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Тестове на лаптопи и USB 3.0 флашки

Да избегнем задръстванията 
в мрежовия трафик 

»компютри и компоненти
»софтуер и приложения
»мобилни технологии 
»фотоапарати, камери и 

принтери 
»таблети и електронни четци
»компютърни и конзолни игри 
»домашно кино и  3D продукти 

... и още много подходящи 
за празнични подаръци 
електронни джаджи

Спечели 

видеокарт
а 

на Gigabyte и 

т
елеф

он на Gigaset!

Подробен тест на NVIDIA GeForce GTX 580
срещу AMD Radeon 5970, Radeon 5970 и NVIDIA GeForce GTX 480

Най-добрите безплатни 
уеб приложения

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

* Ìîæå äà âàðèðà â çàâèñèìîñò îò êîíêðåòíèòå êîíôèãóðàöèè è ñïåöèôèêàöèè

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

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

Core Inside ñà çàïåçåíè ìàðêè íà Intel 

Corporation â ÑÀÙ è äðóãè ñòðàíè.

Windows®. Æèâîò áåç oãðàíè÷åíèÿ. ASUS ïðåïîðú÷âà Windows 7.

EVENT FOR TECHNOLOGY 
DISTRIBUTORS IN EMEA

8-11  FEBRUARY Fairmont - Monte Carlo

80 countries

150 vendors

400 distributors

100 e-tailers

4,500 one-on-one meetings

$45 billion in combined sales

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

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

Christian Bittebierre, Ingram Micro

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

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

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

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

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

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

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

Laurent Journoud, Asbis

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

#1
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Само най-доброто за торбата 
с коледни хай-тек подаръци!  

Напоследък политици, пазарни аналитици и 
компании ни убеждават, че икономическа-
та криза е към края си. Дали това действи-

телно е така, все още е спорен въпрос, но послани-
ето изглежда пределно ясно – отваряйте портфей-
лите и пазарувайте смело, защото сезонът на праз-
ничните намаления отново е на дневен ред и както 
винаги през декември, мнозина използват момента, 
за да зарадват себе си или близките си с нещо хуба-
во. За любителите на технологиите това обикно-
вено означава инвестиция в някоя модна „джаджа” 
и тъй като ние поддържаме идеята за свобода на 
избора, в настоящия брой на PC World опитахме да 
резюмираме накратко най-добрите IТ продукти и 
технологии на годината, отчитайки не само наши-
те мнения, но и на читателите на изданието в други страни по света. И както обикно-
вено подчертаваме, купуването изобщо не е задължително, но четенето може и да ви 
помогне, ако сте приготвили голямата торба за технологични подаръци, но все още се 
опитвате да се ориентирате в огромния свят от компютърни изделия.

Споменатата тема не е единственото, с което се надяваме да спечелим интереса ви 
в полза на сегашния брой. В тестовата секция например ви предлагаме да се запознаете 
с качествата на някои от най-интересните и горещи за пазара хардуерни продукти. Та-
кава е, да речем, излязлата през ноември дългоочаквана видеокарта NVIDIA GeForce GTX 
580, която подлагаме на изпитание в сравнение с AMD Radeon 5970, Radeon 5970 и NVIDIA 
GeForce GTX 480. А също и USB 3.0 флашките (каквито тестваме за пръв път в редакци-
ята), и модерните лаптопи от масов клас, които са подходящ подарък за хората, успе-
ли да спестят малко повече през годината. 

Естествено, опитахме се да осигурим достатъчно и от обичайното съдържание с 
практическа насоченост, каквото ще откриете в редовните ни рубрики “Софтуер”, “Ин-
тернет” и “Практика”. В този предпразничен брой ви предлагаме също и шанс да спече-
лите атрактивни награди в цели две игри.

Надяваме се, че последният за годината бр. 12/2010 на PC World ще бъде интересен и 
полезен за вас. Работата на сайта ни www.pcworld.bg обаче няма да спре с излизането 
на списанието, така че можете да заповядате там по всяко време.  
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18 настолни процесора Intel Sandy 
Bridge ще излязат до средата на 2011

по две. Споменатият по-горе модел Core 
i5-2390T отново се откроява от общия ло-
гически ред на нещата със своите 2 физи-
чески CPU ядра.

