък или по-контрастен образа чрез 
SmartImage Lite. Когато иконите SmartTouch 
са активирани, те светят, което показва, 
че командите са изпълнени.

Мултимедийният HDMI интерфейс дава 
възможност за приемане на входен сигнал с 
висока детайлност, висококачествени ви-
део- и аудиосигнали по един кабел от ком-
пютър или произволен брой аудио/видеоиз-
точници, включително цифрови приставки, 
DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери.
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Тест

Триизмерните 
забавления пред 

монитора са още далеч 
от съвършенството

По всичко личи, че тази година се на-

мираме в центъра на събитията на 

набиращата скорост 3D революция 

на визуализацията при домашните забавле-

ния. Идеята за 3D телевизия, както и за 3D 

кино всъщност не е нова. Експерименти в 

това отношение са били правени още в на-

чалото на миналия (ХХ) век, но технологи-

ята не отбеляза някакво съществено раз-

витие и отиде в относително забвение… 

допреди няколко години, когато отново се 

заговори за нея. Предполагам на всеки от 

вас му се е искало, след като е гледал фил-

ма Avatar, да разполага в дома си с нужна-

та техника за възпроизвеждане на 3D. Е, на 

пазара вече има достатъчно предложения, 

които ви обещават това, защото компа-

ниите не стоят със скръстени ръце и вед-

нага се ориентират накъде „духа вятърът“. 

Кратък обзор на съвремен-
ните 3D технологии 

Като всяко ново и модерно нещо, и при 

3D визуализацията цените на продуктите 

засега са доста солени, но все пак, ако ис-

каме да сме в крак с най-последния техно-

логичен писък, ще трябва да ги преглът-

нем някак си. Лошото в случая обаче е, че 

за някаква зрелост при телевизорите и 

дисплеите с 3D технология засега изобщо 

не може и дума да става – има още мно-

го път да се измине, докато тя излезе от 

„камен ния“ си етап на развитие. При ком-

пютърните дисплеи идеята за 3D визуали-

зация се появи още с излизането на първи-

те PC игри. Преди години в комплект с ня-

кой от топграфичните си ускорители ком-

панията ASUS например предлагаше и очи-

ла за 3D, като използваше собствена тех-

нология за емулация на 3D изображение от 

2D. Тази тяхна инициатива не получи ши-

рока популярност, най-вече защото има-

ше твърде много недостатъци. И когато 

всичко като че ли беше отшумяло покрай 

стереоизображенията в IT сферата, NVIDIA 

излезе със своя усъвършенствана S3D тех-

нология, която беше наречена 3D Vision. 

Всъщност при нея нямаше нищо невижда-

но и непознато досега, а просто беше една 

крачка напред в реализацията на идеята. 

При съвремен ните 3D технологии за ви-

зуализация се изискват 3 основни компонен-

та. Първият е източник на стерео 3D изо-

бражение (компютър, 3D HDTV, BlueRay 3D 

устройство или др.), вторият е специален 

3D Ready дисплей, а третият е специални 

очила. Масово използваните технологии 

се основават на особеност на човешкия 

мозък, който наслагва изображенията от 

двете очи и по този начин получава три-

мерно изображение. Както знаем, очите са 

разположени на разстояние едно от друго 

и гледат под ъгъл, така че получените из-

ображения за даден обект ще бъдат леко 

различаващи се. За да може да се постиг-

не стерео 3D изображение от някакъв дис-

плей, е необходимо при възпроизвеждане 

всяко око да получи своята уникална ин-

формация. За целта информацията, пред-

назначена за всяко око, се предава през ка-

дър, като очилата пропускат само кадъра, 

който трябва да види съответното око. 

Така също обаче трябва да има синхрони-

зация (връзка) между източника и очила-

та, за да може те да пропуснат информа-

цията към съответното око и да я блоки-

рат към другото. Тези очила се наричат 

активни или са познати още като очила 

с активен затвор (или активна бленда). 

Съществуват и пасивни технологии, при 

които не се изискват скъпи очила с вгра-

ден приемник в тях.

Имен но такава е анаглифната техно-

логия, с която някога са правени първите 

3D филми. Тя представлява два насложени 

един върху друг леко изместени образа с 

различен цветови от тенък – обикновено 

червен и син. За гледане се използват очи-

ла със стъкла в два различни цвята (съот-

ветно червен и син). Тези очила позволя-

ват на всяко око да види само единия от 

насложените образи, без да може да виж-

да другия. Резултатът е, че всяко око по-

Това показва тестът на няколко 3D FullHD 
монитора за развлечение, които се спра-
вят отлично в стандартен режим, но 
също така демонстрират, че има и още 
какво да се желае, за да може 3D техно-
логията да бъде определена като „зряла”

Денислав Славчев

C MY K РС World стр. 28



www.pcworld.bg  Ноември 2011 29

Тест

лучава леко по-различен образ от другото, 

което имитира начина, по който виждаме 

реалните обекти. По такъв начин в съзна-

нието ни се създава 3D изображение. Огро-

мен недостатък на тази технология е не-

реалистичното представяне на цветове-

те, поради което отдавна се изгуби и ин-

тересът към нея. 

В съвремен ните 3D киносалони се из-

ползват пак пасивни, но поляризирани 3D 

очила. Те създават усещане за триизмерен 

образ на същия принцип както анаглифни-

те очила, но вместо цветни стъкла из-

ползват поляризиращи филтри. На киноек-

рана се прожектират два образа, по един 

за всяко око, в светлина с различна поляри-

зация. Благодарение на очилата всяко око 

вижда само образа, предназначен за него. 

По този начин в съзнанието ни се създа-

ва илюзия за стерео 3D картината. Пре-

димствата на пасивната технология са в 

това, че изображенията за двете очи се 

предават едновремен но, което означава, 

че не е необходимо удвояване на броя пре-

давани кадри за секунда. Друг плюс – очи-

лата са много евтини. Недостатък е, че 

ефектът с тях зависи от околната осве-

теност в помещението (3D ефектът е 

най-добре изразен на тъмно). 

Последното нововъведение в област та 

на пасивните 3D очила е т.нар. FPR (Film 

Patterned Retarder Technology). Тази техно-

логия в момента се използва от LG, Toshiba 

и Philips за направата на пасивни 3D теле-

визори. Благодарение на нея последните 

пасивни 3D телевизори са с по-ярка карти-

на и подобрено качесто на 3D изображе-

нието. Но тук има една особеност – при 

тази технология развивката е презредо-

ва и реално резолюцията е по-ниска. При 

активните очила, познати още като очи-

ла с активен затвор, предимството е, че 

се получава по-качествено стерео 3D изо-

бражение. Недостатък обаче е високата 

цена и необходимост та от два пъти по-

вече предавани кадри за секунда. В момен-

та стерео 3D мониторите са оборудва-

ни със 120 Hz матрици, което означава, 

че в стереорежим реалното възприятие 

е като от 60 Hz.

Всички, които са работили на CRT мо-

нитори, знаят, че при тях за комфортно 

възприятие са необходими минимум 75-85 

Hz. При стандартните LCD матрици за-

ради инертност та на пикселите 60 Hz по 

принцип са напълно достатъчни, защото 

създават впечатление за напълно статич-

на картина без каквото и да е примигва-

не. Но не така стоят нещата при 120 Hz 

матриците. При тях на 60 Hz има осеза-

емо вибриране на изображението, което 

води до дискомфорт при по-продължител-

но гледане. С други думи, 120 Hz монитори-

те са един голям компромис и до извест-

на степен дискредитират технологията. 

Още повече че, ако има луминисцентно ос-

ветление, допълнително се получава ин-

терференция с честотата на отваряне и 

затваряне на затворите на очилата и се 

стига до твърде неприятно премигване. 

В това отношение най-доброто решение 

е 200 z честота на опресняване, при коя-

то ще липсва един от най-основните не-

достатъци, но засега няма производител, 

който да е заявил намерение за пускане на 

такъв монитор. 

Основните два формата, които се из-

ползват за реализация на 3D визуализа-

ция, а Frame Sequential 3D и Frame Package 

3D. При Frame Package формата кадрите, 

предназначени за двете очи, се предават 

едновремен но от източника до монито-

ра. Този формат е залегнал и в специфика-

циите на HDMI 1.4a, използва се също при 

BlueRay 3D, Sony PS3 и 3D HDTV техниката. 

При Frame Sequential 3D (S3D) кадрите за 

двете очи се предават последователно в 

два съседни кадъра от източника до мони-

тора. Тази технология изисква интерфейс 

за връзка Dual-DVI и най-ярък неин предста-

вител е NVIDIA 3D Vision технологията.
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Какво показва опитът
Пак си мисля за филма Avatar, който оп-

ределено даде много силен тласък за раз-

витието на 3D визуализацията. От друга 

страна, след като вече имам достатъчно 

опит с това, което е налично на пазара 

под формата на 3D монитори и телевизо-

ри, си задавам въпроса не избързаха ли мал-

ко компаниите с тези си продукти? Защо-

то, ако сме честни, едно е да седиш в ки-

носалона и съвсем друго – да гледаш 3D на 

телевизор или монитор. Откровено каза-

но, трудно ми е да се задържа повече от 

няколко минути пред който и да е 3D теле-

визор или монитор, без да ме заболят гла-

вата и очите. В крайна сметка, ако това 

представлява онази „велика“ 3D техноло-

гия, за която всички рекламни специалисти 

се опитват един през друг да ни убежда-

ват, че е върхът на айсберга, то тя от-

ново може да потъне в забвение, защото 

това, което показва засега, доста се раз-

минава с онова, което се рекламира (и съ-

ответно очаква от нея). Но все пак прак-

добро 3D изображение

добри яркост и контраст 

отличен геймплей

не достатъчно добро ниво на черния цвят 

не поддържа NVIDIA 3D vision

Предоставен за тестове от: ASBIS / Solytron

Ориентировъчна крайна клиентска цена (с вкл. ДДС): 750 лв.

тиката сочи, че за да има развитие на 

нещо, то все пак трябва да съществува. 

Знаем какви бяха първите TFT монитори, 

какви критики и подигравки отнасяха и 

виждаме какво е състоянието на техноло-

гията днес. Ние, хората, сме така устро-

ени, че винаги гледаме позитивно на не-

щата и надеждата винаги ни напуска по-

следна. Затова и в този случай искрено се 

надявам, че скоро и тази технология ще 

покаже своя истински блясък, който за мо-

мента ни убягва.  

Acer HS244HQ
Мониторът HS244HQ е може би най-старият 3D представи-

тел на пазара с поддръжка на Full HD 3D посредством стандар-

та HDMI 1.4a. При този 3D дисплей единствените налични ци-

фрови видеопортове са от тип HDMI, което означава, че може 

да се използва с всяко 3D съвместимо устройство, използващо 

стандарта HDMI 1.4a за предаване на 3D съдържание. Монито-

рът е снабден с 23,6-инчова, 120 Hz, FullHD (1920х1080) матрица 

с LED подсветка, 2 ms време за реакция и динамичен контраст 

12 000 000:1. В комплекта към монитора пристигат и 3D очила, 

които са базирани на технологията на активния затвор. Като се 

абстрахираме от грубоватия им вид, те предлагат значително 

по-висока яркост спрямо 3D Vision очилата на NVIDIA. На практи-

ка с тях яркост та на 3D изображението намалява до около 50% 

от яркост та, която предлага мониторът в 2D режим, а това е 

доста добро постижение. Комуникацията между очилата и мо-

нитора се извършва безжично посредством IR връзка, като за 

целта в монитора има монтиран IR предавател, а в очилата – 

приемник. Мониторът разполага само с HDMI конектори (2 броя) 

и VGA порт. Това означава, че FullHD 3D форматите са ограни-

чени само до поддържаните в HDMI 1.4a. Тоест NVIDIA 3D Vision 

е несъвместим. Така според HDMI 1.4a спецификациите за сте-

рео 3D при Frame Packed 3D се поддържат 3D HD режими съот-

ветно с резолюции 720p (50/60 Hz) и 1080p (24 Hz). Независимо 

че матрицата на дисплея поддържа в 2D режим 120 Hz, на прак-

тика при липса на Dual DVI порт няма да може да има тази чес-

тота на опресняване заради ограничението, заложено в специ-

фикациите на HDMI 1.4a. При възпроизвеждане на 3D съдържание 

HS244HQ страда от същите недостатъци, характерни за техно-

логиите, базирани на очила с активен затвор. При HS244HQ няма 

никакви допълнителни 3D настройки в OSD менюто и те могат 

да бъдат налични единствено в използвания допълнителен соф-

туер – драйвъри от други производители. В 2D режим монито-

рът се справя много добре с игрите и липсва „гост“ ефект при 

бързите и динамични сцени. За филмите обаче ситуацията не е 

особено добра заради черния цвят, който реално липсва и е „за-

местен“ от тъмносив. Като цяло мониторът не впечатлява с 

по-специален дизайн. Корпусът му е пластмасов, в цвят „черно 

пиано“. Контролният панел се намира в долния десен ъгъл, като 

бутоните му са сензорни, чувствителни на допир. Стойката е 

стандартна, елипсовидна, изработена от пластмаса, но подси-

лена отдолу с дебела ламарина, което є дава малко по-добра ста-

билност, но въпреки това има какво още да се желае. Ергономи-

ята на стойката е свързана единствено с възможност та за ре-

гулиране на вертикалния ъгъл за наклон на екрана. Мониторът 

има и вградени високоговорители, както и изход за слушалки, но 

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

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

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

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

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

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

FFiirstt llookkst ooFFiirrsstt llooookk

Сражавайте се с новите 
ASUS Z68 дънни платки 

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

ОТБЛИЗО

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

Е
A

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

Използване на 
дискретен VGA 
извод

Lucid d-Mode

3.5mins

1.1mins 3X

Използване на 
вгрaдения VGA 
извод
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LG Flatron D2342P
23-инчовият LG Flatron D2342P е много по-различно из-

глеждащ монитор спрямо стандартните на компания-

та. Корпусът му е доста изчистен, без никакви „разкра-

сяващи“ орнаменти. Цветът на лицевата рамка е „чер-

но пиано“, а стойката му е пластмасова, правоъгъл-

на в основата си и се монтира към монитора посред-

ством преходна шийка. Като ергономичност тя пред-

лага единствено възможност за регулиране (в рамките 

на 15 градуса) на вертикалния ъгъл за наклон на дисплея. 

Стабилност та є е посредствена и единствено фактът, 

че дисплеят не е много тежък, спасява положението. На 

гърба на монитора има предвидени VESA монтажни от-

вори. LG Flatron D2342P разполага с HDMI, DVI и VGA виде-

опортове, а също така и с аудиоизход за слушалки, кой-

то обаче може да се използва само при HDMI връзка. Това 

важи и за вградените в монитора говорители. Монито-

рът е снабден с Full HD (1920x1080) TN матрица с време 

за реакция от 5 ms и LED подсветка. Моделът присти-

га в комплект с 3D очила. Той използва сертифицирана 

Cinema 3D технология, основаваща се на очила с пасивен 

затвор (пасивни очила), за които не се изискват никак-

ва управляваща електроника и връзка с монитора. Как-

то всички пасивни технологии, и тя работи на принци-

па на презредовата развивка. Тази пасивна технология 

на LG по принцип предлага някои предимства пред кла-

сическата, като липса на характерното трептене при 

очилата с активен затвор, по-добър фокус и два пъти 

по-висока яркост, както и липса на електромагнитни 

излъчвания, които да интерферират с околните радио-

устройства. Също така LG Flatron D2342P има и режим 

от 2D към 3D конверсия. На практика нещата обаче не 

изглеждат толкова добре. От една страна, пасивната 

технология е много критична към ъглите на видимост, 

особено вертикалния. От друга страна, независимо как-

во ни убеждават PR-ите на компанията, 3D образът зна-

чително отстъпва на технологията с активен затвор. 

Първото, което прави впечатление при стартиране 

на 3D съдържание, е, че заради презредовата развивка 

се променя (намалява) разделителната способност. На 

второ място – малко размазаното изображение и лип-

сата на корекция на дълбочината и перспективата на 

3D картината. А режимът на конвертиране на 2D към 

3D е повече въпрос на психологическа нагласа, отколко-

то реален ефект. Най-добре D2342P се справя с възпро-

извеждане на 3D статични изображения (фотографии), 

като, разбира се, се абстрахираме от намалената разде-

лителна способност. Всъщност причина за всички тези 

недостатъци не е самият монитор, а използваната тех-

нология, която е по-евтина заради пасивните очила и 

използваната стандартна матрица със 60 Hz опресня-

ване. В крайна сметка това е сравнително евтин на-

чин да се сдобиете с 3D монитор. От геймърска гледна 

точка този монитор не е най-доброто решение, защо-

то матрицата му е малко бавна (5 ms) и при много бър-

зи сцени се забелязва леко размазване на изображението 

(гост ефект). Също така черният цвят при игрите по-

вече изглежда като сив. LG Flatron D2342P също не е съв-

местим с технологията 3D Vision на NVIDIA.

липса на характерното трептене при технологията с активен затвор

добра яркост

компактни очила

слабо изразен 3D ефект 

леко размазано 3D изображение 

невъзможност за коригиране на дълбочината и пeрспективата на 3D 

изображението

не поддържа NVIDIA 3D Vision

Предоставен за тестове от: Most Computers

Ориентировъчна крайна клиентска цена (с вкл. ДДС): 616 лв. 
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представя:

За допълнителна информация: www.vali.bg 

TRIUMPH BOARD – винаги с една идея 
по-близо до модерното образование и 
изкуството на презентациите

портфолио на TRIUMPH BOARD и компанията не случайно се гордее 

с тях. Всички продукти от този тип са базирани на най-модерни 

технологии, които улесняват неимоверно преподаването и учене-

то не само в класните стаи и университетските аудитории, но 

и в корпоративните среди. TRIUMPH BOARD предлага два основни 

типа интерактивни whiteboard технологии: За Dual touch дъските 

се използва “infrared touch” технология, която позволява да се ра-

боти както с писалката, така и с пръст, а интерактивната функ-

ция е вградена в покритието на дъската. За Ultra и Portable модели-

те се използва “ultrasonic” технология. Те са базирани на “ultrasonic 

pen”, без който не могат да функционират, тъй като имен но пи-

салката e устройството, осигуряващо интерактивната функция 

при този тип дъски. 

Втората част от този продуктов сегмент се състои от 

т.нар. еPen серия, която разчита на инфрачервена и ултразвуко-

ва технология за позициониране. Тя определя местоположението 

на електрон ния маркер, отчитайки разликите между скорости-

те на светлината и на звука. Интегрираният компактен преда-

вател е добре защитен от механични повреди и кражби с мета-

лен щит. Интерактивният електронен маркер е удобен за рабо-

та и с двете ръце, а захранването е чрез стандартни батерии. 

Интерактивни сензорни екрани
Благодарение на TRIUMPH BOARD сензорните екрани съвсем не 

са запазена територия на смартфоните и таблетите – компани-

ята предлага огромен набор от такива дисплеи, подходящи за вся-

какъв тип приложения, в диапазона от малки монитори със сензо-

рен интерфейс до огромни LCD или плазмени интерактивни екра-

ни. Използват се различни съвремен ни оптични и инфрачервени 

технологии, на базата на които се определят и основните про-

дуктови категории в този сегмент: интерактивни touch екрани 

с диагонал 57 инча и облицовъчни сензорни панели (с размери 32-

65’’), които превръщат обикновените LCD или плазмени дисплеи 

в интерактивни системи за взаимодействие с докосване.