Забелязва се и това, че интегрираните 
във всички процесори графични ядра също 
подлежат на динамичен “клок” и могат да 
повишават работната си честота от 
850 MHz до 1100 MHz, 1250 или 1350 MHz. 
В “икономичните” модели на процесорите 
пък минималната честота на графичния 
модул е 650 MHz.

Друг важен момент е, че за процесори-
те Sandy Bridge очевидно е предвидено из-
менение в схемата на обозначенията. Ос-
вен промяната в рейтинга на производи-
телността, който поставя всички нови 
настолни чипове в серия 2000, става ясно, 
че за обозначаването на по-подробни харак-
теристики за енергоефективността ще се 
използват суфикси (наставки). Тоест, дока-
то “стандартните” процесори ще са лише-
ни от такива, енергоефективните модели 
ще ги имат. Например суфикс S обозначава 
TDP от 65 W, а наставката T ще се носи от 
по-икономичните чипове с TDP 35 и 45 W. 
Със суфикс K пък ще се обозначават проце-
сорите с разблокиран множител.

Очевидно следвайки принципа “на час 
по лъжичка”, Intel периодично “изпус-

ка” информация за очакваните в началото 
на следващата година нови процесори, ба-
зирани на архитектурата Sandy Bridge. И 
след като стана известно, че първите от 
тях ще бъдат официално обявени на 5 януа-
ри, сега се появиха и почти пълни техниче-
ски характеристики за въпросните CPU чи-
пове, предназначени за desktop РС сегмента 
(както и техните дати за излизане и цени – 
вероятно на едро). По всичко личи, че Intel 
е готова да пусне на пазара 18 модела та-
кива настолни Sandy Bridge процесори. Из-
вестните подробности за тях можете да 
видите в таблицата по-долу.

От таблицата се вижда, че техноло-
гията HyperThreading е реализирана в про-
цесорите Core i7 и i3 от ново поколение, а 
технологията за динамичен овърклок Turbo 
Boost се поддържа в новите Core i7 и i5 чи-
пове. Като междинно звено между фамили-
ите Core i3 и Core i5 се явява чипът Core i5-
2390T, в който се поддържат и двете тех-
нологии, докато Pentium процесорите са 
лишени от тях. В същото време процесо-
рите Core i7 и i5 съдържат по 4 физически 
изчислителни ядра, а Core i3 и Pentium са с 

Модел Брой ядра / 
HyperThreading 
потоци

Честота / 
честота с 
Turbo

Кеш L3 Графично 
ядро

Честота на 
графичното 
ядро / Turbo 
честота

TDP Цена
(на 
едро)

Дата 
за 
дебют

Core i7-2600K 4 / 8 (HT) 3,4 / 3,8 GHz 8 МB HD 3000 850 / 1350 MHz 95 W $317 9.1.2011 

Core i7-2600 4 / 8 (HT) 3,4 / 3,8 GHz 8 МB HD 2000 850 / 1350 MHz 95 W $294 9.1.2011

Core i7-2600S 4 / 8 (HT) 2,8 / 3,8 GHz 8 МB HD 2000 850 / 1100 MHz 65 W $306 9.1.2011

Core i5-2500K 4 / 4 3,3 / 3,7 GHz 6 МB HD 3000 850 / 1100 MHz 95 W $216 9.1.2011

Core i5-2500 4 / 4 3,3 / 3,7 GHz 6 МB HD 2000 850 / 1100 MHz 95 W $205 9.1.2011

Core i5-2500S 4 / 4 2,7 / 3,7 GHz 6 МB HD 2000 850 / 1100 MHz 65 W $216 9.1.2011

Core i5-2500T 4 / 4 2,3 / 3,3 GHz 6 МB HD 2000 650 / 1250 MHz 45 W $216 9.1.2011

Core i5-2400 4 / 4 3,1 / 3,4 GHz 6 МB HD 2000 850 / 1100 MHz 95 W $184 9.1.2011

Core i5-2400S 4 / 4 2,5 / 3,3 GHz 6 МB HD 2000 850 / 1100 MHz 65 W $195 9.1.2011

Core i5-2300 4 / 4 2,8 / 3,1 GHz 6 МB HD 2000 850 / 1100 MHz 95 W $177 9.1.2011

Core i5-2390T 2 / 4 (HT) 2,7 / 3,5 GHz 3 МB HD 2000 650 / 1100 MHz 35 W $195 20.2.2011