Презентацион ни продукти
Компанията TRIUMPH BOARD осигурява и широка гама от спе-

циализирани изделия за аудио-визуални презентации, подходящи 

за всякакви цели: от електрон ни системи за гласуване (Audience 

Response System) до мултимедийни проектори и безжични таблети.

Т
рудни за чистене черни дъски, мръсни мокри гъби, ръсещи 

неприятен прах тебешири – това отдавна е част от еже-

дневието на ученици и учители в българските училища и е 

дотолкова обичайно за всички ни, че може би вече не прави осо-

бено впечатление на никого. Впечатляващо би било нещо друго: 

вместо обичайната дъска на стената в клас да виси лъскав бял 

сензорен екран, включен към компютъра, свързан с мултимедиен 

проектор – система, която дава възможност на ученици и учи-

тели да пишат и рисуват свободно и чисто в реално време, да 

запаметяват корекциите и да разпращат на всички участници 

в обучението бележките по материалите в компютърен фор-

мат – по електрон ната поща. Не, това изобщо не е фантасти-

ка, взета от някой Sci-Fi филм, а достъпна и за нашите образова-

телни институции възможност, която лесно може да бъде пре-

върната в реалност.

А тази реалност става още по-близка с пристигането на мар-

ката TRIUMPH BOARD, която от средата на септември е на раз-

положение и на българските образователни институции и бизнес 

потребители благодарение на дистрибутора Вали Компютърс. 

TRIUMPH BOARD e основана през 1995 г. компания със седалище 

в Прага, която от 2007 г. насам произвежда пълен набор от висо-

кокачествени продукти за аудио-визуални презентации, подходя-

щи за обществени институции, корпоративния и образователния 

пазари. Макар да започва дейност та си в Централна и Източна 

Европа, сега компанията вече оперира успешно в западната част 

на континента, както и в Близкия изток, а отскоро дори и в Аф-

рика. Въпреки своята относителна младост TRIUMPH BOARD вече 

може да се похвали със силни пазарни позиции и отлична репута-

ция както по отношение на обслужването, така и по отношение 

на качеството и цената на своите продукти. 

Изделията на TRIUMPH BOARD
Благодарение на новия договор с дистрибутора Вали Компютърс 

на нашия пазар вече се предлага пълната гама от висококачестве-

ните продукти на TRIUMPH BOARD, покриващи всички основни за 

модерното преподаване и бизнес презентациите аспекти. 

Интерактивни бели дъски
Интерактивните бели дъски са основна част в продуктовото 

От средата на септември интерактив-
ните бели дъски, сензорните екрани и 
модерните презентацион ни продукти на 
TRIUMPH BOARD са на разположение и на 
българските образователни институции 
и бизнес потребители благодарение на дис-
трибутора Вали Компютърс
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SAMSUNG T23A570
Този 23-инчов 3D дисплей на Samsung по-скоро се вписва в ка-

тегорията телевизор, отколкото компютърен монитор. Всъщ-

ност този модел се води 3D HDTV компютърен монитор и в себе 

си има вграден TV тунер (аналогов) за приемане на кабелна или еф-

ирна телевизия, като поддържа даже функцията картина в кар-

тината. Серията TA750 беше анонсиранa през пролет та и освен 

акцент към основните характеристики и технологии тогава се 

подчертаваше също и дизайнът, който действително е уника-

лен. Дисплеят е с много тънка и елегантна рамка в цвят „черно 

пиано“. Също така разполага с много масивна и тежка стойка с 

форма на пресечен цилиндър, в който се намира и контролният 

панел на монитора с бутони, чувствителни на докосване. Като 

всеки телевизор към комплекта има и дистанцион но управление. 

В този монитор се използва най-ново поколение Ultra Clear панел 

(с динамичен контраст от 5000000:1) за чиста и детайлна кар-

тина, базиран на 120 Hz TN матрица с LED подсветка и Full HD 

разделителна способност от 1920х1080 точки. Също така дис-

плеят елиминира отразяването на външната светлина, като по 

този начин осигурява еднаква картина, независимо от времето 

на денонощието и мястото, където се намира мониторът. Ос-

вен това е предвидена и една интересна корекция на вертикал-

ния ъгъл на видимост (в 20 стъпки) според положението на зри-

теля – седнал или легнал. В основата на ТА570 е системата 3D 

Hyper Real Engine, която обединява в себе си технологии за кон-

трол на цветовете, яркост та, контраста, движението и дълбо-

чината на 3D ефекта с цел постигане на максимално реалистична 

3D картина и подобряване комфорта на възприемане. Пристига-

щите в комплекта 3D очила работят на принципа на активния 

затвор, но са изградени по собствена технология на Samsung, с 

която се постига много по-ярка 3D картина. Също така връзката 

между очилата и монитора се осъществява не посредством ин-

фрачервени (IR) лъчи, а с радиочестота. Освен във визуално от-

ношение за TA750 е помислено и откъм озвучаване. В 3D HDTV мо-

нитора има монтирана SRS Theater Sound система и се поддър-

жат стандартите за връзка с външни тела Dolby Digital и DTS. 

Една от основните идеи при създаването на този 3D HDTV мо-

нитор е той да може да служи и като център за визуализиране и 

споделяне на мултимедийно съдържание и услуги. За целта са до-

бавени DLNA поддръжка и мрежов интерфейс, който позволява 

свързването на монитора през Интернет със световните соци-

ални мрежи (като Facebook и Twitter) или сайтове за споделяне 

на мултимедийно съдържание като YouTube. Също така посред-

ством тази връзка може да се обновява и фърмуерът на дисплея. 

Ако трябва да сме обективни, TA750 се справя най-добре в роля-

та си на HD телевизор. Изображението му е така настроено, че 

да има перфектна картина при възпроизвеждане на видеосъдър-

жание. Образът при възпроизвеждане на филми е с добро качест-

во и чистота на цветовете, а черният цвят е наличен в доста-

тъчна дълбочина. За жалост обаче като компютърен монитор 

този модел не е особено подходящ даже и след значителна коре-

кция на параметрите му като контраст, яркост, острота и на-

ситеност на цветовете – картината остава твърде зърнеста 

и с поява на някои стран ни ефекти при тъмни изображения. Все 

пак при игри дисплеят се представя много добре благодарение 

на ниското си време на реакция на матрицата от 2 ms – гост 

ефект не се забелязва. При 3D възпроизвеждането на видео, не-

зависимо от рекламните заявления, подобрението на яркост-

та на изображението спрямо първото поколение на технологи-

ята 3D Vision е много малко. И при 3D технологията на Samsung 

съществува проблемът с трептенето заради активния затвор 

на очилата. Иначе TA750 също предлага възможност за конвер-

тиране на 2D изображение в 3D. Общо взето, и тук ситуацията 

е такава, че полученият ефект не е особено задоволителен, но 

пък е значително по-добър спрямо пасивната технология. Иначе 

самият монитор предлага възможност за настройване на някои 

параметри на 3D изображението, като перспективата и дъл-

бочината на 3D картината. Независимо че дисплеят е с често-

та 120 Hz, не се поддържа технологията 3D Vision на NVIDIA. 

много добро изображение при възпроизвеждане на видео

богата функционалност

приемлива емулация на 3D изображение

трептящо 3D изображение 

скъп 

не е особено подходящ за конвенционален PC монитор

Предоставен за тестове от: Polycomp

Ориентировъчна крайна клиентска цена (с вкл. ДДС): 1200 лв.  
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Селектра ООД представя

Нова версия на PC-Telephone®

Този месец “Селектра” ООД зарадва 
своите потребители с нова версия на 
популярния софтуерен продукт за ком-

пютърна телефония PC-Telephone®. Новият 
PC-Telephone 6.4 може да използвате както 
от вашия персонален компютър, така и от 
всеки Android, iPhone или Windows Mobile те-
лефон през WiFi/мобилен интернет.

PC-Telephone предлага качествени разго-
вори и пълна съвместимост с всеки SIP соф-
туер, инсталиран на вашия мобилен теле-
фон. Така от вашия смартфон можете да 
провеждате евтини разговори до всяка 
точка на света с бизнес партньори, клиен-
ти и приятели. Можете да използвате един 
и същ PC-Telephone ваучер едновремен но от 
вашето PC и мобилен телефон.

Въпреки че използваният от PC-Telephone 
VoIP протокол е по-добър от SIP, PC-Telephone 
поддържа SIP заради съвместимост с дру-
ги продукти. Така че, ако вече имате SIP 
телефон но устройство, можете да го използ-
вате, без да се лишавате от качеството и 
ниските цени, предлагани от PC-Telephone.

Освен звуковата карта на компютъ-
ра, PC-Telephone може да използва и USB 
телефон ни устройства без допълнителен 
софтуер/драйвери. PC-Telephone работи с 
всички USB телефони, включени към вашия 
компютър едновремен но. Използвайки USB 
телефон, ще запазите навика и уменията си 
за работа с обикновен телефон, а през зву-
ковата карта можете да слушате музика.

Освен качествени телефон ни разговори PC-
Telephone ви дава възможност да изпратите 
факс на цената на телефонен разговор, без да 
имате факс апарат. Бизнес потребителите 
ще са улеснени от възможност та за изпраща-
не на факс от всяко Windows приложение до 
един или повече факс номера едновремен но.

Новият PC-Telephone е съвместим с всич-
ки версии на Windows 32 и 64 Bit. Работи 
отлично и под Linux (Ubuntu-WINE).

PC-Telephone е безплатен  – в същото 
време предлага:
• Телефон и факс както през интернет, 

така и през ISDN
• Гласова поща 
• Пренасочване на разговор/факс
• Автоматично приемане на разговор/факс
• Програмиране на разговор/факс
• Изчакване на разговор
• Аудио конференция
• Прослушване на получени гласови съобще-

ния от разстояние.
В добавка към всички тези възможности 

с PC-Telephone можете да записвате и да во-
дите пълна отчетност на проведените раз-
говори – телефонен/факс номер, дата и час, 
времетраене, изразходвани единици, както 
и да прегледате/разпечатате получения/из-
пратен факс документ. Неприетите обажда-
ния се записват в папка Missed calls.

Основната функция на PC-Telephone е да 
намалява разходи. В условията на финансо-

ва криза, едно такова нововъведение увели-
чава вашата продуктивност, спестява ви 
време и пари и разкрива много нови възмож-
ности, както пред фирмите, така и пред 
индивидуалните потребители.

Освен за връзка с клиенти и партньори, 
PC-Telephone може да се ползва и за комуни-
кация със и между служители, особено кога-
то фирмата разполага с големи офиси или 
клонове в няколко населени места.

PC-Telephone разполага с API (Application 
Programming Interface), което позвалява ус-
пешно да се интегрира във всяка CRM сис-
тема или ваша собствена програма.

По този начин с едно кликване на мишка-
та можете да проведете телефонен разго-
вор или да изпратите факс до всеки клиент/
партньор, въведен във вашата база дан ни.

В повечето случаи тарифата за мину-
та разговор на PC-Telephone е по-ниска от 
тази на конкурентите. Например една ми-
нута разговор до София с PC-Telephone ви 
струва 1.9 евро цента (3.7 ст.), а само на-
чалната такса през обикновения телефон 
е 13.2 ст. Разликата в цената става още 
по-голяма, ако решите да проведете меж-
дународен разговор. PC-Telephone няма ме-
сечни такси, няма такса свързване плащате 
само минутите проведен разговор. Цената 
до вашата дестинация можете да намери-
те на www.pc-telephone.com/bg

Най-добрият начин да разберете дали 
PC-Telephone работи за вас е да го тества-
те. Изтеглете и инсталирайте новата вер-
сия от www.pc-telephone.com/bg/ и напра-
вете безплатно обаждане до #123.

За контакти: Селектра ООД
ул. Едисон 13 • София 1111 • Тел.: +359-2-9716275 • Факс: +359-2-9716276 • www.PC-Telephone.com
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Независимо от обстоятелството, че 

най-продавани са „мейнстрийм“ 3D 

графичните карти в ценовия диапа-

зон до към 250 лв., средният клас решения си 

остават най-търсени и най-популярни сред 

геймърите. Още повече че с навлизането на 

APU решенията тенденцията е масовите 

дискретни VGA решения да бъдат изместе-

ни от вградените в процесорите графични 

блокове, които вече са на такова ниво, че 

са напълно достатъчни за непретенциозен 

или „кежуъл“ гейминг. Разбира се, едно тако-

ва решение далеч не би могло да удовлетво-

ри един запален геймър и е съвсем в реда на 

нещата той да се насочи към други.

Едва ли има човек, на когото не му се иска 

да притежава най-доброто, но за жалост 

всичко струва пари. Както показва тенден-

цията в останалите сфери и в IT индустри-

ята като цяло, всеки нов продукт е с по-ви-

сока цена от предшественика си. Спомням 

си едни времена, когато върховите модели 

графични карти не надхвърляха 250 лв. За жа-

лост сега за тези пари не може да се купи 

даже и прилична видеокарта. Така че, кол-

кото и да е нахъсан човек за нещо, не вина-

ги може да осигури необходимите финансо-

ви средства и затова се налага да се задово-

ли с нещо по-скромно. Е, имен но това е цел-

та на средния клас графични решения – да се 

направи един взаимно приемлив компромис 

на производителност и цена, така че про-

дуктът да е достъпен за значително по-ши-

рок кръг потребители, които да могат да 

се докоснат до последните върхови техно-

логии в развлекателната 3D индустрия. В 

този клас най-търсени и най-популярни ста-

наха решенията на двата основни играча 

на пазара, т.е. базираните на графичните 

процесори AMD Radeon HD 6850/70 и NVIDIA 

GeGorce GTX 560/Ti. Производителите на 

графични карти бълват всевъзможни моде-

ли на пазара, базирани имен но на тези гра-

фични процесори, като от NVIDIA и AMD са 

им дали относително голяма свобода и мо-

гат да правят доста промени спрямо препо-

ръчваните референтни модели. Това е раз-

бираемо, защото знаем от най-високия клас, 

където изискванията към производители-

те са много по-стриктни, как различните 

модели се обезличават имен но заради при-

ликите с референтния дизайн и единстве-

ната разлика е само в стикерите, указващи 

марката и модела. 

Какво е важното при избора
Обикновено когато избираме измежду 

различни марки и модели видеокарти, ос-

новен фактор да предпочетем една пред 

друга е цената. Най-вероятно е да вземем 

Строеви преглед на графичните 
карти от среден клас 
Тест на седем актуални за родния пазар модела
Денислав Славчев

C MY K РС World стр. 36



GIGABYTE е една от първите компании, 
която предложи серия AM3+ базирани 
дъни платки.   Както знаем, този цо-

къл е необходим, за да приеме новото поколе-
ние FX базирани процесори на AMD, базирани 
на архитектурата Bulldozer.  Разбира се, обра-
тната съвместимост също е налице, така че 
платката спокойно може да работи и със ста-
рите модели процесори, пакетирани в цокъл 
AM3. Както подсказва името, дънната плат-
ка е базирана на чипсета AMD 990FX+SB950 и 
е позиционирана като върховия модел от про-
дуктовата линия на компанията. 

Наскоро от GIGABYTE решиха, че техните 
топ крайни дънни платки ще използват чер-
но матово PCB и опаковката, в която прис-
тига платката, следва това решение, давай-
ки стилен изглед на самата платка и радиа-
тора, заедно с различни лога, които ни ориен-
тират за наличните функции, предлагани от 
продукта. Вътре в отделна кутия в опаков-
ката ще намерите  цял пакет от аксесоари, 
които включват документацията на проду-
кта, полезен софтуер, драйвери, стикери, ка-
бели и всички видове преходни мостове, за да 
се възползвате от мулти-GPU конфигурация. 
Както вече споменахме по-горе,  по подобие 
на други топ дънни платки на GIGABYTE, PCB 
на  990FXA-UD7  е черно и е съчетано със сиви 
слотове и конектори, за да се създаде истин-
ско усещане за по-специално изпълнение. Въ-
тре в самото PCB нещата не са се промени-
ли и тук е  налична фирмената технология  
Ultra Durable 3, дизайн, който използва   удво-
ени медни слоеве на захранващите вериги на 
PCB  за подобряване на трансфера на топли-
ната от слоевете на PCB,  използване на Driver 
MOSFET транзистори, феритни сърцевини и 
японски полимерни кондензатори.   Налице е 
и усъвършенствана пасивна система за охлаж-
дане на платката, базирана на технологията 
на топлинната тръба, която обхваща чипсе-

та и 8+2 фазовия хибриден регулатор на на-
прежение на процесора.  В регулатора на на-
прежение са използвани  Driver MOSFET тран-
зистори, които съчетават в един корпус са-
мите мощни MOSFET транзистори и техния 
драйвер с цел получаване на по-голяма ефек-
тивност. Новият цокъл AM3+ има и нова ско-
ба за захващане на охладителя, която не про-
меня начина на закрепване, само е станал по-
компактен.  

Платката разполага с общо 6 броя PCI-E 
2.0 слотове - 2x PCIe 16x, 2x PCIe 8x, 2x PCIe 
4x (всичките с дължина 16x), както и с един 
обикновен  PCI слот. Това позволява да се из-
граждат 4-Way SLI и 4 -Way Crossfire графич-
ни комбинации, но трябва да се знае, че ко-
гато се използват всички четири слота, те 
ще работят в режим 8x. При по-внимателен 
поглед се забелязва, че при комбинации с две 
графични карти са предвидени слотове  1 и 
5, което осигурява предостатъчно място 
между тях за охлаждане на топ видеокарти-
те. Платката разполага с 6  нативни ( вгра-
дени в южния мост ) SATA порта, осигурява-
щи скорост на трансфер от 6 Gb/s и поддър-
жащи RAID функционалност (RAID 0, 1, 5, 10). 
Също така е наличен и външен SATA контро-
лер Marvell 9172 SATA 6Gb/s,  който  осигурява 
два порта за   SATA дискове и два eSATA пор-
та, достъпни на задния панел на платката. 
Така че общият брой SATA портове при  GA-
990FXA-UD7 е десет. До SATA портовете се 
намира и Port 80h дебъг LED индикатор, показ-
ващ POST кодовете при стартиране на сис-
темата.  Също така са налични за този клас 
дънни платки и стандартните бутони, мон-
тирани на PCB -  PowerON, Reset и ClearCMOS. 
Не е пропусната и USB 3.0 поддръжката, като 
тя е осъществена посредством външен кон-
тролер на Etrontech.  Платката поддържа 
DIMM модули памет с обем от 8 GB,  което 
означава, че на нея  може да се постави мак-

симално количество от 32 GB DDR3 памет. 
Официално поддържаната скорост на памет-
та е DDR3-2000.  На задния I/O панел на плат-
ката освен двата USB порта предвидени за 
включване на мишка и клавиатура е поста-
вен и комбиниран PS/2 порт.  Вградената ау-
дио подсистемата, освен с аналогови   вхо-
дове и изходи, разполага и с оптичен и коак-
сиален SPDIF порт. Наличен е само един LAN 
порт, за който се грижи гигабитов контро-
лер на Realtek.  