Core i3-2120 2 / 4 (HT)  3,3 / - GHz 3 МB HD 2000 850 / 1100 MHz 65 W $138 20.2.2011

Core i3-2100 2 / 4 (HT)  3,1 / - GHz 3 МB HD 2000 850 / 1100 MHz 65 W $117 20.2.2011

Core i3-2100T 2 / 4 (HT)  2,5 / - GHz 3 МB HD 2000 650 / 1100 MHz 35 W $127 20.2.2011

Pentium G850  2 / 2  2,9 / - GHz 3 МB HD 2000 850 / 1100 MHz 65 W $86 Q2 2011

Pentium G840  2 / 2  2,8 / - GHz 3 МB HD 2000 850 / 1100 MHz 65 W $75 Q2 2011

Pentium G620  2 / 2  2,6 / - GHz 3 МB HD 2000 850 / 1100 MHz 65 W $64 Q2 2011

Pentium G620T  2 / 2  2,2 / - GHz 3 МB HD 2000 650 / 1100 MHz 35 W $70 27.2.2011

Таблетите са 
сред най-желаните 
технологични 
подаръци за Коледа
… а най-нежеланите са 
фоторамките, сочи 
проучване на BVA сред 
британските потребители.

Сред най-желаните технологични по-
даръци за коледно-новогодишните 

празници са таблетите Apple iPad и 
Samsung Galaxy Tab, портативните MP3 
и мултимедийни плейъри, Blu-ray устрой-
ства, както и други популярни преноси-
ми и домашни джаджи. Те, общо взето, 
са постоянният подаръчен избор на хай-
тек потребителите през последните 
години. Това показва поредното годиш-
но проучване на организацията British 
Video Association (BVA), в което са анке-
тирани около 2000 британци. 

Интересно е, че този път в редовно-
то годишно проучване са отбелязани и 
подаръците, които хората смятат за 
най-малко привлекателни за Рождест-
во. Този негативен списък на “джаджи-
те, които не искам за Коледа”, се огла-
вява от цифровите фоторамки, след-
вани от неща, като електрически са-
мобръсначки и четки за зъби, порта-
тивни радиоприемници, домашни хле-
бопекарни, кафеварки, електронни ор-
ганайзери и др.

Според информацията, получена от 
участвалите в анкетата потребители, 
споменатите в негативния списък ус-
тройства обикновено само се вадят от 
кутията и се включват за малко в кон-
такта, за да се провери дали работят. 
После се забутват и се забравят да пра-
шасват някъде по шкафовете. 

Разбира се, въпросното изследване 
показва предпочитанията на британ-
ците, които, ако се съди от последна-
та анкета на www.pcworld.bg, изглеж-
да сa доста различни от вкусовете на 
българите, посещаващи сайта ни. Пове-
че информация за най-добрите техноло-
гични продукти на изтичащата 2010 г. 
и съответно – за най-подходящите ко-
ледни хай-тек подаръци, можете да на-
мерите и в секция “Хардуер” от насто-
ящия брой на списанието.

Новини
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MOSFET

MOSFET

MMOM

Driver
OSFET

MOSF

www.gigabyte.bg

New  Model 
GA-P67A-UD7 GA-P67A-UD5 GA-P67A-UD4 GA-P67A-UD3P GA-P67A-UD3 GA-PH67A-UD3
GA-PH67-UD3 GA-H67A-UD3H GA-H67MA-D2H GA-H67MA-UD2H GA-H67M-UD2H GA-H67M-D2

GA-PH67A-UD3
GA-H67M-D2

Innovation ПроизводителностКачество Иновация

Правилният избор
Ultra Durable™ дънни платки+ 2 ро поколение lntel® Core™ процесори

Максимум CPU мощ = Максимум CPU производителност LGA 1155

Изображението е само примерно. Процесорът не се предлага с дънната платка и трябва да се закупи отделно.