Фърмуерът на платката остава неизмен-
ния за компанията Award BIOS, в който оба-
че GIGABYTE е внесла корекции, така че да 
може да поддържа 3 TB дискове. Всички на-
стройки за овърклок са обособени в познато-
то ни меню M.I.T. В самия фърмуер има и вгра-
ден флаш инструмент, така че ъпдейтът му 
може да стане много лесно и бързо, ако има-
те правилния файл и флашка под ръка. Веднъж 
заредил Windows, имате опция да използвате 
AMD Overdrive инструмента, с който получа-
вате внушителен контрол над дънната плат-
ка. Същото може да направите и с фирмения 
софтуерен инструмент CloudOC или алтер-
нативния EasyTune6.  Последният е и най-мо-
щен, защото  предоставя най-голям контрол 
над настройките за овърклок и фин тунинг на  
дънната платка от страна на потребителя.  
Платката  се отличава от общата маса по-
добни изделия с редица уникални качества и 
технологии, носейки всъщност всички най-мо-
дерни разработки на фирмата, като ON/OFF 
Charge,   Easy Energy Saver, Auto Green, XND,  
Dual Bios, 333  и др. 

GIGABYTE 990FXA-UD7 определено е дънна 
платка от премиален клас, която със своето 
качество, функционалност и предоставени 
възможности за най-фин тунинг няма да ос-
тане незабелязана от ентусиасти, овъркло-
къри и геймъри, които биха искали да прите-
жават върхов продукт.   

GIGABYTE GA-990FXA-UD7 – 
върхова платформа за AMD 
Bulldozer-и и мощни РС системи

 представя:
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Предоставена от: Most Computers 

Kрайна клиентска цена (с вкл. ДДС): 408 лв.

нашето решение имен но в зависимост от 

цената на дребно, но има неща, на които 

също трябва да се обърне внимание, като 

допълнителни аксесоари, фабричен овър-

клок и, разбира се, охлаждащата система. Тя 

включва радиаторите и вентилаторите, 

от нея зависят шумът при работа и овър-

клок способностите на картата. В много 

случаи привидно една по-скъпа графична кар-

та всъщност далеч не е по-скъпа. Това важи 

в особена сила за хората, искащи да полу-

чат максималното за парите си и да „изце-

дят“ докрай възможностите на видеокар-

тата си (посредством овърклок). Обикно-

вено те прибягват до купуване на допълни-

телни охладители, които струват пари, и 

накрая, когато се сложи чертата, се оказ-

ва, че цената на видеокартата е скочила 

значително нагоре.

Това важи и за другата част потребите-

ли, които търсят максимална тишина, и за 

целта също им се налага да купуват отдел-

но охлаждане, ако са се сдобили с някой ев-

тин референтен модел. Други потребите-

лите пък, на които не е позната „тъмната 

страна“ (овърклокът), ще трябва изобщо 

да изключат критерия цена при избора си, 

ако искат да имат малко по-бърза графич-

на карта. При всички положения те няма 

да са прецакани, ако си купят някой от фа-

брично овърклокнатите модели. Една бърза 

справка например показва, че моделът MSI 

N560 Ti HAWK е само с 80 лв. е по-скъп от 

Gainward GTX560 Ti, но пък, като се смет-

не охладителят, плюс това, че е стабилно 

овърклокната, тогава цената никак не из-

глежда висока. Така че изборът на една кар-

та е доста комплексно нещо.

В нашия тест сме събрали различни мар-

ки и модели графични карти, предлагани на 

българския пазар. Общо взето, има както 

модели за напълно непретенциозни потре-

бители, така и за ентусиасти, които биха 

направили чудеса с част от устройствата. 

За да улесним живота на някои от вас при 

избора и покупката на видеокарти от сре-

ден клас, тествахме най-популярните пред-

ложения. Така ще видим кои от тях най-

много заслужават вашето внимание. Ако 

сте решили да сменяте старата си кар-

та и се чудите с коя да го направите, със 

сигурност тук, между разгледаните ще на-

мерите това, което най-много ви допада.

Как тествахме
За провеждането на тестовете реши-

хме да ползваме графични карти само 

и единствено с игри, без да включваме 

синтетични тестове, които са напъл-

но безсмислени за реална употреба. За 

целта сме подбрали някои от най-по-

пулярните DX10/11 заглавия. Използва-

ната резолюция е 1920x1200 пиксела. Тя 

може да се стори на някои от вас висо-

ка, тъй като масовият клас съвремен-

ни монитори поддържат резолюция 

1920x1080. Все пак направихме това с 

цел да имаме достатъчен запас, тъй 

като тестовата ни система беше до-

бре овърклокната. Всички тестове са 

проведени под Windows 7 Ultimate 64-

bit. Използваните графични драйвъри са 

NVIDIA ForceWare 285,62 WHQL и AMD 

Catalyst 11,9.

Тестова конфигурация:

CPU – Intel Core i7-920@4,2GHz 

FAN – Water Cooling

MB – Sapphire Pure Black X58

RAM – 3x2GB OCZ Blade DDR3-2000 

HDD – 128GB Verbatim SSD

CASE – Cooler Master Cosmos S

PSU – ColerMaster Silent Pro GOLD 1000W

ASUS GTX 560 DirectCU II TOP
Този модел на ASUS е изключително атрак-

тивен заради отличното си охлаждане, кое-

то е наречено DirectCU II. Всъщност идеята 

не е никак нова, а е взаимствана от проце-

сорните охлаждания с така наречения дирек-

тен контакт, при който топлин ните тръ-

би контактуват директно с охлажданата 

повърхност. Реализацията на охлаждането 

при този модел е малко по-различна от об-

щоприетото. Върху самото GPU на карта-

та е монтиран голям нископрофилен алуми-

ниев радиатор. В основата му три топлин-

ни тръби контактуват директно с капач-

ката на GPU и са изведени в задната стра-

на на видеокартата, където се намира регу-

латорът на напрежение. Тръбите са свърза-

ни посредством охлаждащи алуминиеви ла-

мели, така че образуват втори радиатор. 

Двата радиатора се обдухват от два 80 мм 

вентилатора. Цялото охлаждане е затворе-

но от кожух от алуминиева ламарина, бояди-

сан в черно. PCB дизайнът също е претърпял 

известна промяна, най-вече в част та на ре-

гулатора на напрежение, като целта е била 

той да се подсили. Жалко само, че тази кар-

та не е базирана на 560 Ti процесора. ASUS 

GTX 560 DirectCU II TOP пристига и с доста 

стабилен фабричен овърклок. Тактовите чес-

тоти на GPU/Shaders/Mem са увеличени до 

925/1850/1050 MHz спрямо референтните 

от 870/1740/1020 MHz благодарение на ефек-

тивното охлаждане на картата. Независи-

мо от фабричния овърклок, картата позво-

лява тактовите честоти да бъдат увели-

чени и още, като ние успяхме да постигнем 

1000 MНz за GPU и 4400 MНz (DDR5) за памет-

та. Към картата пристига и познатият ни 

фирмен софтуерен пакет за тунинг – SMart 

Doctor. ASUS GTX 560 DirectCU II TOP поддър-

жа всички графични технологии на NVIDIA и 

притежава стандартните графични порто-

ве: два Dual Link DVI порта и един mini HDMI. 

Захранването е осъществено посредством 

два 6-контактни PCI-E куплунга. В тестове-

те графичната карта се представи отлич-

но и е един много добър избор за потребите-

ли, които нямат намерение да се занимават 

със самостоятелен овърклок.

Характеристики на графичните процесори

Графична карта
GeForce 
GTX 560 1GB

GeForce 
GTX 560-Ti 1GB

Radeon 
HD 6850 1GB

Radeon 
HD 6870 1GB

Текстурни блокове 56 64 48 56

ROP‘s 32 32 32 32

Честота на ядрото 810Mhz 822MHz 775MHz 900MHz

Честота на шейдърите 1620MHz 1644MHz n/a n/a

Честота на памет та 1002MHz 1002MHz 1000MHz 1050MHz

Размер на GDDR5 памет та 1GB 1GB 1GB 1GB

Шина към памет та 256 bit 256-bit 256-bit 256-bit

Проп. способност на памет та 128,2 GB/s 128,2 GB/s 128 GB/s 134,4 GB/s

Текстурен филрейт 45,4 GTex/s 52,5 GTex/s 37,2 GTex/s 50,4 GTex/s

Форм фактор двуслотов двуслотов двуслотов двуслотов

Препоръчвано ATX захранване 450W 500W 450W 500W

TDP мощност 160W 170W 127W 151W
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GAINWARD GTX 560 Ti – 1GB
Видеокартата Gainward GTX 560 Ti 

1024MB GDDR5 e базирана на графичния 

процесор GeForce GTX 560 Ti. Платката е 

със собствен дизайн на PCB и охлаждането. 

Tактовите честоти от 832/1645/2004 MHz 

(GPU/Shaders/DDR5) са останали същите 

като при референтната карта на NVIDIA. 

Gainward GTX 560 Ti 1024 MB е най-малкият 

модел от всички GF114 базирани от ком-

панията и неговата цел е за сравнително 

малко пари да получите добра производи-

телност, тоест би трябвало неговата ау-

дитория да са бюджетните геймъри. Всъщ-

ност фирмата Gainward е собственост на 

Palit и отдавна е известно, че първите са 

напълно обезличени като марка и само брен-

дират продуктите на компанията майка. 

А при нея има пълна унификация, така че 

всички модели се отличават помежду си 

само по охлаждането, респективно работ-

ните честоти и цвета на самата печат-

на платка (PCB), която иначе е абсолютно 

идентична с останалите. Също така с цел 

редуциране на себестойност та на проду-

кта дизайнът на PCB в този модел е поев-

тинен спрямо референтния, като е разра-

ботен собствен. Така че този модел може 

би най-много си струва от всички остана-

ли на Gainward. Овърклок потенциалът му 

не е от най-добрите (постигнати 930 MНz 

за GPU), но за тази цена на GTX 560 Ti е дос-

татъчно добър. Охлаждането на видеокар-

тата, както стана дума, е собствена раз-

работка, но не се отличава особено от ре-

ферентното. И тук е използван голям ра-

диатор с две топлин ни тръби, който се 

обдухва от един централен 70 мм венти-

латор. Независимо че не се използва рефе-

рентният дизайн, платката поддържа всич-

ки технологии на NVIDIA, които са налич-

ни в референтния продукт – CUDA, SLI, 3D 

Vision и PhysX. Захранването на графичната 

карта също е осъществено посредством 

два 6-контактни PCI-E захранващи куплун-

га. Gainward GTX 560 Ti 1024MB за разлика 

от референтния дизайн притежава 4 ви-

деопорта. Най-напред mini HDMI портът е 

заменен с нормален HDMI. Налични са стан-

дартните два Dual Link DVI порта, както е 

добавен и аналогов VGA. 

GIGABYTE GV-R685OC-1GD 
Вече сме тествали някои модели, бази-

рани на референтния дизайн на HD 6850, но 

GIGABYTE GV-R685OC-1GD предлага по-раз-

лична конструкция. В картата е използва-

на фирмената GPU охлаждаща технология 

Windforce 2x. Както подсказва наименовани-

ето, в картата са използвани два вентила-

тора (80 мм), които обдухват масивен ра-

диатор с две топлин ни тръби. Ключовият 

момент при Windforce технологията е раз-

положението на вентилаторите така, че 

да бъде намалена до минимум турбуленци-

ята, пораждана от тяхната близост. По 

този начин се осигурява по-ефективно ох-

лаждане и картата работи по-тихо, като 

същевремен но има достатъчно добър запас 

от охлаждащ потенциал, тъй че при нужда 

да се справи с евентуален овърклок. Друга 

използвана тук технология е Ultra Durable 

VGA, която помага за редуциране на тем-

пературата на GPU от 5 до 10%, увеличава 

овърклок способностите с 10-30% и нама-

лява загубите в захранващите вериги. Ос-

вен това този модел е и фабрично овъркло-

кнат до 820 MHz (срещу 775 MHz) за GPU яд-

рото и до 4200 MHz (вместо 4000 MHz) за 

GDDR5 памет та спрямо референтния мо-

дел. И при нея се поддържат технологии-

те AMD Eyefinify, Cross Fire, Avivo HD и AMD 

EyeSpeed. Графичната карта се захранва по-

средством 6-контактен PCI-E куплунг. Пре-

поръчваната минимална мощност на ATX за-

хранващия блок е 400 W. Картата разпола-

га с Duаl Link DVI-I, DVI/D, HDMI и DisplayPort 

цифрови видеопортове. Моделът се пред-

стави много добре в тестовете, като при 

пълно натоварване температурата на GPU 

не се покачи повече от 70оС, докато шу-

мът от вентилаторите беше в напълно 

приемливи нива. При овърклок теста оба-

че картата не беше особено убедителна, 

тъй като не открихме начин да увеличим 

напрежението на GPU и максималната по-

стигната честота със стандартното за-

хранващо напрежение беше 860 MHz.

GIGABYTE GTX560 (GV-N56GSO-
1GI) Super Overclocked 

Тази версия на GTX560 също се различа-

ва от референтната. Тя принадлежи на то-

ппродуктовата линия на фирмата „Super 

Overclocked“. Като представител на тази 

серия в GV-N56GSO-1GI се поставят пред-

варително подбрани графични ядра и паме-

ти от Samsung или Hynix. Първата ключо-

ва технология, използвана в тази карта, е 

Ultra Dulable VGA+, която осигурява с около 

60% повече мощност спрямо стандартния 

дизайн, както и по-висока стабилност на 

напреженията. В захранващатa верига на 

GPU се прилага висококачествен конденза-

тор NEC Proadlizer, който филтрира всякак-

ви високочестотни смущения, можещи да 

доведат до нестабилност при овърклок. На 

самото PCB на графичната карта има оста-

вени падове за измерване на важните напре-

жения посредством външен мултимер или 

осцилоскоп. Охлаждането и тук е Windforce 

2x, което се справя адекватно със задача-

та си. Към картата идва и софтуерът OC 

Guru, който позволява пълен тунинг посред-

ством настройване на честотите, напре-

женията и скорост та на въртене на вен-

тилаторите. Картата пристига фабрично 

овърклокната до 900/1800/4008 MHz (GPU/

Shaders/Memory DDR5) срещу 810/1620/4008 

при референтната. При GV-N56GSO-1GI са 

налице технологиите на NVIDIA – CUDA, SLI, 

3D Vision и PhysX. Картата разполага с два 

Dual Link DVI порта, както и с mini HDMI с 

HDCP защита. Захранването е посредством 

два 6-контактни PCI-E захранващи куплунга. 

При тестовете ни направи впечатление, 

че в автоматичен режим на управление 

на вентилаторите картата отделя мно-

го топлина и температурата на GPU дос-

тига малко над 90оС. Обаче добрата нови-

на е, че проблем със стабилност та няма и 

охлаждането работи много тихо. Постиг-

натият с тази видеокарта овърклок беше 

960 MHz за GPU и памет 4520 MHz DDR5.

Предоставена от: ASBIS България 

Kрайна клиентска цена (с вкл. ДДС): 420 лв.

Предоставена от: Most Computers 

Kрайна клиентска цена (с вкл. ДДС): 310 лв.

Предоставена от: Gigabyte 

Kрайна клиентска цена (с вкл. ДДС): 390 лв.
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MSI N560GTX-Ti HAWK
Една от най-мощните (да не кажем и най-

мощната) GTX 560 Ti базирана графична кар-

та на пазара, тъй като е фабрично овъркло-

кната с доста високи стойности на такто-

вата честота на графичното ядро и памет-

та  – 950/1900/4200 MHz GPU/Shaders/Mem 

DDR5, спрямо референтните 822/1644/4008 

MHz. Картата е базирана на по-производи-

телната версия на графичния процесор  – 

NVIDIA GeForce GTX560 Ti. За да успеят да 

предложат такава бърза графична карта, 

от MSI са преработили основно дизайна на 

продукта – използван е 8+1 фазов дизайн на 

регулатора на напрежението. Помислено е и 

за по-екстремните овърклокъри и на самата 

платка има предвидени точки за измерване 

на захранващите напрежения на графичното 

ядро и памет та. За охлаждането се грижи 

фирмената технология Twin Frozr, като при 

MSI N560GTX-Ti HAWK е използвано последно-

то, трето поколение на фирмата (Twin Frozr 

III). При нея е подобрен дизайнът на радиато-

ра и вентилаторите, вследствие на което се 

осигурява 20% по-добър въздушен поток при 

същото ниво на шума. Изобщо тази карта 

има най-доброто охлаждане от всички, кои-

то сме тествали досега, което є позволява 

отличен овърклок и най-ниски нива на шум. 

Използваната компонентна база е от „вое-

нен клас“, което гарантира върховото ка-

чество на изделието. MSI N560GTX-Ti HAWK 

разполага със стандартните два Dual Link DVI 

порта, както и с един mini HDMI. Захранване-

то е външно с два 6-контактни PCI-E захран-

ващи куплунга. И тук са налични всички под-

държани фирмени технологии на NVIDIA за 

модела. С фирмения софтуерен инструмент 

MSI Afterburner получавате и пълен контрол 

над параметрите на графичната карта. MSI 

N560GTX-Ti HAWK е и единствената виде-

окарта в сегашните тестове, която предос-

тавя възможност за настройка на напреже-

нията на GPU/MEM/PLL. В резултат на това 

овърклок способностите са превъзходни. С 

конкретния екземпляр успяхме да постигнем 

фантастичните 1035/2070/4800 MHz (GPU/

Shaders/MEM). В тестовете съвсем логично 

това беше и най-бързата графична карта. 

Разбира се, ще трябва да заплатите малко 

повече, отколкото за стандартния модел.

Sapphire Radeon HD 6870 1GB 
Dirt3 Special Edition

Поредният „кавър“ на Radeon HD 6870 с 

напълно нов дизайн на цялата карта спрямо 

референтната.Променена е охлаждащата 

система с цел да се запази хладна и тиха гра-

фичната карта даже когато е под натовар-

ване, което ще направи щастливи геймъри-

те. Този нов дизайн на охлаждането включва 

масивен алуминиев радиатор с две топлин ни 

тръби, който е покрит с кожух от пластма-

са и се обдухва от 2x90 mm фронтално раз-

положени вентилатора с тънък профил на 

перките. Вентилаторите също са с нов ди-

зайн, така че при 10% по-ниски обороти спря-

мо конвенционалните да осигуряват същата 

ефективност. Специално внимание е обър-

нато на безшумната им работа, както и на 

предотвратяване събирането на прах в лаге-

рите им. Последното е голям бич при всички 

вентилаторни охлаждания, тъй като с тече-

ние на времето лагерите се набиват с прах, 

който действа като абразив и същевремен но 

затруднява въртенето. Вследствие на това 

след време лагерът се разбива или блокира. За-

това при вентилаторите на Sapphire Radeon 

HD 6870 1GB Dirt3 Special Edition се използват 

лагери със специална конструкция, отблъск-

ваща праха. Другата особеност на платката 

е, че пристига с фабрично завишена такто-

ва честота на GPU от 920 MHz спрямо 900 

MНz за референтната карта. Този модел се 

поддържа и от фирмения софтуерен инстру-

мент за овърклок и тунинг Sapphire TriXX, кой-

то обаче трябва да си изтеглите от страни-

цата на производителя. Картата поддържа 

и всички графични технологии на AMD, вклю-

чително AMD CrossfireX и AMD Eyefinity. За-

хранването на Sapphire Radeon HD 6870 1GB 

Dirt3 Special Edition е осъществено посред-

ством два 6-контактни PCI-E захранващи ку-

плунга. Картата разполага с два DVI графич-

ни порта, като единият от тях е Dual Link. 