Качество

Мед
 в ПП
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Microsoft Lync 2010 обединява всички видове 
съвременни комуникации

требителите е, че внедряването на Lync 
ще доведе до спестяване на време и сред-
ства, а в бъдеще ще замести традицион-
ните PBX системи за комуникация. Досегаш-
ният опит от използването на платфор-
мата в редица големи компании по света 

показва, че тя води до значително пови-
шаване на продуктивността на служите-
лите – в някои случаи с 30%, разказаха още 
представителите на  Microsoft. А според 
проучване на Forrester Consulting, поръча-
но от софтуерния разработчик, Lync 2010 
се изплаща за 12 месеца и предлага възвръ-
щане на инвестициите от 337% в рамки-
те на 3 години.

Повече за софтуерната комуникацион-
на платформа Microsoft Lync може да се на-
учи на нейния официален сайт (http://lync.
microsoft.com/), откъдето заинтересовани-
те могат да си свалят и безплатна проб-
на версия на решението. Microsoft Lync се 
предлага за бизнес потребители от 1 де-
кември 2010 г.

На 25 ноември Microsoft представи в Бъл-
гария ново поколение комуникацион-

на платформа Lync, която наследява Office 
Communications Server (OCS). За разлика от 
OCS, въпросното софтуерно решение ин-
тегрира практически всички видове съ-
временни начини за общуване, включител-
но мигновени съобщения, аудио-, видео-, уеб 
конференции и гласови комуникации, като 
дава възможност за връзка между потреби-
телите навсякъде и по всяко време, неза-
висимо от технологията, която използват 
в момента – компютър, телефон или брау-
зър. В същото време решението работи и 
с ежедневно използвани приложения, като 
Microsoft Office, SharePoint и Exchange.

Една от очакваните ползи за бизнес по-

Цените на DDR паметите 
ще намаляват до средата 
на следващата година

Според прогнозите на аналитиците цените на модулите 
DDR3 за персонални компютри и ноутбуци ще продължат да 
намаляват през първата половина на следващата година, ин-
формира публикация в IDG News Service.

Вследствие на отиващата към край глобална икономиче-
ска криза и на възстановяването на икономиките през по-
следната година, в някои региони се е увеличило търсенето 
на компютърна техника и компоненти за нея. През послед-
ните няколко месеца в икономиките на някои страни обаче 
пак са възникнали кризисни моменти, което отново е нама-
лило търсенето. В същото време производителите на чи-
пове памет са увеличили производствените обеми и сега са 
принудени да свалят цената на продукцията си, за да могат 
да я реализират на пазарите. В резултат на това цените 
на модулите DDR3 памет с обем 2 GB са намалели от $46,5 
през първата половина на годината до към $25 в началото 
на ноември – т. е. с около 46%. Аналитиците от iSuppli оч-
акват, че до края на годината цената на същите модули ще 
се понижи до към $20.

Новоразработена 
технология на Hitachi 
може да увеличи 
капацитета на 
хард дисковете до 24 ТВ

Известният произво-
дител и разработчик 

на технологии за твър-
ди дискове и всевъзмож-
на друга техника Hitachi, 
съвместно с японската 
правителствена органи-
зация NEDO (New Energy 
and Industrial Technology 
Development), е разрабо-

тил нова технология, която обещава да увеличи вместимостта 
на твърдите дискове до 8 пъти в сравнение с капацитета на се-
гашните най-“големи” HDD устройства, съобщават редица он-
лайн източници.

До момента информацията за въпросната технология е все още 
оскъдна, но се знае, че тя предвижда използване на нови полимер-
ни материали и нови способи за изграждане на магнитните маси-
ви, които позволяват значително увеличаване на плътността на 
данните. По такъв начин новата технология ще позволи на един 
квадратен инч от магнитните плочи да се записват до 3,9 те-
рабайта информация. В резултат на това капацитетът на тра-
диционните 3,5-инчови HDD устройства може да стигне до вну-
шителните 24 терабайта, а вместимостта на по-компактните 
2,5-инчови дискове да се увеличи до към 8 ТВ.