Налични са и един HDMI 1,4a графичен порт 

и два броя DisplayPort. Като бонус в компле-

кта получавате купон за пълноцен ната вер-

сия на играта Dirt3. Картата се представи 

много добре в тестовете и беше една от 

най-бързите на фабрични честоти. Овърклок 

потенциалът също е добър и конкретният 

екземпляр успя да постигне 1020 MHz често-

та за GPU и 5000 MHz (DDR5) за памет та, 

като при тези честоти сериозно се покачва 

и производителност та на устройството.

Sapphire Radeon HD 6850 1GB
Sapphire Radeon HD 6850 e стар наш поз-

найник, който сме разглеждали още в на-

чалото на годината –при излизането на 

Radeon HD 6850/70 моделите. Тя също е 

със собствен дизайн както на PCB, така 

и на охлаждането спрямо референтната 

платка. Освен това разлика има и в разме-

ра на памет та (референтната карта е с 2 

GB GDDR5), както и в липсата на Dual BIOS 

функция при тази на Sapphire. Видеокарта-

та поддържа всички технологии на рефе-

рентния дизайн от AMD, като Eyeinfinity, 

CroossfireX, AMD Avivo, AMD HD3D, AMD 

Advancend Parallel Processing.

Захранването на устройството се осъ-

ществява посредством 6-контактен PCI-E 

захранващ куплунг. Налични са два DVI пор-

та, като единият е Dual Link, също така 

има по един DisplayPort и HDMI 1.4a. Дизай-

нът на охлаждащата система е прерабо-

тен, като се използва голям алуминиев ра-

диатор с две топлин ни тръби, който се 

обдухва фронтално от 80 мм аксиален вен-

тилатор. Вероятно отказът на компания-

та от референтното охлаждане е продик-

туван от по-високите шумови нива, които 

се получават при радиалните вентилато-

ри спрямо аксиалните. Освен това използ-

ването на аксиален вентилатор позволява 

да се намали дължината на охлаждащата 

система, което е довело до преработка и 

на PCB дизайна.

Независимо от това моделът е със 

стандартните референтни тактови чес-

тоти за този тип устройства: GPU/MEM 

DDR5 – 775/4000 MHz. Поради консерватив-

ните фабрични тактови честоти овър-

клок потенциалът на платката е повече 

от отличен. Без да се налага да увеличава-

ме работното напрежение на GPU, успяхме 

да постигнем овърклок до 953 MHz на GPU 

и 4200 MHz на DDR5 памет та. След всич-

ко казано до тук отличната цена на този 

модел предопредели окончателно и наша-

та препоръка за „най-добра покупка“ в на-

стоящите тестове. 

Предоставена от: PLESIO 

Kрайна клиентска цена (с вкл. ДДС): 499 лв.

Предоставена от: Sapphire 

Kрайна клиентска цена (с вкл. ДДС): 416 лв.

Предоставена от: ASBIS България 

Kрайна клиентска цена (с вкл. ДДС): 290 лв.

�

� � � � � � ��

	
��

	��
��

��

C MY K РС World стр. 42



Както много от вас сигурно знаят, ре-

гистърът за българския домейн .BG е ком-

панията Регистър.БГ ООД. Регистърът е 

създаден през 1991 г. от фирма „Цифро-

ви системи“, а през 2001-ва е прехвърлен 

на Регистър.БГ ООД. Това, което много 

от вас не знаят, е, че от 15 октомври 

2009  г. Регистър.БГ предлага специален 

интерфейс за т.нар. регистратори. Той 

дава възможност и на други компании да 

предлага регистрация на .BG домейни.

В световен мащаб регистрацията на 

домейни се осъществява на няколко нива. 

Може да се каже, че на най-горното е ор-

ганизацията ICANN (Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers), която из-

вършва общ контрол върху домейните, 

делегира управлението за отделните TLD 

(top level domain – домейн от първо ниво, 

като .com и .bg) и др. Домейните от пър-

во ниво се управляват от т.нар. регистри. 

Например за регистъра за .com е VesiSign 

Inc., за .eu e EurID, а за .bg e Регистър.БГ.

Регистрите поддържат инфраструк-

турата, необходима за нормалната ра-

бота на домейна от първо ниво, дават 

правилата за работа с домейните, могат 

да осигурят арбитраж и др. Регистри-

те практически са вид естествен моно-

пол, защото технологично не е възможно 

да има повече от един за всички домей-

ни от първо ниво. В повечето случаи ре-

гистрите не работят директно с край-

ни клиенти, а прехвърлят тази дейност 

на т.нар. регистратори (Registrars). Ре-

гистраторите извършват продажбите 

на домейни към крайни клиенти (били те 

частни лица или организации), прилагай-

ки правилата на съответния регистър. 

Те осъществяват също поддръжката на 

клиентите и са посредници при комуни-

кацията на клиентите с регистъра, ко-

гато това е необходимо.

Преди 15 октомври 2009 г. в България 

само Регистър.БГ поддържаше т.нар. слу-

жебен регистратор, от който клиенти-

те купуваха домейните. Със старта на 

системата за регистратори през 2010 г. 

вече има няколко компании, които са офи-

циални регистратори на Регистър.БГ и 

предлагат домейни .BG. Очаква се това 

да раздвижи пазара на .BG домейни, тъй 

като повече от една компания ще ги про-

мотира и развива. По този начин те ще 

достигнат до по-широк кръг клиенти. 

Домейните .BG, както повечето дър-

жавни домейни от първо ниво (ccTLD), 

имат по-специални изисквания и проце-

дури за регистрация за разлика от по-

пулярните глобални домейни .com, .net 

и др. За регистрацията на .BG домейн 

са важни две понятия – идентификация 

на регистранта (собственика на домей-

на) и доказване на правото за ползване 

на домейна.

При регистрация на домейн от 

област та .bg регистрантът задължи-

телно трябва да се идентифицира чрез 

предоставяне на документ за идентифи-

кация. Регистрантът може да бъде физи-

ческо или юридическо лице. За физическо 

лице се изисква предоставяне единствено 

на документ за самоличност – лична кар-

та. За юридическо лице освен документ 

за самоличност се изиска и съответният 

документ, идентифициращ организация-

та (фирмата). Процедурата по иденти-

фикация на регистранта е задължителна 

при регистрацията на домейн .BG, неза-

висимо дали името ще се регистрира с 

основание или без основание.

Домейни от област та .BG могат да 

регистрират:

• Лица, притежаващи съдебна или 

търговска регистрация в България или 

в страна, член на ЕС, или акт за учредя-

ване от български държавен орган; субе-

кти, създадени по силата на споразуме-

ние между България и други държави; фир-

ми и организации, регистрирани в чужби-

на, които имат в Република България ре-

гистриран филиал или търговско пред-

ставителство;

• Дееспособни лица, граждани на Ре-

публика България, чужденци с право на 

постоян но пребиваване на територия-

та на Република България или граждани 

на страна, член на ЕС;

• Лица, регистрирани в чужбина, кои-

то са упълномощили трето лице да ре-

гистрира домейн. Упълномощеното лице 

трябва да отговаря на критериите по 

предните две точки. 

В следващата част ще разгледам ус-

ловията и изискванията за формиране на 

т.нар. защитени имена в област та .BG и 

какви евентуални предимства ви дава за-

щитата на името на домейна.

съветва:

Домейните .BG –
бързо и лесно – I част

www.superhosting.bg
sales@superhosting.bg

Любомир Русанов, 
управител на СуперХостинг.БГ
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Ако в последно време не сте обръща-

ли внимание на Google Docs, момен-

тът е чудесен, за да проверите до-

къде е стигнало развитието на безплат-

ния офис пакет. Той работи изцяло в Ин-

тернет браузъра и бавно, но настоятелно 

продължава да еволюира под диригентска-

та палка на Google. 

Google Docs измина дълъг път, откакто 

Google купиха Writely през 2006 г. и за раз-

лика от десктоп софтуера Microsoft Office, 

който получава големи ъпдейти през ня-

колко години, уебуслугата се ъпдейтва ре-

довно  –на всеки няколко месеца. Особено 

интензивен стана процесът на еволюция 

през последната година, когато и Google 

Labs, и Google Apps Marketplace доприне-

соха за обогатяване функционалност та на 

Google Docs. По тази причина решихме да 

влезем надълбоко сред новостите и тайни-

те на офис пакета, обхващайки текстовия 

редактор, таблиците и презентацион ния 

софтуер, а също включвайки няколко насо-

ки и към Gmail. 

Но преди да започнем, имайте предвид, 

че най-добре Google Docs работи със собст-

вения браузър на Google (Chrome), както и 

с Firefox на Mozilla. Едва ли е случайно, че 

уебуслугата има редица проблеми с Internet 

Explorer на Microsoft…

Търсете из Google Docs и Gmail 
едновремен но

Не би ли било страхотно, ако можехте 

да търсите сред Gmail, но и сред Google до-

кументите с една и съща заявка? За щастие 

от Gmail Labs са намерили начин да напра-

вят точно това. За да стигнете до Labs от 

Gmail, изберете Settings в горния десен ъгъл 

на екрана и след това кликнете на Labs лин-

ка. Скролирайте надолу, докато не намери-

те Apps Search, където трябва да зададе-

те Enable и след това да запазите проме-

ните със Save Changes бутона. Отсега ната-

тък всяко извършено търсене в Gmail ще се 

отнася и за документацията ви, като ре-

зултатите от Google Docs ще се появяват 

под тези на Gmail. 

Работете с повече от една 
валута в Spreadsheet

За да настроите базовия формат на кон-

кретна мерна единица в таблица, изберете 

File, а след това Spreadsheet Settings. Проме-

нете Locale настройката на желаната дър-

жава (Bulgaria за лев например). Сега трябва 

да имате предвид, че независимо от избра-

ната Locale настройка, можете да марки-

рате определени клетки, така че да бъдат 

форматирани в различна валута. За да на-

правите този трик, маркирайте желаните 

клетки и кликнете на бутона More Formats 

от туулбара (това е бутонът, върху кой-

то пише "123"). След това скролирайте на-

долу към изскачащото меню More Currencies 

и направете желаната селекция.

Рисувайте сред своите 
презентации

Когато работите над презентация, не е 

необходимо да превключвате към отделен 

компонент за рисуване/чертане. Вместо 

това изберете Insert, а след това Drawing. 

Тези команди ще отворят интерфейса за 

рисуване. Когато приключите, не забравяй-

те да запазите напредъка си и да затвори-

те прозореца, за да се появи рисунката/чер-

тежът ви в самата презентация (където 

допълнително можете да ги позиционира-

те и оразмерите).

Из тайните на Google Docs –
съвети и трикове
Владимир Георгиев
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Как да фиксираме снимки сред 
текст?

Можете да направите така, че изобра-

женията, които сте поставили сред доку-

мента си, да са строго фиксирани, принуж-

давайки текста да преминава около тях. По 

подразбиране обаче е точно обратното –

Google Docs вкарва снимките по такъв на-

чин, че те се движат заедно с текста (осо-

бено дразнещо за голяма част от потреби-

телите!). Този проклет за мнозина аранжи-

мент е познат като Inline позициониране 

и за да бъде коригиран, единствено трябва 

да изберете изображението, а след това в 

дъното му да кликнете на Fixed.

Бърз и лесен бекъп на 
документацията ви на 
твърдия диск 

Това, че документацията ви се пази в об-

лачното пространство и имате достъп до 

нея навсякъде, където можете да сте он-

лайн, е великолепно, но ако нямате връзка 

с Интернет или искате просто да запази-

те конкретни документи, направете след-

ното: в главната страница на Google Docs, 

където е списъкът с файловете, задръжте 

курсора на мишката върху желания файл и 

изберете Actions, а след това Download. В 

новопоявилия се диалогов прозорец клик-

нете на таба All Items –ще видите всички 

налични файлове, които могат да бъдат 

свалени. Изберете желаните и натиснете 

Download бутона. Посочените ще бъдат 

свалени в общ .zip файл.

Събирайте Spreadsheet дан ни, 
използвайки Forms

Понякога се налага да се събират дан-

ни, свързани с колеги, клиенти, прияте-

ли и др., под формата на анкети, а Forms 

предлага удобен начин за това чрез бази-

ран на въпроси интерфейс. Той се изпраща 

по електрон ната поща към съответните 

хора или може да се включи в уебстраница.

За начало отворете нова таблица и из-

берете Form -> Create a Form. В новопояви-

лия се прозорец въведете в полето Question 

Title първия въпрос, който искате да зада-

дете. Обърнете внимание на полето Help 

Text, където можете да вмъкнете поясне-

ние. То ще се появи над съответния въпрос 

в общата форма. В падащото поле Question 

Type изберете вида отговор, който търси-

те, от няколко възможни, конкретен текст 

или според случая, но ако изисквате числени 

дан ни, изберете Text. За да добавите друг 

въпрос, задръжте мишката върху Sample 

Question 2, изберете иконата с молива и 

повторете горните стъпки. 

След като сте приключили с въпросите, 

изпратете по електрон ната поща чрез бу-

тона Email This Form. Друг начин е да отво-

рите падащия списък More Actions и да из-

берете Embed, за да вземете HTML кода, 

който можете да вкарате в уебстраница.

Същественото е, че каквито и дан ни да 

въведат съответните хора, вашата анкета 

ще се появи в горната част на таблицата. 

Ако желаете допълнително да менажирате 

или изтривате форми, използвайте менюто 

Form в самата таблица.

Бързо вмъкване на линкове
Най-често използваният метод за вмъква-

не на хиперлинк в текстови документ е през 

Insert -> Link или с изпълнението на клавишна-

та комбинация Ctrl-K. Но друг вариант е да 

кликнете и провлачите шорткът от туул-

бара с буукмарковете или дори от буукмарк 

менюто към полето To What URL, където 

той моментално ще се трансформира в хи-

перлинк. Нещо повече –можете да извлича-

те линкове директно от буукмарк туулбара 

и буукмарк менюто върху маркиран текст от 

документ, за да създадете хиперлинк текст. 

Интернет и мрежи
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Имайте предвид, че този метод рабо-

ти единствено с Mozilla Firefox и Google 

Chrome.

Максимална площ за работа
За да скриете туулбара и използвате це-

лия прозорец на браузъра, изберете View -> 

Hide Controls, а за да върнете предишното 

състояние, натиснете клавиша Esc. Това 

вероятно ви е известно, но знаете ли, че 

можете да комбинирате тази настройка 

с full-screen режима на браузъра? При пове-

чето браузъри full-screen режимът се акти-

вира с клавиша F11. Ако посочите с курсо-

ра на мишката върху горната част на ек-

рана, менюто отново ще стане видимо, а 

кликането върху Restore бутона ще върне 

прозореца в стандартното му положение.

Експериментирайте с 
шаблоните

Много хора не съзнават, че текстовият 

редактор и таблиците на Google предлагат 

буквално стотици шаблони, включително 

някои особено комплексни. Те биха свърши-

ли идеална работа за финансови отчети и 

всякакви специализирани нужди. За да видите 

шаблоните, изберете на главната страница 

на Google Docs Create New -> From Template.

Превю на документи в Gmail
За превю в реално време (сред самия 

Gmail прозорец) на документ, който сте 

получили по електрон ната поща, трябва 

да отидете в Google Labs (Settings -> Labs) 

и при add-on-а Mail да активирате (Enable) 

Google Docs Previews. 

Използвайте специални 
правила за оцветяване 
на отделни клетки в 
Spreadsheets

Можете автоматично да промени-

те цвета на конкретни клетки в табли-

ците спрямо тяхното съдържание. Първо 

маркирайте клетките, които желаете да 

оцветите, след това изберете Format -> 

Conditional formatting... От падащия списък 

в диалоговия прозорец изберете критерия, 

по който искате да промените филтъра за 

оцветяване –например по текста в клетка-

та или по дата. След това въведете фил-

триращия критерий, който искате да из-

ползвате в отсрещното текстово поле. Да 

речем, че искате да оцветите всички клет-

ки, в които се споменава изразът "PC World". 

Избирате от падащия списък Text Contains 

и въвеждате "pc world" в текстовото поле 

(то не отчита главни букви). След това в 

кутийките Text и Background изберете цве-

товете, които желаете да нанесете, и не 

забравяйте, след като приключите, да на-

тиснете Save Rules.

Използвайте буукмаркове 
за вмъкване на препратки в 
документ

Сред един документ можете да дефини-

рате буукмаркове и след това да създадете 

линк навсякъде сред текста, за да се озове-

те директно на буукмарка. Това е особено 

полезно, ако ви трябва по-лесна навигация за 

дълъг текст или при създаване на комплекс-

ни таблици с дан ни например.

За да вмъкнете буукмарк, изберете Insert 

-> Bookmark. За да създадете линк към буук-

марка, маркирайте дума или фраза, върху 

които искате хората да кликат, и нати-

снете Ctrl-K. След това изберете радиобу-

тона Bookmark в появилия се диалогов про-

зорец и посочете буукмарка, който сте съз-

дали преди малко.

Открийте техническите 
детайли на видео

Това е наистина лес-

но. Дайте десен клик на 

превюто на който и да 

е видео файл от глав-

ната страница и избе-

рете Show Video Info, за да видите техни-

ческите му детайли, като например как-

ви точно са форматът и резолюцията му.

Споделяйте документи с 
потребители, които нямат 
акаунт в Google

Google Docs основно е базиран върху иде-

ята за споделянето и взаимодействието, 

затова и можете да позволите на хора, кои-

то нямат Google акаунт, да разглеждат и 

редактират вашите документи. За да спо-

делите файл, кликнете върху иконката с ка-

тинарчето до името на самия документ и 

в новопоявилия се диалогов прозорец, при 

Private изберете Change. Ще се появи нов 

диалогов прозорец, където трябва да избе-

рете или Public on the Web, или Anyone with 

the Link. Ако искате виждащите документа 

да могат и да го редактират, сложете от-

метка на Allow Anyone with the Link. След 

това натиснете Save и копирайте линка, 

за да го разпратите, на когото желаете.

Как да запазим чертеж/
рисунка в оразмеряваща се 
форма?

Ако сте създали чертеж/рисунка в 

Google Docs и искате да ги свалите за оф-

лайн употреба, бъдете сигурни, че сте из-

брали SVG опцията от File -> Download As. 

Така ще направите оразмеряващ се файл и 

спокойно ще можете да променяте разме-

ра му, без да се губи от неговото качество 

(за разлика от формати като JPEG и PNG). 

Превключвайте между 
няколко акаунта

Още преди година беше добавена опция 

към Gmail, позволяваща на хората с пове-

че от един Google акаунт да превключват 

свободно между имейл адресите си, без да 

се налага да се разлогват и логват непрекъс-

нато. Все още много потребители обаче не 

знаят как да активират тази функционал-

ност. Първо кликнете в горния десен ъгъл 

на Gmail страницата върху името си, из-

берете Account settings и при Multiple Sign-

On дайте Edit. След това маркирайте On –

Use multiple Google Accounts in the same web 

browser и маркирайте условията, оцветени 

в жълто -> Save. Сега от главната страни-

ца, кликайки на стрелкичката до името ви 

в горния десен ъгъл, ще ви се отвори опция-

та Sign in to Another Account, за да добави-

те друг профил (максималният брой е три).