Засега не се казва нищо за това, кога новата технология ще може 
да мине в етап на масово производство и комерсиална употреба. 

Новини
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Печатайте, копирайте и сканирайте само за секунди 
с уникалната Inteligent Touch система на PIXMA - 
с лесен и удобен за използване интуитивен тъч-панел. 

www.canon.bg

Внесете цвят в живота си
с лекота
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Софтуер

А
ко искате да си намерите програ-
ма за изпълняване на такива прости 
операции, като изрязване и слепва-

не на видео, всяка търсачка ще ви предло-
жи десетки линкове към подобен софту-
ер. На практика обаче се оказва, че повече-
то от тях в процеса на операциите пов-
торно компресират файла и в резултат, 
разбира се, страда качеството на изобра-
жението. 

Все пак има решения, позволяващи ряза-
не и слепване на видеофайлове, без да се за-
губи качеството на картината. При това 
в много от случаите не може да се мине 
само с една програма, тъй като често по-
добни приложения са с тясна насоченост – 
например едно работи само с MPEG фай-
лове, друго разбира само AVI. В този обзор 
ще разгледаме възможностите и ограни-
ченията на програмите за изрязване и сле-
пване на видео. 

Briz Video Joiner – слепване на 
видео без загуба на качество

Статус: shareware
Размер: 493 КВ

Briz Video Joiner може да сглоби няколко 
видеофайла в един и при това да не влоши 
качеството на картината. Програмата ра-
боти с файлове AVI, MPEG, WMV и RealVideo. 
Софтуерът няма никакви настройки – прос-

то зареждате файловете и избирате ко-
мандата Join Files в меню File. Допълнително 
е предвидена възможност за съхраняване на 
списък с избрани файлове, които след това 
бързо да отворите в програмата.

Освен запазване на качеството на изо-
бражението, Briz Video Joiner има още едно 
преимущество – благодарение на това, че 
не се прави повторна компресия, операция-
та се изпълнява доста по-бързо, отколкото 
с рекомпресия. Така например обединяване-
то на три файла с размер около 350 МВ и 
продължителност по 40 минути всеки от-
нема не повече от две минути. 

От друга страна, този подход нала-
га някои ограничения. Слепването на фай-
лове MPEG и AVI в едно може само в слу-
чаите, когато параметрите на видеото 
съвпадат. Например файловете трябва 
да са компресирани с един и същ кодек, да 
имат еднакво разширение и еднаква чес-

Седем 
пъти мери, 

един път режи

Софтуер 
за видеомонтаж
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тота на кадрите в секунда. Ако един от 
тези параметри се различава, програмата 
ще откаже да слепи файловете. За наглед-
ност можете да изберете точка Highlight 
Differents в меню View и тогава Briz Video 
Joiner ще освети параметрите, по които 
видеофайлът се различава от първия, за-
реден в програмата. 

Ще отбележим, че при необходимост 
Briz Video Joiner може да работи и като 
обикновен видеоконвертор. Ако в списъ-
ка със заредени файлове има такива, кои-
то не могат да бъдат съединени без пов-
торна компресия, програмата ще ви пред-
ложи да изберете желания кодек, битрейт 
и други настройки и след това ще обеди-
ни файловете, като ги преобразува в ука-
зания формат.

MovieToolbox Movie Joiner 4 – 
слепване на видео без загуба на 
качество

Статус: shareware
Размер: 6,4 МВ

По възможности MovieToolbox Movie 
Joiner е сходна с предишната програ-
ма, но списъкът с поддържаните форма-
ти е малко по-различен. Софтуерът ра-
боти с файлове AVI, MPEG, WMV, MP4, 
MOV и VOB. 

Тук няма функции за маркиране на разли-
ките между заредените файлове, но ако ня-
кои параметри не съвпадат, при опит за 
обединяване MovieToolbox Movie Joiner вед-
нага ще ви съобщи, че съединяването без 
повторна компресия е невъзможно, и ще ви 
предложи да настроите параметрите на 
изходния файл.