За съжаление Google Docs не работи 

едновремен но с повече от един активен 

акаунт и ще остане логнат към основния 

ви профил. За такъв се смята този, от кой-

то сте активирали превключването меж-

ду акаунтите. При падащото меню с логин 

дан ните основният профил ще е маркиран 

като „Default situated“. Важно е да знаете 

това, тъй като, ако кликнете на споделен 

документ линк в имейла си, но от някой от 

другите си акаунти, ще получите съобще-

ние, че нямате права да отворите файла.

От друга страна, Google Docs няма про-

блеми с множество акаунти, ако превключ-

вате от Google Apps for Business. Следова-

телно едно от решенията е да превключи-

те към Google Apps for Business за вашия до-

мейн. Ако възнамерявате да създадете ня-

колко десетки акаунта, това ще е напълно 

възможно и безплатно. 

Интернет и мрежи
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Linux: Ubuntu 11.10 
(Oneiric Ocelot)

Носеща кодовото наименование Oneiric 

Ocelot, новата версия е 15-а за Ubuntu ОС 

и ще бъде поддържана през следващите 18 

месеца както за десктоп системи, така и 

за сървъри. Всъщност Oneiric Ocelot идва в 

следните версии: Ubuntu Desktop, Ubuntu 

Server, Ubuntu Cloud, Kubuntu, Xubuntu, 

Lubuntu, Edubuntu, Mythbuntu и Ubuntu 

Studio.

Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot) носи редица 

подобрения за Unity лънчера и панела, като 

над всички е новата десктоп среда GNOME 

3.2. Освен това „под капака” на Ubuntu 11.10 

намираме също Unity 2D/3D interface 4.22, 

Linux kernel 3.0.4, X.Org 7.6, Xorg Server 1.10.4, 

Upstart 1.3, Python 2.7.2 и редица други по-

лезни инструменти.

Linux: UNetbootin 
563

UNetbootin ще ви позволи да си създа-

дете стартиращи USB flash устройства 

с една или повече дистрибуции на Linux. 

Програмата може да използва вече изтег-

лени ISO образи или да ги свали вместо 

вас.Тя има вградена поддръжка за автома-

тично изтегляне на следните дистрибу-

ции: Ubuntu, Debian, Linux Mint, openSUSE, 

Arch Linux, Damn Small Linux, SliTaz, Puppy 

Linux, gNewSense, FreeBSD, NetBSD, Fedora, 

PCLinuxOS, Sabayon Linux, Gentoo, MEPIS, 

Zenwalk, Slax, Dreamlinux, Elive, CentOS, 

Mandriva, LinuxConsole, Frugalware Linux и 

xPUD. Програмата може да се използва за 

зареждане и на други инструменти, като 

Parted Magic, SystemRescueCD, Super Grub 

Disk, Backtrack, Ophcrack, NTPasswd, Gujin, 

Smart Boot Manager, спасителни дискове на 

антивирусни програми, FreeDOS и други.

Linux: Wine 1.3.30 
Development

Wine ще ви предостави Windows интер-

фейс за Linux базирани системи. С Wine мо-

жете да пуснете любимите си Windows 

програми в Linux работна среда, като са-

мата програма е абсолютно независима 

от Windows, защото е изградена на база-

та на код, различен от този на Microsoft. В 

същото време тя използва и неговите ди-

намични библиотеки. Едно чудесно сред-

ство за свързване на тези две операцион-

ни системи.
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Мобилни 
устройства: Opera Mini 
for Android 6.5

Според създателите си Opera Mini е най-

бързият браузър за мобилни устройства. 

Програмата постига това с компресиране 

на страниците, които разглеждате през 

сървърите на Опера, което ще ви спести 

не само време, но и пари от трафик на мо-

билното ви устройство. Opera Mini е с оп-

ростен и лесен за употреба дизайн, с инту-

итивен интерфейс, който ще ви позволи да 

разглеждате страниците без забавяне или 

трудности на малкия екран на вашето PDA.

Оптични устройства: 
Nero Kwik Media 11

Nero Kwik Media включва всички възмож-

ности на Nero BurnLite 10  –безплатната 

версия на един от най-популярните проду-

кти за запис на дискове. С помощ та на Nero 

Kwik Media може да записвате и копирате 

CD и DVD дискове. Програмата е със значи-

телно намалени възможности спрямо пъл-

ната версия, но за сметка на това е напъл-

но безплатна и без ограничение на периода, 

за който можете да я използвате.

WEB разработване: 
XAMPP 1.7.7

XAMPP e Apache дистрибуция за Windows 

и Linux, съдържаща допълнително MySQL, PHP 

и Perl. С помощ та на тази програма може-

те лесно и бързо да симулирате сървър на 

домашния си компютър, без да се налага да 

инсталирате множество приложения. Също 

така няма да е нужно да правите сложни кон-

фигурации и настройки, тъй като това при-

ложение ще изпълни задачата вместо вас.

Сигурност: Comodo 
Internet Security 5.8

Comodo Internet Security съчетава в себе си 

Comodo Firewall Pro и Comodo Antivirus, като 

същевремен но е един от най-леките и най-

полезните безплатни пакети за цялостна за-

щита. Comodo Firewall Pro (независимо че из-

ползва съвсем малко системни ресурси) е дос-

та ефективна за защита от досадни реклами, 

изскачащи прозорци, шпионски приложения и 

др. Дава напълно реална картина на IP връзки-

те и портовете и ви помага да се предпази-

те от 10 000 (и повече) зловредни приложения.

Пълното описание на програмите в диска можете да 

намерите в сайта ни www.pcworld.bg веднага след 

излизането на всеки нов брой

ф
орм

ация от
 ваш

ет
о PocketPC. П

рогра-
м
ат

а щ
е ви пом

огне да съхранит
е свои-

т
е конт

акт
и, бележ

ки, срещ
и, задачи, съ-

общ
ения, разговори и др. М

ож
ет

е същ
о 

т
ака да зададет

е граф
ик за създаванет

о 
на архиви, да запазват

е архива кат
о би-

нарен или т
екст

ов код и ощ
е други по-

лезни ф
ункции.

Team
V

iew
er for A

ndroid 6.0.203, Android 
O
S, Freew

are, С Team
View

er и DynGate им
а-

т
е възм

ож
ност

 т
а за управление на да-

ден от
далечен ком

пю
т

ър. Програм
ат

а ви 
позволява т

ри реж
им

а на работ
а: цялост

-
нот

о споделяне на ком
пю

т
ъра, споделя-

не сам
о на работ

нат
а площ

 и т
рансф

ер 
на дан ни. Team

View
er позволява свързва-

т
е с от

далечения ком
пю

т
ър дори и при 

пуснат
а защ

ит
на ст

ена.
Team

V
iew

er for iPho
n

e 6.0.9302, iO
S, 

Freew
are

Team
V

iew
er H

D
 for iPad

 6.0.9302, iO
S, 

Freew
are

Yahoo! M
essenger for iPhone 2.2.1, iO

S, 
Freew

are, С т
ази програм

ка на Yahoo щ
е 

м
ож

ет
е да ком

уникират
е свободно със 

своит
е прият

ели в И
нт

ернет
 не сам

о 
чрез обикновен чат

 (писане), но и чрез 
гласово предаване на дан ни или чрез ви-
део конф

ерент
на връзка. 

Сигурност
C

o
m

o
d

o
 A

n
tiv

iru
s 5

.8.211697.2124, 
W

indow
s XP/2003 Server/Vista/7, Freew

are, 
Тази чудесна ант

ивирусна програм
а м

ож
е 

би е единст
венат

а от
 безплат

нит
е ан-

т
ивируси, коят

о разполага с акт
ивен ске-

нер за м
аксим

ална защ
ит

а на сист
ем

ат
а. 

О
бновява редовно деф

инициит
е си и им

а 
лесен и удобен инт

ерф
ейс. 

Com
odo Firew

all 5.8.211697.2124, W
indow

s 
XP/2003 Server/Vista/7, Freew

are, Toвa e 
eдна м

ного инт
ересна и безплат

на за-
щ

ит
на ст

ена (firew
all) за W

indow
s. Н

еза-
висим

о, че използва съвсем
 м

алко сист
ем

-
ни ресурси е дост

а еф
ект

ивна за защ
ит

а 

от
 досадни реклам

и, изскачащ
и прозорци, 

ш
пионски прилож

ения и др. Дава напълно 
реална карт

ина на IP връзкит
е, порт

о-
вет

е и ви пом
ага да се предпазит

е от
 

10 000 (и повече) зловредни прилож
ения.

Com
odo Internet Security 5.8.211697.2124, 

W
indow

s XP/2003 Server/Vista/7, Freew
are, 

Com
odo Internet Security съчет

ава в себе 
си Com

odo Firew
all Pro и Com

odo Antivirus, 
кат

о в същ
от

о врем
е е един от

 най-ле-
кит

е и най-полезнит
е безплат

ни паке-
т

и за цялост
на защ

ит
а. Com

odo Firew
all 

Pro –независим
о, че използва съвсем

 м
ал-

ко сист
ем

ни ресурси е дост
а еф

ект
ив-

на за защ
ит

а от
 досадни реклам

и, изска-
чащ

и прозорци, ш
пионски прилож

ения и 
др. Дава напълно реална карт

ина на IP 
връзкит

е, порт
овет

е и ви пом
ага да се 

предпазит
е от

 10 000 (и повече) зловред-
ни прилож

ения.
Em

sisoft A
nti-M

alw
are 6.0.0.40, W

indow
s 

2000/XP/2003 Server/V
ista/7, Freew

are, 
AxCrypt е соф

т
уер за ш

иф
роване на дан-

ни, кат
о се използва AES алгорит

ъм
 с дъл-

ж
ина на клю

ча 128 бит
а. П

рограм
ат

а е 
лесна и удобна за работ

а, м
ож

е да рабо-
т

и от
 конт

екст
нот

о м
еню

 и им
а въз-

м
ож

ност
 за създаване на сам

оразархим
и-

ращ
и се архиви (за разш

иф
рованет

о на 
т

акъв архив не е необходим
о да е ин-

ст
алира AxCrypt).

Paren
ts Frien

d
 8.0.70, W

indow
s 2000/

XP/2003 Server/V
ista/7, Sharew

are, $5, 
Parents Friend щ

е ви позволи да ограни-
чит

е дост
ъпа до ком

пю
т

ъра си когат
о 

не ст
е на него. С пом

ощ
 т

а на програ-
м
ат

а м
ож

ет
е да укаж

ет
е кои програ-

м
и да не бъдат

 ст
арт

ирани, или ако бъ-
дат

 ст
арт

ирани т
ова да бъде в опре-

делено врем
е или да се изисква парола. 

Тези ограничения м
огат

 да се въведат
 и 

за И
нт

ернет
 ст

раници, регист
рит

е на 
ком

пю
т

ъра, създаванет
о на нови ф

айло-
ве и м

ного други.

Сист
ем

ни инст
рум

ент
и

W
in

d
o

w
B

lin
d

s 7.3, W
indow

s XP/2003 
Server/V

ista/7/8, Sharew
are, $19.95, 

W
indow

Blinds пром
еня изгледа на пот

ре-
бит

елския инт
ерф

ейс на M
S W

indow
s. М

о-
ж
ет

е да използват
е прекраснит

е визуал-
ни ст

илове, коит
о са създадени от

 ав-
т

орит
е на програм

ат
а и да пром

енят
е 

вирт
уално почт

и всички граф
ични еле-

м
ент

и от
 инт

ерф
ейса.

W
EB

 разработ
в

ане
X

A
M

P
P

 fo
r W

in
d

o
w

s 1.7.7, W
indow

s 
98/2000/XP/2003 Server/Vista, G

PL (G
N
U 

General Public License), XAM
PP e Apache 

дист
рибуция, съдърж

ащ
а допълнит

елно 
M

ySQ
L, PHP и Perl. С пом

ощ
 т

а на т
ази 

програм
а м

ож
ет

е лесно и бързо да сим
у-

лират
е сървър на дом

аш
ния си ком

пю
т

ър 
без да се налага да инст

алират
е м

нож
е-

ст
во прилож

ения. Същ
о т

ака ням
а да се 

налага да правит
е слож

ни конф
игурации 

и наст
ройки кат

о т
ова прилож

ение щ
е 

го направи вм
ест

о вас.
X

A
M

PP for Lin
ux 1.7.7, Linux, GPL (GN

U 
General Public License)
D

em
o в

ерсии на игри
Fifa 2012, D

em
o, FIFA

 12 за PC в
нася 

на т
ерена пром

енящ
ия играт

а нов 
ендж

ин Player Im
pact, койт

о прида-
в

а реалист
ичност

 в
ъв

 в
сяко взаи-

м
о

дейст
в

ие на ф
ут

болнот
о поле. 

Револю
цион нит

е нововъведения в гейм
-

плея, вдъхновени от
 реалния ф

ут
бол, пра-

вят
 FIFA 12 ощ

е по-задълбочена и увлека-
т

елна. Съвсем
 новият

 Precision Dribbling 
предост

авя по-голям
а прецизност

 на кон-
т

рола върху т
опкат

а при т
есни прос-

т
ранст

ва, дава повече врем
е за взем

а-
не на реш

ения за ат
акат

а и повече кон-
т

рол върху динам
икат

а на играт
а. Н

о-
вовъведеният

а в ат
акат

а са балансира-
ни от

 преработ
ен защ

ит
ен м

еханизъм
, 

коет
о м

аксим
ално доближ

ава играт
а до 

реалния ф
ут

бол. 
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Име: .........................................................................................................................

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

Ако 

55 = 50, 
то

44 = ?

11

Попълнете празните сектори, за да намерите 
два антонима. Можете да се движите по посока 
на часовниковата стрелка или обратно на нея.

Опростете дробта 

2286 / 4191

Открийте 8-буквено наименование на билка, като 
се движите от кръг в кръг, без да прескачате. Вся-
ка буква трябва да бъде използвана само веднъж, а 
две от буквите не се използват.

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 2011 г. 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. ГО-
ЛЯМАТА НАГРАДА за годината ще е модерен и актуален в края є 
ТАБЛЕТ ОТ ARCHOS (www.archos.bg), оборудван със сензорен екран 
с висока резолюция, мощен ARM процесор, безжичен адаптер за 
връзка с Интернет, мултимедиен плейър, твърд диск с огромен 
капацитет и куп полезен софтуер.
Желаем успех и късмет на всички участници!
Времен ното класиране от досегашните си участия ще намерите 
на www.pcworld.bg.
Междувремен но в бр. 11 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 X3 TV• Мобилен телефон за две SIM карти PRIVILEG X3 TV
Това, което отличава Privileg X3 TV, е вграденият аналогов ТВ тунер. Устройството 
има 3,0" TFT сензорен екран, два стерео високоговорителя, ТВ антена, слот за T-Flash/
Micro SD карта и стилус. Едно от основните преимущества на модела е българското 
меню и възможност та да се въвеждат контакти и пишат съобщения на кирилица. 
Сред предимствата са също УКВ радиото и поддръжката на Bluetooth стандарт 
(A2DP) и за двете карти. Функциите на апарата могат да се управляват както от 
сензорния дисплей, така и чрез 23-те хардуерни бутона, а вградената 3MPix камера 
освен за снимки може да се използва и с компютър (чрез USB кабела) за провеждане 
на видеоразговори. Ако сте верен фен на някое телевизион но предаване и не искате 
да изпускате нито секунда от него, този ТВ телефон е подходящ за вас, както и за 
всеки, който ползва два и повече мобилни апарата в ежедневната си работа. 

• Игра за РС от ПУЛСАР – Battlefield 3• Игра за РС от ПУЛСАР – Battlefield 3
Battlefield 3 изпреварва времето си с мощ та на Frostbite 2 – свръхмодерния игрален 
енджин на шведското студио DICE, доставящ усъвършенствано качество на визу-
алните ефекти, усещане за мащабност, масивно разрушение, правдоподобни ани-
мации на персонажите. Колкото повече куршуми профучават край ушите ви и кол-
кото повече експлозии ви запращат на земята, толкова по-живо и интерактивно е 
бойното поле. В Battlefield 3 вие сте в ролята на елитни американски морски пехо-
тинци и участвате в спиращи дъха мисии на различни места по света, сред които 
Париж, Техеран и Ню Йорк.Повече подробности 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 10.12.2011 г. на адрес: София 1000, п.к. 209, за IQ теста

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

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

.................................................................. ..................................................................
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ТАБУН се отнася към КОНЕ, както ЧЕРДА към:

А) ПЧЕЛИ
Б) ПАТИЦИ
В) ГОВЕДА
Г) КОЗИ
Д) ГЪЛЪБИ

Гласните букви на една пословица са премахнати. 
Можете ли да я възстановите?

НКРЙМРЗЛВНРБТ ДТНЧНКЛ

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

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

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

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

Открийте дума от 12 букви, като започнете в 
един от ъглите и спираловидно се движите към 
центъра.

Т О Н

Р Н И

Е Е Ч

П И Х

66

1010

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

Коя дума има същото значение като 

ПЕРФИДЕН?

А) КОВАРЕН
Б) ПРОНИЦАТЕЛЕН
В) РЕВНОСТЕН
Г) ОКАЯН
Д) ИЗМЪЧЕН

55

99

8877

Награди от теста за бр. 9'2011 
печелят:

Виктория Венелинова Николова, Добрич – мобилен 

телефон за две SIM карти PRIVILEG ТV5 mini

Антон Димитров Кавалов, Смолян – игра за РС от 

ПУЛСАР – Deus Ex: Human Revolution

Диксен Дюлгеров, София – компактна оптична мишка 

от Targus

Милко Димов Хубенов, Смолян – книга от издателство 

„Сиела” – „Извинете, бебето ваше ли е?” от Йордан 

Попов

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. 9'2011: 
1 ОБЛЕКЛО;  2 ПСЕВДОНИМ; 3 3, сборът на числата във всяка фигура е 15; 4 
Ирония, присмех, сарказъм, подигравка; 5 в) РАЗДЕЛЯМ; 6 6 2 / 3 4; 7 Май. В 

началото не се пропуска месец, а след това се пропуска по един, по два, по три и 
т.н.; 8 а) ЕСНАФ; 9 Вж. фиг. 1; 10 Вж. фиг. 2

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

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

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

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

...............................................................................................................
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Пор е д и ц а т а 

„К а к  ра б о -

ти...” достиг-

на шест вълнуващи, 

изпълнени с адрена-

лин и специални ефек-

ти части, обяснявай-

ки подробно принци-

па на работа на ви-

деокартата, проце-

сора, хард диска, ком-

пютърното дъно, мо-

нитора и принтера. 

Е, време е да продъл-

жим темата, като 

този път в центъра 

на вниманието ще е 

оптичното устрой-

ство. 

Как работи 
оптичното 
устройство?

Повечето от вас 

вероятно го наричат 

DVD записвачка, CD устройство, DVD пле-

йър, но най-правилният технически тер-

мин е „оптично устройство”. Защо? Защо-

то точно по този начин работят всички 

те и са вариации на един и същ принцип: 

мотор завърта диска с много висока ско-

рост, а лазер прочита/записва дан ните 

върху него. Заради движението този вид 

устройства са доста шумни и изискват 

сериозно количество енергия. Ако си спом-

ните принципа на работа на хард диска – 

където кръгла плоча, съдържаща дан ни, се 

върти, а прочитането става от движеща 

се глава, – ще видите, че двете техноло-

гии споделят обща концепция. Но докато 

твърдите дискове спокойно могат да дос-

тигнат скорост на трансфер от 100 MB в 

секунда (особено на десктоп машина), то 

оптичните устройства са далеч от това 

число. Дан ните на оптичните дискове са с 

по-ниска плътност, а и механизмите за че-

тене са различни. При все това има още 

една прилика между оптичното устрой-

ство и твърдия диск – това е наличието на 

малко количество вградена памет. Но тъй 

като дан ните на оптичния диск не са тол-

кова плътни и многобройни, кешът е тол-

кова малък, че не се взима предвид като от-

личителна характеристика.

Анатомията на 
оптичния диск

За да разберете как 

работи оптичното ус-

тройство, първо тряб-

ва да разберете как ра-

боти оптичният диск. 

А това е елементарно. 

Основно дисковете се 

състоят от три слоя: 

голямата пластмасова 

част е на дъното, от-

ражателната повърх-

ност е в средата, а гор-

ната част (лейбълът) е 

тази, която защитава 

дан ните. Самите дан-

ни се държат в микро-

скопични ями върху от-

ражателната повърх-

ност. Затова и леките 

драскотини върху ди-

ска не са катастрофал-

ни. По-сериозните оба-

че, включително силно-

то замърсяване на повърхност та, пречат 

на лазера да чете диска, тъй като работи 

с огромна прецизност и ако има наруше-

ние, то ще блокира лъча, ще направи дан-

ните недостъпни или значително по-труд-

ни за прочитане. 

Имайте предвид, че отражателният 

слой, който е в „сандвич” между пластма-

совата част и лейбъла, също така може да 

бъде нарушен, ако пишете върху последния 

с химикалка или флумастер, съдържащи „аб-

разивни” вещества.

Слоевете
До тук добре, но какво означава диск с 

два слоя (dual layer)? Двуслойните дискове 

имат два отражателни слоя вместо един, 

които се намират между лейбъла и пласт-

масовата част. Единият от тези слоеве е 

оптичното устройство?
Владимир Георгиев
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полупрозрачен, така че лазерът да може да 

променя фокусното разстояние и да чете 

през него втория слой. 

Ако имате по-стар DVD плейър вкъщи, 

няма как да не сте забелязали, че филмите 

се паузират за около секунда на конкретен 

момент. Това е в резултат на смяната меж-

ду слоевете на диска. А защо този ефект 

не се получава при компютърните оптич-

ни устройства? Защото те са значително 

по-толерантни към смяната на слоевете 

благодарение на системната памет, коя-

то буферира транзицията и прави така, 

че да изглежда моментна. 

Форматите
Сега, след като сте наясно с основите, 

от тук насетне става въпрос за вариации 

на същите. CD, DVD, HD-DVD, Blu-ray  – те 

всички са варианти на една технология, 

която се оптимизира през годините, за да 

позволява по-голям капацитет върху един 

физически диск. 

CD (Compact Disc) е прадядото на всички 

оптични формати. Включващ най-ниския ка-

пацитет от 700 MB (макар че през послед-

ното десетилетие се появиха и по-големи 

размери), компакт дисковете остават най-

евтиният и лесен начин за произвеждане, 

тъй като дан ните не са толкова плътни и 

следователно се четат по-лесно. 

DVD (Digital Versatile Disc) е директни-

ят наследник на CD-то. Като вместимост 

DVD-тата достигат 8.54 GB при два слоя, 

докато еднослойно DVD е с капацитет от 

4.7 GB. Лазерът, който се използва за разчи-

тане на DVD-тата, е по-фин от този при 

CD-тата, а високият капацитет на сравни-

телно ниска цена е идеален за видео и съх-

раняване на дан ни.

Blu-ray и победеният опонент HD-DVD 

(High Definition DVD) олицетворяват раз-

двоението на оптичните формати. Но вие 

вече знаете това. Blu-ray се нарича така, 

защото използва синьо-виолетов лазер, за 

да чете дан ните. HD-DVD работи с подо-

бен син лазер. Основните разлики между 

двата формата са максималният им капа-

цитет (Blu-ray побира 25 GB на един слой 

и два пъти повече на два слоя, докато HD-

DVD съдържа едва 15 GB на слой) и начинът 

им на производство (HD-DVD-тата се пра-

вят с минорни разлики спрямо DVD форма-

та, докато Blu-ray изисква значително по-

вече промени в поточната линия).

Докато сме на тази тема, трябва да из-

ясним нещо – битката между HD-DVD и Blu-

ray не беше решена от потребителите, 

нито от разликите в двата формата. На-

клонът на везните изцяло се определи от 

компаниите, представляващи HD-DVD и Blu-

ray. Първият основно беше подкрепен от 

Toshiba и Microsoft (Xbox 360), докато вто-

рият имаше зад себе си Sony, Philips, по-го-

лямата част от холивудските студиа и ли-

дерите в порно индустрията. 

Подформати
Подформатите са специфични със суфи-

кса, прикачен към типа на диска.

„ROM” идва от „Read Only Memory” и 

индикира, че става въпрос за диск, върху 

който не може да се записва, а единстве-

но се чете.

„R” е съкращение от „Recordable”. Това е 

диск, върху който може да се записва само 

веднъж и това се отнася за всички форма-

ти, но тук има нещо допълнително, което 

ще коментираме малко по-късно.

„RW” е „Re-writeable”. Както подсказ-

ва името, става въпрос за презаписваем 

диск, т.е. носител, върху който могат да 

се правят записи, после да се изтриват и 

да се записват други. Важно е да отбеле-

жим, че при Blu-ray презаписваемите диско-

ве не са „-RW”, а 

„RAM” означава „Random Access Memory” 

и е странен подформат единствено при 

DVD дисковете. DVD-RAM носителите са 

направени главно да действат на принципа 

на флопи дискетите и заради гъвкавост та 

им спрямо бързите сесии на запис/презапис 

са особено популярни сред видеокамерите. 

Лошата страна на DVD-RAM е, че дискове-

те са скъпи, скорост та на запис е по-ниска, 

отколкото при „-RW”, а и самият формат е 

по-малко съвместим в сравнение с другите.

„DL” е допълнителен суфикс и идва от 

„Dual Layer”. Отбелязва, че носителят е с 

два слоя. Специфичното при него е, че се 

среща предимно при DVD-тата, въпреки 

че има Blu-ray дискове, които са също с два 

слоя, но така се отбелязва единствено ка-

пацитетът им. 

За да приключим с изясняването на под-

форматите, трябва да разясним и каква е 

разликата между „DVD-R” и „DVD+R”. Ос-

новно „+” и „-” версиите на тези форма-

ти се срещат при DVD, като всяка си има 

плюсове и минуси. Всички DVD устройства 

на пазара могат да четат и записват и 

двата формата, но „+” дисковете обик-

новено са по-бързи и по-евтини. От дру-

га страна, „-” форматът включва едно 

голямо предимство: притежава отлична 

съвместимост. Да, DVD+R дисковете ще 

работят на повечето устройства, кои-

то четат DVD, но DVD-R ще работят на 

100% от устройствата. Между двата 

формата има и редица чисто техниче-

ски различия, в които няма смисъл да за-

дълбаваме, защото: 1) качеството се оп-

ределя от марката/цената, и 2) важното 

е как собствената ви записвачка се спра-

вя с двата стандарта.

Любопитни факти за 
оптичните дискове и 
устройства

- CD-то такова, каквото го познава-

ме днес, се разработва от Sony и Philips 

в самото начало на 80-те години на ми-

налия век.

- Първият компакт диск с комерсиална 

насоченост е използван през 1982 г. за раз-

пространението на албума „52-nd Street” 

на поп музиканта Били Джоел.

- Първоначално CD-то е трябвало да 

съдържа точно 60 минути музика, но по-

късно се стига до капацитета 74 минути, 

за да може да се побере на един носител 

цялата "Девета симфония" на Бетховен. 

- Компютърните CD-ROM-и се появя-

ват през 1985-а, една година, след като 

технологията навлиза в автомобилите.

- Портативните CD плейъри започват 

съществуването си на масовия пазар през 

1983 г. благодарение на Sony. Тогава са се 

наричали CD Walkman, а по-късно Discman.

- Първите записвачки излизат на паза-

ра през 1988 г.

- Към момента са продадени над 250 

млрд. компакт диска в световен мащаб.

- DVD технологията съществува от 

1995 г., а Blu-ray – 2000-та.
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представлява от Югоизточна Азия, Тайван и 

Южна Корея. „region 4” – Централна и Южна 

Америка, Океания. „region 5” – Индия, Русия, 

Африка, Централна и Южна Азия. 

Blu-ray форматът е по-малко ограни-

чителен и включва три регионални кода: 

„A” покрива Южна и Северна Америка, Ин-

дия, Япония и Югоизточна Азия. „B” включ-

ва Европа и Австралия, а „C” обхваща Ру-

сия и Китай.

Технологиите Lightscribe и 
Labelflash

„Lightscribe” и „Labelflash” са технологии, 

които вероятно сте срещали сред специ-

фикациите на определени, по-скъпи моде-

ли записвачки или оптични дискове. Основ-

но те позволяват на записвачката да про-

гаря монохромния лейбъл слой на специални 

дискове, гравирайки ги по този начин с над-

пис по желание. Процесът е дълъг и в зави-

симост от текста може да отнеме между 

половин и един час, но дисковете ви ще из-

глеждат далеч по атрактивни от това, да 

бъдат надписани с флумастер. Както вече 

споменахме, освен че ще ви трябва запис-

вачка, която поддържа една от двете тех-

нологии (Lightscribe е по-масовата на паза-

ра), за да гравирате ще ви трябва и специа-

лен диск от същата технология. 

През  последните няколко години 

Lightscribe силно се рекламира от голяма 

част от производителите на портатив-

ни компютри и се включва в оптичните ус-

тройства на повечето лаптопи.

Бъдещето
Жизненият цикъл на Blu-ray със сигур-

ност ще продължи и форматът ще се раз-

вива поне още няколко години. Но четвър-

тото поколение оптични стандарти чука 

на вратата, макар към този момент да 

няма ясна визия дали напред ще излезе кон-

кретна технология, или отново ще ста-

нем свидетели на междуформатна война. 

Към този момент трите най-перспектив-

ни технологии са:

HVD (Holographic Versatile Disc) е техно-

логия, най-активно разработвана в пери-

ода 2004-2008 г., позволяваща на диск с раз-

мерите на CD да се записват няколко тера-

байта (TB) дан ни. Включва техника, позна-

та като колинеарна холография, при коя-

то червен и син лазери четат дан ните ус-

поредно. Първите дискове, които трябва-

ше да се появят, щяха да са с капацитет 

от 100 GB и 200 GB, впоследствие дости-

гайки зашеметяващите 6 TB. Уви, много от 

предварително заложените дати бяха про-

пуснати, но и онлайн пространството ре-

агира остро на идеята за HVD дискове на 

цена около 200 долара и HVD устройство с 

начална цена от 15 хиляди долара. Зад този 

формат обаче стоят голяма част от лиде-

рите в ИТ бранша (Sony, Nintendo, Apple, 

Hitachi и др.) и със сигурност ще чуваме за 

него и в бъдеще.

PCD (Protein-Coated Disc) включва обли-

цоването на стандартен DVD диск със спе-

циален светлочувствителен протеин, на-

правен от генетично подобрени микроби. 

Поне на теория тази технология позволя-

ва до 50 TB на един диск и ще се използва в 

комбинация с HVD. За съжаление едва ли ще 

видим PCD стандарта на масовия пазар в 

близките няколко години предвид това, че 

върху технологията се работи от около 4 

години. Зад стандарта стои основно япон-

ската компания NEC. 

LS-R (Layer-Selection-Type Recordable) е 

термин, употребен за пръв път през 2003 г. 

от Hitachi. LS-R позволява използването на 

голям брой слоеве на един диск. При пре-

дишните оптични технологии се използ-

ват едва един-два слоя, тъй като отраже-

нието от различните слоеве може да пречи 

между самите тях. Но при LS-R единствено 

конкретен слой генерира отражение, кое-

то на практика позволява десетки слоеве 

да се поберат на един носител. Това се по-

стига чрез електронен „избирателен” ме-

ханизъм, при който всеки слой се облицова 

с електроди, и единствено електродите, 

асоциирани със съответния слой, се акти-

вират. Така например един 20-слоен диск с 

размерите на стандартно CD може лесно 

да побира 1 TB дан ни. 

Тъй като LS-R форматът никога не е бил 

обвързван дори с ориентировъчни сроко-

ве, вероятно Hitachi ще оставят техно-

логията в лабораториите си или комер-

сиалната є употреба ще е по някакъв на-

чин комбинирана с някой от другите оп-

тични формати. 

Скорост на оптичното 
устройство и диска

През последните години скоростите 

на четене/запис на диска се превърнаха в 

незначителен параметър. Вече се смята, 

че всяко оптично устройство предоста-

вя достатъчно бързи скорости за безпро-

блемно прочитане на дисковете. Рейтин-

гът на скорост та при оптичните устрой-

ства се измерва относително примитив-

но и винаги завършва на кратно число. Виж-

дали сте „52x” CD-ROM устройства и зна-

ете, че оптичните носители могат да са 

с по-нисък рейтинг, но това на практи-

ка няма значение – дискът ще бъде проче-

тен. Има значение, когато говорим за ско-

рост на запис. Когато се опитвате да за-

пишете диск, обикновено програмата ще 

ви даде опция за избор на скорост, на коя-

то да бъде записан носителят. От тази 

скорост зависи доколко бързо ще бъде запи-

сан дискът, но съществува и неписано пра-

вило, че най-евтините носители не тряб-

ва да се записват на максималната им ско-

рост, тъй като рискът от некачествен 

запис е по-голям. Скорост та на запис оба-

че е най-важна, когато дискът ще бъде из-

ползван на DVD или Blu-ray плейъри, които 

традицион но четат дан ните на значител-

но по-ниски скорости от показателите на 

компютърната ви записвачка. Вие може да 

сте свикнали да записвате Blu-ray дискове 

на 4x или 6x скорост, но чисто новият ви 

Blu-ray плейър може да е с максимална ско-

рост на четене 2х. 

Регионалното кодиране
Регионалното кодиране е нещо, от кое-

то болшинството български потребите-

ли не се интересуват (заради силно изра-

зеното пиратство), но за целост та на на-

стоящия материал ще обясним накратко 

за какво става въпрос. 

Регионалното кодиране се прави заради 

регионалните права за дигитално разпрос-

транение на игри и филми, като са обхва-

нати форматите DVD и Blu-ray. В това от-

ношение осезаемо по-ограничителен е DVD 

форматът, който съдържа общо шест ко-

мерсиални регионални кода. Най-предпочита-

ният от потребителите е „region 0”, тъй 

като е интернационалният код и означава, 

че съответния носител може да се използ-

ва навсякъде. „region 1” се отнася за САЩ 

и Канада. „region 2” е другият регионален 

код, който трябва да ви интересува, тъй 

като важи за Европа (с изключение на Русия, 

Украйна и Беларус), включително страни-

те от Близкия изток и Япония. „region 3” се 
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С 
пристигането на най-новата версия 

на най-популярната Linux дистрибу-

ция (Ubuntu 11.10, която би трябва-

ло да е факт, когато четете това) причи-

ните да се изпробва операцион на система 

с отворен код стават още повече. В най-

пресните си итерации откритата плат-

форма е още по-лесна за използване, с по-

добра поддръжка за 64-битови архитекту-

ри, с много подобрения по отношение на 

използваемост та и какво ли още не.

А ако сте сред многото начинаещи Linux 

потребители, които са преодолели притесне-

нията си от непознатото, можем само да ви 

поздравим за успешния избор –  защото вече 

сте поели по пътя на свободата – далеч от 

високите цени, обвързването със специфич-

ни фирмени технологии, постоян ните малуер 

атаки и останалите обичайни неприятности, 

свързани с използването на Windows и Mac OS. 

От друга страна, Linux не е лъжица за 

всяка уста и някои от спецификите дори 

на „User-friendly“ варианти като Ubuntu 

може да откаже мнозина още в началото. 

В случай че вече сте пробвали и се ориен-

тирате в тази посока, все пак не бързай-

те да се обезсърчавате. В настоящия ма-

териал събрахме информация, която може 

да ви помогне да оползотворите по-добре 

пълните възможности на Linux и да откри-

ете по-лесно скритите съкровища на плат-

формите с отворен код.

5 класически грешки, 
допускани от 
начинаещите Linux 
потребители
Започваме с грешките, защото те са 

имен но това, което обикновено правим 

първо при всеки свой сблъсък с нещо ново 

и непознато. В случая е важно да се знае, че 

никоя от споменатите по-долу грешки не 

е от „фатално” естество. Но ако знаете 

предварително повече за тях, можете по-

лесно да ги избегнете и да си спестите не-

нужни ядове и притеснения. А ето ги и пет-

те неща, които е добре да избягвате, пра-

вейки първите си стъпки в света на Linux.

Грешка 1: Очаквате Windows 
Ние, хората, сме същества на навика, 

който нерядко управлява и целия ни жи-

вот. Затова е нормално след години, пре-

карани в работа с Windows или Mac OS, да 

очаквате да ги виждате всеки път когато 

седнете пред компютъра. И действител-

но, Ubuntu, а и много от останалите нови 

Linux дистрибуции, възприеха голяма част 

от стандартните начини за взаимодейст-

вие от Windows и Mac системите, така че 

унификацията в интерфейсите на различ-

ните ОС конкуренти всъщност е доста на-

преднала. Но при малко по-задълбочено на-

влизане в спецификите вече става очевад-

но, че дори най-силно насочените към ин-

дивидуални потребители дистрибуции не 

са Windows.

Това обаче не значи, повтаряме, НЕ ЗНА-

ЧИ, че Linux-ите са по-трудни за работа 

или за усвояване. Простотата на използва-

не на Ubuntu например е пословична, зато-

ва и не е случайно, че това е най-популяр-

ната Linux дистрибуция. Но все пак е раз-

лична, така че може да ви отнеме извест-

но време да свикнете с малко по-другия на-

чин, по който се правят нещата. Не позво-

лявайте все пак това време и вроденият 

ви мързел (какъвто, уви, дреме у всички ни) 

да ви откажат – безспорно с малка инвес-

тиция на време и усилия можете да спече-

лите голяма купчина предимства, а и да си 

спестите доста пари в дългосрочен план.

Грешка 2: Използвате ненужно 
Root достъпа

Една от големите разлики между Linux 

и Windows е, че Linux потребителите ня-

мат по подразбиране „root“, т.е. админи-

страторски достъп до системата. Това е 

голям плюс от гледна точка на сигурност-

та, така че е добре да пазите и ползвате 

root достъпа само за случаите, когато той 

наистина е необходим. 