Сред допълнителните настройки на 
програмата можем да отбележим възмож-
ността за автоматично изтриване на из-
ходните файлове след тяхното обединя-
ване. Тази функция може да бъде полезна, 
ако на твърдия диск няма много място. Ос-
вен това MovieToolbox Movie Joiner може 
автоматично да стартира видеото вед-
нага след завършване на обработката на 
файловете. 

MPEG Splitter – рязане на MPEG 
без повторна компресия

Статус: shareware
Размер: 428 КВ

За разрязване на MPEG файлове можете 
да се възползвате от друга специализирана 
програма - MPEG Splitter. Софтуерът рабо-
ти в един от трите режима – рязане по 
посочени от потребителя кадри, по раз-
мер и по време. 

При избор на първия вариант може да се 
види зареденият файл (видеото се отваря 
в отделен прозорец) и в нужния момент да 
се посочат първият и последният кадри на 
изрязвания фрагмент. 

Ако файлът трябва да бъде разрязан на час-
ти с по-малък размер, е достатъчно да се избе-
ре вариантът By Size, след което да се посочи 
желаният брой части. При това MPEG Splitter 
автоматично изчислява размера на всяка част 
и може да намали или увеличи броя на части-
те, за да се получат приемливи размери. 

И накрая вариантът By Time може да се 
използва като ориентир за разрязване на 
клипа по продължителност. Задайте колко 
секунди след началото клипът трябва да за-
върши и софтуерът автоматично ще раз-
реже видеото в нужните места. 

AVI Splitter – рязане на AVI 
файлове без повторна 
компресия

Статус: shareware
Размер: 538 КВ

Ако е нужно да се изпълни обратната опе-
рация – да се изреже от видеофайла малък 
фрагмент, може да се използва програмата 
AVI Splitter. Както се вижда от названието, 
софтуерът работи само с AVI файлове. Про-
зорецът на програмата напомня мултимеди-
ен плейър – файлът може да бъде разгледан, 
да се прехвърлите на предишен или следващ 
кадър, бързо да „превъртате“ кадрите. Ко-
гато в прозореца за предварително преглеж-
дане бъде отворен този кадър, който ще е 
първи в изрязания фрагмент, натиснете бу-
тона Select Start. За задаване на последния 
кадър натиснете Select End, след което съх-
ранете маркирания участък. По подразбира-
не съхраняването се извършва без повторна 
компресия, но ако по някаква причина тряб-
ва да се променят параметрите на видео-
то (например да се промени размерът на ви-
деото за възпроизвеждане в портативно ус-
тройство), може да се изберат видео- и ау-
диокодеци и да се настроят. AVI Splitter има 
и някои допълнителни възможности – с помо-
щта на програмата може да се съхрани те-
кущият кадър във вид на графичен файл JPG 
или BMP. Ако вашата цел не е да изрежете 
фрагмент от видеото, а разрязване на файла 
на части (например за запис на диск), програ-
мата е в състояние автоматично да го раз-
дели на фрагменти с еднакъв размер. Всичко, 
което трябва да направите, е да посочите 
желания брой части. При това още на етап 
настройки ще виждате примерния размер на 
всеки файл, който ще се получи накрая.

MovieToolBox Movie Splitter – 
рязане на различни файлове без 
загуби

Статус: shareware
Размер: 217 КВ

Програмата MovieToolBox Movie Splitter 
се отличава от описаните по-горе реше-
ния по поддръжката на повече формати. С 
нейна помощ могат да се режат части от 
AVI, MPEG, VOB, WMV, ASF файлове.  В Movie 
Splitter са предвидени няколко режима на рабо-
та. Ако от филм трябва да се изрежат един 
или няколко фрагмента с произволна продъл-
жителност, трябва да се използва режимът 

Софтуер
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място използвайте Edit -> Set Selection Start. 
След това преместете плъзгача на последния 
кадър във фрагмента и в същото меню избере-
те Set Selection End. За нагледност VirtualDub 
ще маркира с друг цвят на скалата фрагмента, 
който ще бъде изрязан. Не забравяйте да избе-
рете режима Direct Stream Copy в меню Audio 
и Video, след което съхранете файла. 