От друга страна, не бива и да се плаши-

те да ползвате root достъпа, когато реши-

Най-важните хитрини и 
съвети за всеки начинаещ 
Linux потребител
5 често допускани грешки при работа с Linux, дузина команди, които задължително тряб-
ва да се знаят, и 5 неща, които можете да направите веднага след инсталация на Ubuntu
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те, че ви трябва – все пак има някои задачи, 

които изискват администраторски приви-

легии. Важното е да ги ползвате само кога-

то наистина трябва.

Грешка 3: Използвате Google, 
за да търсите софтуер

Ако току-що сте преминали към Linux 

от Windows, много вероятно е да се изку-

шите да търсите допълнителен софтуер, 

като използвате стандартния за Windows 

подход  – ровейки онлайн с любимата си 

търсачка. Едно от големите предимства 

на Linux обаче е в това, че осигуряването 

на допълнителен софтуер е значително по-

лесно (дори да оставим настрана, че е и на-

пълно безплатно). Почти всички съвремен-

ни Linux дистрибуции имат модул от типа 

„package manager“ и имен но той е едно от 

нещата, които трябва да локализирате 

най-напред. В Ubuntu въпросният модул се 

нарича Ubuntu Software Center и трябва да 

стане ваш пръв приятел. Точно с негова по-

мощ ще можете да намерите всяка програ-

ма, която ви трябва.

Грешка 4: Плашите се от 
командния ред

Съвремен ните операцион ни системи, 

включително Linux и особено последните 

Ubuntu-та, на практика ни накараха да заб-

равим т.нар. команден ред – нещо, което 

почти не ни се налага да използваме. Мно-

го вероятно е да не се наложи и на вас във 

взаимодействието с избраната отворе-

на платформа. 

В Linux командният ред все пак е важен, 

но пък и не бива да се плашите, когато ви 

се наложи да го ползвате. Няма нищо труд-

но – писането на някоя и друга проста ко-

манда (вж. следващата секция на статия-

та) не е по-сложно от това, да кликаш из ку-

пища прозорци на потребителския интер-

фейс, докато откриеш каквото ти тряб-

ва (ако изобщо го откриеш). Но за смет-

ка на това може да бъде доста по-бързо 

и по-ефективно. Не твърдим, че трябва 

непремен но да се стремите да работите 

с команден ред, но ако все пак нещо го на-

лага, не се стресирайте излишно. 

Грешка 5: Отказвате се 
твърде лесно

Промените винаги са свързани със стрес 

без значение колко прости може да са всъщ-

ност те и независимо дали сменяте квар-

тира, мобилен телефон или операцион на 

система. В случая е важно да си припомни-

те, че не сте родени с познания нито за 

Windows, нито за OS X – със сигурност са ви 

трябвали време и работа, за да се научите 

как да ги използвате пълноцен но и ефектив-

но в зависимост от конкретните ви нужди.

Същото се отнася и за Linux. Фактът, 

че тази платформа ви предлага по-различен 

начин на работа в сравнение с този, с кой-

то сте свикнали, не означава, че новият е 

с нещо по-лош или по-труден – той прос-

то е друг. Ако си повтаряте редовно тази 

„мантра“ всеки път когато се сблъскате с 

нещо, различно от очакванията ви, скоро 

ще забравите за тях и ще откриете, че в 

много отношения Linux си върши работа-

та дори много по-добре от другите плат-

форми. А след още известно време с отво-

рената платформа може дори да ви се сто-

ри невъзможно да се върнете обратно към 

Windows или Mac. С други думи, не бързай-

те да се отказвате, защото може да про-

пуснете възможност та да изследвате кра-

сотите на цяла нова вселена.

Дузина команди, 
които всеки начинаещ 
Linux потребител 
трябва да знае

П о - г о р е  в е ч е  с п о м е н а х м е  з а 

неоснователност та на притесненията 

от командния ред, но ако все още ги има-

те, може би ще ви е по-лесно да ги разсе-

ете, знаейки „златната“ за всеки Linux по-

требител дузина команди – за всеки случай, 

ако все пак ви се наложи. 

1. man
Започваме с командата „man“, защото в 

много отношения е най-фундаменталната. 

Всъщност това е командата, която тряб-

ва да използвате, за да научите повече за 

която и да е друга команда в Linux. 

Най-общо казано, „man“ показва налични-

те онлайн страници от потребителски на-

ръчници за различните други команди. Като 

използвате въпросния кратък текстов низ, 

можете лесно да разберете както функции-

те на командите, които ви интересуват, 

така и как, и кога да ги използвате. Може-

те дори да напишете „man man“, за да изка-

рате информацион ната страница за сама-

та команда „man“. Тоест, ако не сте сигур-

ни в действието на някоя от Linux коман-

дите, просто напишете в командния ред 

„man“, интервал и точното име на коман-

дата, за която искате да научите повече.

2. ls
Друга фундаментална Linux команда е 

„Is“. Тя изобразява съдържанието на дадена 

директория или тази, в която сте в момен-

та. Например „ls ~“ ще ви покаже файлове-

те във вашата home директория.

3. pwd
За да разберете в коя точно директо-

рия се намирате в момента, просто напи-

шете „pwd“, което е съкращение от „print 

working directory“, т.е. „отпечатай работ-

ната директория“. 

4. cd
Една до болка позната команда на хора-

та, които още си спомнят езика BASIC. В 

Linux тя изпълнява абсолютно същата функ-

ция – сменя текущата директория (change 

directory). Ако искате например да преми-

нете от текущата в десктоп директори-

ята, напишете „cd desktop“.

5. mkdir
Това е командата, която трябва да из-

ползвате, ако искате да създадете нова ди-

ректория (make directory). Тоест, ако на-

пишете в командния ред „mkdir pictures“, 

ще създадете нова директория, кръсте-

на „pictures“.

6. find и locate
Основни команди при търсене на файло-

ве. Тоест, ако искате да намерите даден 

файл, напишете „find“ или „locate“ и име-

то на файла  – и двете команди ще свър-

шат работа.

7. cp
Това е командата, която се използва, в 

случай че искате да направите копие на да-

ден файл с ново име. Ако например напише-

те „cp cats dogs“, ще получите точно ко-

пие на файла „cats“, но вече с името „dogs“ 

(без да се изтрива изходният файл „cats“).

8. mv
С командата „mv“ можете да променя-

те името на даден файл или да го премест-
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вате в друга директория, или да правите и 

двете. При същия котешко-кучешки пример 

написването на „mv cats dogs“ ще преиме-

нува файла „cats“ на файл, кръстен „dogs“. А 

ако напишете „mv cats ~/desktop“, ще пре-

местите файла „cats“ в десктоп директо-

рията, без да го преименувате.

9. more
Както загатва простичкото наимено-

вание на тази команда, при написване на 

„more“ плюс име на файл Linux ще ви по-

каже един екран от съдържанието на въ-

просния файл.

10. kill
Няма по-ефективен начин да спрете из-

пълнението на дадено приложение от това, 

да го „убиете“. Точно това прави команда-

та „kill“. Тя обикновено се използва след ко-

мандата „ps“, която пък ви помага да наме-

рите процеса, подлежащ на прекратяване.

11. sudo
Една от причините за високата сигур-

ност на Linux платформите е в това, че 

само „root потребителите“ имат админи-

страторските привилегии да инсталират 

или премахват приложения или да правят 

други големи системни промени. Команда-

та „sudo“ обаче ви дава възможност да ин-

сталирате приложения и като обикновен 

потребител, при това ви дава времен но 

ограничени root привилегии. Разбира се, ще 

ви се наложи да въведете и своята потре-

бителска парола.

12. passwd
Налага се да смените паролата си? Прос-

то напишете този стринг в командния ред 

и той ще ви помоли да напишете първо те-

кущата си парола, а след това и новата.

Това е – не звучи сложно, нали? Не бива 

да забравяте също, че документацията, 

която идва с вашата Linux дистрибуция, 

също може да помогне доста както 

по отношение на командите, така 

и по редица други въпроси, свърза-

ни с отворената операцион на сис-

тема. В Ubuntu например Help сек-

цията на командния ред е отлично 

място, където можете да научите 

много за различните команди и за 

това, как да ги използвате. 

Свободно достъпният наръчник 

„Getting Started with Linux“ на Linux.

org (http://www.linux.org/lessons/

beginner/toc.html) също си заслужа-

ва да му отделим време и внима-

ние. Във всеки случай научаването на някол-

ко основни команди е отлична първа стъпка 

към това, да се чувствате по-комфортно 

при работа с всяка Linux дистрибуция. Оп-

итайте и ще се уверите скоро, че команд-

ният ред е ваш пръв и незаменим приятел.

5 неща, които можете 
да направите веднага 
след инсталиране на 
Ubuntu
Един от поводите за силния Linux ак-

цент в настоящия брой на PC World е изли-

зането на поредната нова версия на Ubuntu 

(11.10, или Oneiric Ocelot), която е достъп-

на от средата на октомври. А ако чете-

те това, то почти със сигурност разпола-

гате и с диска към списанието, където мо-

жете да я намерите и използвате по свое 

усмотрение. В случай че тепърва започва-

те да изследвате тази оpen-source вселена, 

вероятно ще се позачудите какво точно да 

направите като начало. Затова по-долу ще 

ви препоръчаме пет неща, които да пипне-

те веднага след инсталацията на Ubuntu. 

1. Изберете си изглед
Малко са нещата, които могат да ви 

помогнат да се почувства-

те повече „на ти“ с Ubuntu, 

отколкото промяната в 

изгледа на вашия работен 

плот. А с тази ОС възмож-

ностите за избор са прак-

тически безгранични. Има 

вариант например както да 

изпробвате различни теми, 

фонове и десктоп ефекти, 

така и да замените цялата 

графична среда GNOME 3.2 

и Unity интерфейса с друга 

като KDE.

Възможностите за пер-

сонализация са сред най-силните страни 

на Linux и затова е добре да изследвате 

сами границите на въображението си. В 

Oneiric Ocelot можете да започнете, като 

намерите таба „System“, след това оп-

цията „Preferences“ и после „Appearance“. 

Като стигнете до тук, ще намерите раз-

лични опции за теми (Themes), фонове 

(Background), шрифтове (Fonts) и визуални 

ефекти (Visual Effects). След като изчерпи-

те наличните възможноси във въпросното 

меню, можете да разширите експеримен-

тите и с Ubuntu Software Center (вж. след-

ващата точка).

2. Проверете софтуерния 
център

Както споменахме в първата част на ста-

тията, с Linux няма да ви се налага да ровите 

из Мрежата, за да откриете едно или друго 

приложение. За целта в Ubuntu е предвиден 

т.нар. Ubuntu Software Center, който ще ви 

предложи почти неограничен избор от соф-

туер за всякакви цели. Ubuntu Software Center 

е познат още и като package manager, в кой-

то по категории са подредени огромно ко-

личество приложения (обикновено с отворен 

код), които можете да си свалите и използ-

вате напълно безплатно. С други думи, това 

е мястото, където трябва да отивате вед-

нага щом ви потрябва някаква програмка. 

За целта в главния екран на Ubuntu от-

крийте секцията „Applications“, отваряща 

падащо меню, в чието дъно ще намерите 

софтуерния център. От там ще видите 

няколко секции с различни категории при-

ложения, като Accessories, Education, Games, 

Graphics, Internet, Office, Sound & Video, 

Themes & Tweaks и System. Отворете ка-

тегорията, която ви интересува, и вече 

ще разполагате с всички налични за сваля-

не софтуерни предложения. Кликнете на ня-

кое и то ще е ваше – просто няма как да 

бъде по-лесно.
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3. Запознайте се с общност та
Според мнозина най-привлекателна-

та черта на Linux е огромната и жизне-

на общност от потребители и разработ-

чици около всяка дистрибуция на тази ОС. 

Ubuntu съвсем не е изключение от това 

правило. За тази платформа има не само 

солидна и лесно достъпна документация 

(https://help.ubuntu.com/) и чат поддръжка 

на живо (https://help.ubuntu.com/community/

InternetRelayChat), но също цял куп тема-

тични уебфоруми (http://www.ubuntu.com/

support/community/webforums), мейлинг 

листи (http://www.ubuntu.com/support/

community/mailinglists) и Launchpad базира-

на система за въпроси и отговори (https://

answers.launchpad.net/). Добра идея е да се 

запознаете набързо с всички тези ресурси 

още преди да възникнат конкретни въпро-

си, така че да знаете къде да търсите от-

говори, когато се наложи. 

4. Изпробвайте командния 
ред

С риск да започнем да се повтаряме 

(или може би потретваме) ще подчерта-

ем отново, че командният ред в Linux e 

едно от главните предимства, а не нещо, 

от което човек трябва да се плаши. В 

повечето случаи това е и по-бързият и 

доста по-ефективен начин да се свърши 

нещо, отколкото ровенето из графични-

те менюта на стандартния потребител-

ски интерфейс. В Ubuntu терминалът с 

командния ред се намира в „Applications“/

„Accessories“ и „Terminal“ и можете лесно 

да проверите как работи, като използ-

вате някоя от споменатите по-горе ос-

новни команди. 

В случай че искате да се запознаете по-

подробно с възможностите на command 

line терминала, можете да прегледате 

и Help секцията по въпроса в сайта на 

Ubuntu (https://help.ubuntu.com/community/

UsingTheTerminal). 

5. Посетете ъпдейт 
мениджъра

По принцип Ubuntu информира авто-

матично при появата на нови ъпдейти по 

сигурност та или актуализирани софтуер-

ни версии, но за всеки случай е предвидено 

и лесното за използване приложение Ubuntu 

Update Manager, което ви дава допълнител-

ни възможности за ориентация в новости-

те. За да го отворите, отидете в секция 

„System“, след това „Administration“ и избе-

рете „Update Manager“ от падащото меню. 

Там ще намерите списък с всички налични 

ъпдейти, от които да избирате какво да 

си свалите, ако това вече не е направено 

автоматично. 

От тук нататък остава да експеримен-

тирате и да се наслаждавате на възмож-

ностите на новата си операцион на систе-

ма. Желаем ви успех! 
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По времето, когато четете тези ре-

дове, Google вече официално ще са 

пуснали дългоочакваната нова вер-

сия на мобилната си операцион на систе-

ма Android 4.0, по-позната като Ice Cream 

Sandwich. Но в момента близо 85 процен-

та от 190-те милиона Android устройства 

използват Android 2.2 (Froyo) и Android 2.3 

(Gingerbread). А Ice Cream Sandwich първона-

чално ще е достъпен единствено за новия 

смартфон Galaxy Nexus (Prime) и много мал-

ка част от старите модели (предимно най-

скъпите, появили се през 2011 г.), което озна-

чава, че през следващите шест месеца съот-

ношенията няма да се променят драстично. 

Ето защо настоящият материал ще е основ-

но фокусиран върху най-полезните съвети и 

трикове за работа с Froyo и Gingerbread. Но 

нека не се бавим повече. Да започваме!

Най-полезните съвети 
и трикове за работа с 
Android 2.2 Froyo 

Съхранявайте приложения на 
SD картата 

За притежателите на по-стари телефо-

ни с малко вградена памет за приложения 

прехвърлянето на съдържание към SD кар-

тата е нещо задължително. Разбира се, на 

първо време разработчикът на съответ-

ното приложение трябва да позволява тази 

опция. А до нея се достига по следния на-

чин – отидете в Settings -> Applications -> 

Manage Applications и изберете приложе-

ние, което искате да преместите. Ще за-

бележите опция, наречена Move to SD Card, 

кликането на която ще измести цялото 

приложение, без да се оставят следи на ус-

тройството. Как да върнете приложение-

то обратно? Чрез същите настройки, но 

вече на мястото на Move to SD Card опци-

ята ще стои Move to Phone.

Разширението Chrome to 
Phone

Ако използвате браузъра Chrome на 

настолната си машина, разширението 

Chrome to Phone ще ви свърши чудесна ра-

бота. В Android Market ще намерите и вер-

сия на Firefox, която се казва Fox to Phone, 

но имайте предвид, че не идва от Mozilla, 

а от друг разработчик. Първо инсталирай-

те Chrome to Phone (http://bit.ly/gPwa0Y) 

на РС-то си, а след това от Android Market 

свалете и инсталирайте Chrome to Phone 

на телефона си. Сега, когато браузвате из 

уебпространството на компютъра си, мо-

жете да кликнете на новопоявилия се (в 

Chrome браузъра) бутон „Chrome to Phone” 

и да изпратите линка директно към те-

лефона си. Но това не е всичко. Можете 

също така да маркирате телефонен номер, 

да натиснете бутона и същият номер мо-

ментално ще се появи в листата ви за на-

биране на телефона. И още  – можете да 

изпращате посоки, които ще се отварят 

на телефона в Google Maps. А ако копира-

те текст от компютъра си, ще можете 

директно да го пейстнете на телефона.

Инсталирайте Flash
Просто за протокола, ако по някакви не-

ведоми пътища все още не сте си инстали-

рали Flash, направете го! В Android Market 

търсете за „Flash Player 11”.

Блокирайте автоматичното 
Flash зареждане 

Ако се стремите към максимално бър-

зо зареждане на уебстраниците с Flash съ-

държание, просто изключете зареждане-

то на Flash съдържанието. Това става от 

браузъра -> Menu -> More -> Settings, скро-

лирайте надолу до Enable Plug-Ins. Кликне-

те върху него и изберете On Demand, след 

което рестартирайте браузъра. Сега, ко-

гато разглеждате страница с Flash съдър-

жание, на негово място ще виждате малка 

Play стрелкичка (ако желаете все пак да за-

редите Flash съдържанието).

По-добър мултитаскинг
В предишните версии на Android про-

дължителното задържане на Home клави-

Още от най-полезните съвети 
и трикове за работа с Android
Владимир Георгиев
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ша предоставяше достъп до последните 

четири приложения, които сте ползвали. 

При Froyo тези приложения са вече осем.

Превключване между Gmail 
акаунти 

На PC по подразбиране Gmail не може да 

превключва между няколко акаунта освен 

ако не се активира съответната настрой-

ка. При Android не е необходимо да прави-

те нищо допълнително, единствено тап-

нете върху името на акаунта в горния де-

сен ъгъл на екрана, за да превключвате бър-

зо и лесно между тях.

Групови превюта в галерията
Използвайки движението pinching gesture 

(вж. картинката по-долу) върху група от 

снимки в галерията, ще можете да им на-

правите бързо превю.

Десктоп превюта 
На десктопа направете продължител-

но задържане на Apps бутона, това ще из-

веде малки превюта на всичките ви деск-

топ панели. 

Гласови команди
Froyo включва забележителни гласови 

възможности и ако имате последната вер-

сия на Voice Search (проверете за ъпдейт в 

Android Market), ще разполагате с десетки 

начини да управлявате телефона си един-

ствено с гласови команди. Разбира се, тук 

важното е не толкова да сте на „ти” с ан-

глийския език, а да можете правилно, ясно и 

най-вече без акцент да произнасяте коман-

дите. За начало просто задръжте продъл-

жително Search бутона и нагласете Voice 

Search да е по подразбиране (ако вече не 

сте го направили), а след това, когато се 

появи на екрана „Speak Now”, вече може-

те да зададете вашата команда. Ето и ня-

колко примера какво можете да правите с 

Voice Actions.

Обадете се на някого
Кажете „Call [името на контакта], 

[вида на телефона]”, например „Call Vladimir 

Georgiev, Mobile”. Телефонът ще ви даде 

момент да потвърдите или откажете ко-

мандата и след това ще набере съответ-

ния номер.

Изпратете текстово 
съобщение 

Кажете „Send text to [името на кон-

такта],  [съобщението]”.  Например: 

„Send text to Andy Rubin. When will my 

phone get Ice Cream Sandwich question 

mark”. Запомнете, че трябва да произ-

несете препинателния знак, за да бъде 

отбелязан.

Напишете си бележка
Кажете „Note to self, [съответния 

текст]”. След като бъде завършено, съоб-

щението ще ви бъде изпратено директно 

на електрон ната поща.

Отваряне на уебсайт
Кажете „Go to [точния уебадрес]” и ще 

бъдете пренасочени към Интернет браузъ-

ра със съответната страница. 

Възпроизвеждане на 
музикален файл

Кажете „Listen to [изпълнител/песен/ал-

бум]” – важно е да спазвате реда „изпълнител/

песен/албум” (или „сингъл” вместо „албум”).

Най-полезните съвети 
и трикове за работа с 
Android 2.3 Gingerbread 

Управление на приложенията
Когато се появи, Gingerbread въведе нещо 

отдавна желано от потребителите  – по-

лесно менажиране на приложенията, но 

същевремен но и достъп до значително пове-

че информация за тях. От Home екрана тап-

нете бутона Menu, а след това Manage Apps. 

Имайте предвид, че ще видите тази опция 

единствено ако използвате Google-ския лън-

чер, който е по подразбиране. От там ще мо-

жете да получите повече информация за при-

ложенията (ревю пермишъни, възможност 

за директно изтриване или затваряне на ня-

кое приложение и др.), но и ще можете да ги 

трансферирате към SD картата си.

Какво означава оранжевата 
лента? 

Няма как да не сте забелязали светеща-

та оранжева лентичка, нали? Чудите се как-

во сте объркали и какво не е наред? Не се 

тревожете. Когато скролирате списък (на-

пример входящата кутия на Gmail) и дос-

тигнете дъното, оранжевата лента сигна-

лизира, че не можете да отидете по-далеч, 

т.е. това е краят на списъка. Лентата се 

появява и в горната посока, включително 

и при странично скролиране.

Копиране и пействане на 
текст от уебстраница 

Копирането и пействането от браузъра 

е детска игра в Gingerbread. Просто нати-

снете продължително върху някакъв текст, 

за да се появят двете ръкохватки – с тях 

маркирайте текста, който желаете да ко-

пирате, и натиснете избрания регион. За да 

пейстнете текста, отидете до всяко въз-

можно празно поле, натиснете продължи-

телно върху него и изберете Paste.
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Копиране и пействане 
на текст от Gmail 
приложението 

Когато имате отворено имейл съобще-

ние, натиснете Menu клавиша, след това 

More -> Select Text. От тук нататък копи-

рането и пействането става по гореопи-

сания начин.

Съвети за работа с 
клавиатурата при 
Gingerbread 

Autocomplete 
Докато пишете текст и се появи 

autocomplete функцията, забележете, че 

шпацията ще започне да свети в оранже-

во, и ако го натиснете, ще бъде избрана 

предложената от autocomplete дума. Също 

имайте предвид, че autocomplete лентата 

е с възможност да се скролира и ако не ха-

ресвате предложението, което се появи 

първоначално, можете да направите дви-

жение наляво върху autocomplete лената-

та и тогава ще видите другите варианти 

(най-често са не повече от три).

Главни букви? 
Gingerbread за пръв път представи мулти-

тъч жестове при Android и следното е едно 

от нещата, които можете да правите. За 

да въведете главна буква, вместо да натиска-

те Shift (който при старите версии правеше 

всички букви от клавиатурата главни) сега 

можете да натиснете Shift и след това да 

натиснете съответната буква – точно как-

то бихте направили на десктоп калвиатура.

диск на PC-то и ще можете да drag&drop-

вате файлове.

Импортиране на iTunes 
плейлиста

Управлявайте музиката си и импорти-

райте iTunes плейлисти с приложението 

DoubleTwist (http://bit.ly/e7quFP).

Синхронизиране на Outlook 
календара

Ако искате да синхронизирате Outlook ка-

лендара си с телефона, инсталирайте Google 

Calendar Sync (http://bit.ly/dhAvT) и го оста-

вете да свърши цялата работа вместо вас.

Синхронизиране на Outlook 
контактите

А ако искате да синхронизирате Outlook 

контактите си, без да използвате Exchange 

сървър, тогава опитайте приложението 

с отворен код GO Contact Sync (http://bit.

ly/8xV8Wx).

Ако имате Google Reader 
акаунт

Търсите възможност за синхронизиране 

между телефона ви и вашия Google Reader 

акаунт? Решението за вас е малкото, но 

много полезно приложение NewsRob (http://

bit.ly/kHQwGT).

PC буукмарковете на 
телефона?

Възможно ли е да прехвърлите буукмар-

ковете от Интернет браузъра на PC-то 

директно към телефона? Разбира се, че е 

възможно, но с помощ та на приложението 

MyBookmarks (http://bit.ly/mZya4F). 

Бернд Ингмар Гутберлет
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Бърза замяна на дума 
Можете да тапвате върху всяка напи-

сана дума и autocomplete функцията ще ви 

предложи да я замени.

Достъп до пунктуация, числа 
и специални символи

- Натиснете и задръжте всеки кла-

виш – ако има число или специален сим-

вол освен буква, тези опции ще се поя-

вят на нов, горен ред. Например, ако за-

държите R клавиша, ще получите число-

то 4. Задръжте E клавиша и ще получи-

те достъп до 3, é, è, ê, ë.
- Натиснете и задръжте клавиша „.” 

(точка) за бърз достъп до някои от най-

често използваните препинателни знаци.

- След като сте натиснали шпацията и 

се намирате между думи, autocomplete лен-

тата ще се опита да запълни с най-често 

използваните препинателни знаци. И от-

ново тази лента е скролираща, давайки ви 

три допълнителни реда с опции.

Бъдете свързани
Следните съвети, трикове и приложе-

ния работят освен на Gingerbread и Froyo 

също на Android 2.0 и Android 2.1.

Как да ъплоудвате файлове на 
телефона?

За да ъплоудвате файлове на вашия 

Android телефон, свържете устройство-

то с компютъра си и пуснете панела с из-

вестията. Тапнете върху USB свързаната 

кутийка, а след това и върху Mount, кога-

то се появи известието за потвърждаване. 

Сега телефонът ви ще изглежда като хард 
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Въпросът как да постигнем повече с 

по-малко пари е на дневен ред пред ръ-

ководството на всяка компания. От 

всякакъв калибър. В условията и на възход, и 

на рецесия. И отговорът често се крие в оп-

тималното използване на технологиите – и 

новите, и вече съществуващите. Докато го-

лемите корпорации имат огромни ИТ отде-

ли, които се грижат да се уплътнява макси-

мална част от технологичния ресурс, в мал-

ките фирми нещата стоят корен но различ-

но. Те имат същите нужди от съкращаване 

на разходите, без обаче да могат да разчи-

тат на финансовите ресурси на големите. 

Иначе казано, колкото и привлекателно 

да звучи, че инвестицията в дадена техно-

логия ще ви се върне за 2 години например, 

ако не ви е по силите да я направите, това 

няма никаква стойност за вас. Съществу-

ват обаче технологии, които хем могат да 

ви донесат видими резултати като иконо-

мии, и то в кратък период от време, хем 

не изискват грандиозни първоначални вложе-

ния, които няма да са по силите ви.

Видеоразговори
Много добър начин за малките и сред-

ните компании да увеличат ефективност-

та на своите служители е да обърнат по-

сериозно внимание на видеоразговорите. 

Това далеч не е нова технология, всъщност 

е много по-стара, отколкото си мислите. 

Първият видеоразговор е осъществен през 

50-те години на миналия век. Големите кор-

порации ползват някакви форми на виде-

оконференции от 15 години, а през послед-

ните няколко години към тях се присъеди-

няват и малките, и средните компании. 

Как да извадим максимума 
oт комуникациите във фирмата
Деница Дженева

Активното обръщане към видеото е 

причината много специалисти да смятат, 

че 2011 г. е повратна за потребителите на 

IP телефония, особено за компаниите с по-

малко от 200 служители. Причината – въ-

преки че в кризата всички се опитват да 

съкратят разходите дори под санитарния 

минимум, нуждата от комуникации лице в 

лице не отпада. Нито за големите, нито за 

по-малките участници на пазара. Затова и 

специалистите прогнозират, че имен но ви-

деоразговорите ще са на гребена на вълна-

та през тази и следващите няколко години. 

IDC отчита, че въпреки икономическата 

нестабилност продажбите на решения за 

видеоразговори нарастват със 17% на го-

дишна база от 2009 г. насам. Анализатори-

те очакват през 2012 г. пазарът на подоб-

ни системи да удари $5 млрд.
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Защо видеото расте?
Според проучване на QuickPoll основната причина компании-

те да се обръщат към видеоразговорите е възможност та за съ-

кращаване на разходите. Доказано е, че повече от половината 

информация се възприема визуално, следователно срещите лице 

в лице са изключително важни за всяка компания. Нещо повече, 

тези срещи се провеждат в реално време, което позволява да 

се подобри продуктивност та, да се изградят по-лични взаимо-

отношения и да се види по-лесно езикът на тялото. Съкращени-

ята са впечатляващи – Gartner прогнозира, че благодарение на 

видеоконференциите през 2012 г. ще бъдат заменени 2,1 мили-

она самолетни билета. До 2015-а пък 200 милиона служители в 

световен мащаб ще провеждат видеоразговори от настолни-

те си компютри. 

Видеоконференциите поставят малките и средните компа-

нии на една и съща плоскост с големите – те получават същата 

възможност да комуникират с клиентите и партньорите си и да 

откликват бързо на техни проблеми и запитвания, независимо 

къде се намира офисът им. Въпреки това сред българските малки 

и средни компании видеото тепърва навлиза и все още не се рад-

ва на толкова голяма популярност като IP телефонията и обеди-

нените комуникации, коментират от представителство на све-

товна компания у нас. 

IP телефонията
IP телефонията като че ли е най-добре познатият комуника-

ционен инструмент за съкращаване на разходите. Особено кога-

то става въпрос за междуградските и международните разгово-

ри, които могат да бъдат голямо перо, ако фирмата ви е с раз-

пределена в различни локации структура или пък ако контакту-

вате с много клиенти и партньори на други места. Начините на 

спестяване са два. Единият вариант е да се свържат телефон-

ните централи на компанията в различните градове. Така разго-

ворите между тях преминават през Интернет и са безплатни. 

Този начин на спестяване е стар и много добре познат на компа-

ниите и у нас. Практиката е показала, че инвестицията в IP те-

лефония се връща за около една година, твърди Георги Белев, про-

дуктов мениджър на Avaya в Солитрон. 

От Сиско България допълват, че наред със спестяване-

то на разходи ползването на IP телефон на централа може 

значително да подобри 

производителност та на 

фирмите и да им помог-

не да бъдат конкурентни 

на пазара. На първо място 

служителите веднага виж-

дат кой ги търси на ста-

ционарния телефон и бър-

зо връщат пропуснатите 

обаждания. Също така мо-

гат лесно и евтино да пре-

насочват обажданията, които получават на служебния стациона-

рен телефон, към собствените си мобилни телефони, за да бъдат 

откриваеми по всяко време. Заедно с това фирмите имат по-

стоянен достъп до важни дан ни и индекси (борсова информация, 

обмен ни курсове, бързи новини, времето) на екрана на телефона. 

80% икономии
Вторият начин да спестявате разходи с IP телефония е да из-

ползвате фиксираните телефон ни услуги на операторите. МТел 

например дава на малките и средните фирми безплатна телефон-

на централа, три телефон ни апарата и достъп до Интернет с ус-

лугата MTel Ofiice Complete. Услугата е предназначена за компании 

с до 10 служители и позволява да обедините всички фиксирани и 

мобилни номера, с които работите, в една обща клиентска група. 

GLOBUL предоставя на клиентите си услугата GloBul mVPN. Тя 

представлява интегрирано телекомуникацион но решение, което 

обединява всички офиси и служители на дадена компания в един-

на мрежа, включваща всички мобилни и вътрешни телефони. От 

фирмата твърдят, че по този начин се постига намаление до 82% 

на цената на обаждане от вътрешните към мобилните телефо-

ни в групата и до 64 на сто – при обаждания от вътрешните те-

лефони към номера в мрежата на GLOBUL. 

Доста интересна е офертата на Виваком. VIP Вusiness е фикси-

рана IP телефон на услуга. Осъществява се посредством SIP Trunk 

свързаност (SIP протокол). Виваком предлага различни пакети 

в зависимост от нуждите на вашия бизнес. За да ползвате VIP 

Business, е необходимо да разполагате със SIP крайно устройство – 

IP телефон на централа или IP Gateway модул. В рамките на услу-

гата получавате гарантирана IP връзка директно до потреби-

теля и възможност до 300 безплатни телефон ни номера от ав-

томатичен вход. Ако имате телефон на линия и искате да полз-

вате VIP Вusiness, можете да я преобразувате, запазвайки дейст-

ващия си номер. 

Какво всъщност ползват потребителите?
Проучването Virtual PBX за потребителските предпочитания 

е проведено в САЩ, където се влага по-различен смисъл в израза 

„малък и среден бизнес”. Дан ните обаче са релевантни и за българ-

ската действителност. Според Virtual PBX 87% от участниците 

използват за бизнес комуникации мобилните си устройства. По-

пулярни са и фиксираните телефон ни линии, поддържани от 49 на 

сто от респондентите. VoIP линиите са предпочетени от една 

четвърт от анкетираните, а на компютърните VoIP софтуерни 

телефони разчитат 20% от участниците в проучването. 

Обединените комуникации
Много въпроси възникват, когато се заговори за обединени 

комуникации. Първият е „Не мога ли да си ползвам стандарт-
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ните програми за мигновен обмен на съ-

общения, вместо да се ангажирам с пла-

тени аналози на нещата, които и сега ми 

вършат работа?”. Специалистите смя-

тат, че може, но е несериозно от гледна 

точка както на сигурност та, така и на 

функционалност та. 

„Потребителски услуги като Skype и ICQ 

не предлагат такива възможности, както 

и възможности за централизирано управле-

ние и защита на информацията, предава-

на чрез тях”, поясни Михаил Златанов от 

Майкрософт България. Той допълни, че обе-

динените комуникации не са просто свърз-

ване на каналите на комуникация – имейл, 

незабавни съобщения, гласови комуникации 

и аудио- и видеоконференции, но и интег-

рирането им директно в бизнес процесите 

и софтуерните приложения, използвани от 

организациите. 

Какво точно печелите с 
обединените комуникации

На първо място – потребителско удо-

влетворение. Възможност та да бъдете 

открити по няколко начина позволява по-

бързо да отговорите на клиентски запит-

вания. Това води до по-високо задоволство 

на клиентите, което увеличава шанса те 

да препоръчат организацията или да ста-

ни бази дан ни, както и със CRM (Customer 

Relationship Management) системите си за 

постигане на по-добро потребителско удо-

влетворение. 

Как се ползват обединените 
комуникации

Обединените комуникации могат да се 

осъществяват както през екрана на теле-

фона или компютъра ви, така и със специ-

ални устройства. Avaya например предста-

ви таблета Avaya Flare, предназначен да за-

мени стандартния десктоп телефон. На-

кратко той ви дава бърз достъп до комуни-

кации в реално време посредством видео, 

звук, социални медии, чат. Устройството 

използва SIP базирана платформа. Очаква се 

в близко бъдеще да бъде достъпно и за бъл-

гарските потребители. 

Всичко, описано по-горе, обаче може 

да се окаже напълно неизползваемо, ако 

фирмената ви мрежа не разполага с дос-

татъчен капацитет. Една от причини-

те за по-слабото навлизане на видеото 

до момента е имен но тази – за да може 

да замести в максимална степен реална-

та комуникация, видеото трябва да е с 

високо качество. Това зависи колкото от 

възможностите на устройствата, които 

се използват, толкова и от способност-

та на мрежата да осигури качествена 

видеовръзка. Затова, преди да решите 

да направите крачката към което и да 

е от изброените средства за оптимизи-

ране на бизнеса, се уверете, че корпора-

тивната ви мрежа разполага с достатъ-

чен капацитет. 

Редица малки компании планират да го 

направят през тази година – според проуч-

ване на IDC за разходите на малките и сред-

ните предпрития за информацион ни тех-

нологии 2011-а ще бъде рекордна. Анализа-

торите прогнозират числото да достиг-

не 125 млн. долара, което означава, че тези 

компании ще инвестират в ИТ повече от 

периода преди кризата. Докато средните 

фирми смятат да се фокусират върху кла-

уд услугите, малките ще заложат на опти-

мизиране на мрежата, твърдят от IDC. 

нат неин лоялен клиент.

Улеснената съвместна работа пък ви 

позволява по-бързо да пускате нови про-

дукти и услуги на пазара. Също така се на-

маляват разходите за поддръжка и инфра-

структура, тъй като не се налага да има-

те няколко паралелни системи. 

Не на последно място, с обединените 

комуникации се увеличава ефективност-

та и мобилност та на служителите. Не-

зависимо къде се намирате, винаги може-

те да се свържете с правилния колега, в 

точното време и по най-удобния за две-

те страни начин. Това е възможно, защо-

то повечето системи за обединени ко-

муникации разполагат с опция да посочи-

те своя статус – дали сте в среща и мо-

жете да изпращате само кратки съобще-

ния, или сте на бюрото си и отговаряте 

с видео, или пък пътувате и можете да 

говорите по телефона. 

„В България обединените комуника-

ции се използват предимно от банки, 

телекомуникацион ни оператори, произ-

водствени компании, дистрибуторски фир-

ми”, коментира Георги Белев, продуктов 

мениджър на Avaya в Солитрон. Той до-

пълни, че компаниите могат да обвържат 

комуникацион ните си системи с различ-

Таблица: Приходи от видеоконференции и крайни точки 2009-2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Приходи от видеоконференции ($M) 1,892 2,742 3,877 5,308 6,947 8,755

Ръст (%) 16.7 45.0 41.4 36.9 30.9 26.0

Крайни точки (000) 218 300 405 533 686 845

Ръст (%) 5.4 37.4 35.0 31.5 28.9 23.2

Източник IDC
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КОГА НАПОСЛЕДЪК СТЕ СЛУШАЛИ
НЕЩО НЕВEРОЯТНО ОТ ЛАПТОП?

Представяме ви новата серия N на ASUS

По-голяма мощ. По-голяма звучност. По-могъщи усилватели.
По-големи честоти. Повече диапазони. По-голям обхват.
По-невероятен от всеки друг лаптоп.

ASUS препоръчва Windows® 7.
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» Най-интересните 
нови Linux 
дистрибуции

» Първи поглед към 
подобренията в 
Android 4.0 
Ice Cream Sandwich 

» Хитрини и съвети 
за начинаещи 
Linux потребители

» Още съвети 
и трикове за 
работа с Android

Първият процесор AMD Bulldozer (FX-Series) на тестовия полигонС DVD за 3,99 лв.
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