Виждаме, че VirtualDub има много и ин-
тересни комерсиални аналози. Така напри-
мер в тези програми присъстват възмож-
ности за автоматично разрязване на ви-
деофайловете на части със зададен размер 
или еднакви по продължителност. Освен 
това в комерсиалните решения е по-удоб-
но реализирано обединяването на няколко 
файла в един, тъй като не е нужно те да 
бъдат предварително помествани в една 
папка и да се преименуват.  

те приложения, тази операция работи само 
ако параметрите на компресия на обединя-
ваните файлове са идентични. 

С помощта на VirtualDub могат да се 
обединяват файлове, предварително да бъ-
дат по маска video.avi, video01.avi, video02.avi 
(номерата отразяват последователност-
та на фрагментите в крайния видеофайл) и 
поместени в една папка. След това отворе-
те video.avi в програмата и добавете вто-
ро видео с Append AVI Segment. VirtualDub 
разпознава групата файлове и ще ги доба-
ви към заданието автоматично. 

Изрязването на част от видеото във 
VirtualDub става, като се отвори клипът в 
програмата и в прозореца за предварително 
преглеждане се придвижите до мястото, от 
което трябва да започва изрязваният фраг-
мент. За задаване на отметка на нужното 

Custom parts, като се прави избор от появи-
лия се списък. В този режим ръчно се задават 
началната и крайната точки за изрязване. В 
процеса на задаване на такива точки про-
грамата ще внася временен код за всяка от 
тях в списъка със задачи. Режимът на рабо-
та Specified time parts позволява да се посоч-
ва продължителността на всяка част. При 
преход в този режим софтуерът ще пока-
же прозорец, в който се извежда информа-
ция за общата продължителност на клипа, 
както и възможност за определяне продъл-
жителността на фрагментите. След авто-
матична обработка на видеофайла в списъка 
със задачи ще се появи временен код на всеки 
фрагмент.  Режимът Time-equal parts позволя-
ва файлът да се раздели на зададен брой час-
ти по такъв начин, че всяка от тях да има 
еднаква продължителност, а при използване 
на режима Size-equal parts видеото ще бъде 
разбито на избран брой фрагменти с еднакъв 
размер. Накрая при преход в режим Specified 
size parts програмата позволява да се посочи 
ръчно размер на всяка част, а след това фор-
мира списък с фрагменти. 

VirtualDub – същото, но 
безплатно

Статус: freeware
Размер: 1,7 МВ

Всички програми, описани дотук, имат 
един недостатък – те са платени. Пробле-
мът с рязането и слепването на видеото 
без загуби все пак може да бъде решен и без-
платно. За целта ще ви помогне програма-
та VirtualDub – едно от най-универсалните 
решения за обработка на видео. С помощта 
на този софтуер може както да се реже ви-
део на части, така и да се обединяват ня-
колко видеофайла в един. Ако трябва да обе-
дините два видеофайла, отворете първия 
клип в програмата, след това изберете ко-
мандата Append AVI Segment в меню File и 
посочете пътя към втория файл. За да не 
прави програмата повторна компресия на 
видеото и звука, поред изберете точката 
Direct Stream Copy в менюта Audio и Video. 
За съхранение на обединения файл използвай-
те File -> Save As AVI. Както в случая с други-

Софтуер
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Безплатни програми 
за запис на дискове
Отминаха времената, когато на всеки РС с оптично устройство се инсталираше 
удобният, бърз и функционален пакет Nero Burning ROM. През последните години той 
„обрасна” с камара ненужни функции и се превърна в тежък „швейцарски нож“. По тази 
причина все повече потребители минават на алтернативи, каквито има достатъчно. 

Софтуер

CDBurnerXP 
Статус: безплатна
Размер: 4,4 МВ
Сайт: http://cdburnerxp.se/
Оценка: ★★★★★★

Интерфейсът на тази програма е прост и може да се каже класически. На 
стартовия екран се избира задача, след което се появява съответният про-
зорец. Новият проект се записва на което и да е от наличните устройства 
(поддържа се създаването на мултисекцион ни дискове) или се запазва във вид 
на ISO. Потребителят може да посочи файлова система (ISO 9660, UDF, Joilet), 
да направи самостартиращ диск, да печата обложки.

CDBurnerXP умее да създава Audio CD (софтуерът разбира над десет раз-
лични формата, в това число и lossless), при това както обикновени, така и 
без пауза между пътечките. Освен това е налице елементарен аудиоплейър, с 
чиято помощ може да се контролира правилният избор на пътечките. Запис 
на дискове от образи също е възможен, но се поддържа само един формат – 
ISO. Явно по тази причина в програмата е вградена възможност за преобра-
зуване на NRG и BIN в ISO. 

Под опцията Copy Disc се крият две възможности – копиране на обикнове-
ни дискове с дан ни (както на друг диск, така и в образ) и Audio CD. За съжале-
ние в последния случай е достъпен само запис на оптичен диск – създаване на 
образ е невъзможно.
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ImgBurn 
Независимо от малкия размер на инсталацион ния файл, ImgBurn е много 

добра програма. Софтуерът умее да записва дискове от образи BIN, IMG, ISO, 
NRG и др., да създава Audio CD от над 12 типа аудиофайлове (включително 
lossless-формати APE и FLAC) и DVD-Video (от папка VIDEO_TS) и даже HD DVD 
и Blu-ray. При запис на двуслойни дискове потребителят може самостоятел-
но да избира място за преход на втория слой. Освен това ImgBurn позволява 
да се създават образи на дискове във формати ISO, BIN, IMG, а Audio CD е в 
състояние веднага да се запише в WAV файл. 

В режим Verify може да се провери читаемост та на диска, както и да се 
сравни с образа, от който е записан. Разбира се, ImgBurn поддържа създаване 
на собствени проекти от отделни файлове и папки, при това програмата 
притежава разширен режим, в който потребителят ръчно избира структу-
рата на диска и може да преименува записваните файлове. 

 
Статус: безплатна
Размер: 2,1 МВ
Сайт: http://imgburn.com/
Оценка: ★★★★★★

Ashampoo Burning Studio 6 Free
Това е безплатен вариант на известния па-

кет за запис на дискове, чиято комерсиална вер-
сия достигна пореден номер 10. Той се различава 
от нея само по остарелия интерфейс и, естест-
вено, по по-малкото функции. 

Настройките на Ashampoo Burning Studio 6 Free не са просто минимални – 
тях почти ги няма. Впрочем програмата е ориентирана към начинаещите 
потребители и всички решавани от софтуера задачи са изнесени в главния 
прозорец. Тези задачи обаче са достатъчни за всекидневната работа – съз-
даване на нов проект, обновяване на предишен, резервно копиране на важни 
дан ни, копиране на музика от CD или Audio CD, запис на DVD-Video и Video CD 
(Blu-ray-видео не се поддържа), както и работа с образи на дискове – поддър-
жат се форматите ISO, BIN и собственият ASHDISC. 

Статус: безплатна
Размер: 3,3 МВ
Сайт: http://infrarecorder.org/
Оценка: ★★★★★☆

InfraRecorder 
По интерфейс InfraRecorder много прилича на 

CDBurnerXP. Сходен начален прозорец, горно меню 
и съдържание на прозорци – различават се само 
настройките. InfraRecorder създава Audio CD, но 
списъкът с поддържаните формати не е извес-
тен. Програмата записва пътечки от Audio CD на хард диска (с конвертира-
не в WAV, WMA, OGG, MP3 или запис в ISO). Могат да се записват двуслойни 
DVD, но програмата не познава HD DVD или Blu-ray. InfraRecorder се предлага 
и в portable версия.

Програмата притежава приятен интерфейс, донякъде приличащ на ImgBurn. 
В началния прозорец се избира задача, след което потребителят попада на 
прозорец за създаване на проект или за избор на готов образ. Дискове обаче 
не могат да се копират, а от образите BurnAware Free познава само ISO. За-
това пък могат да се създават мултисесийни и самостартиращи се диско-
ве, DVD-Video (от папка VIDEO_TS) и даже на Blu-ray с дан ни (Blu-ray видео не 
се поддържа). Запис на пътечки от Audio CD също не е възможен, но могат 
да се създават музикални CD от МР3. От спомагателните функции можем да 
отбележим Disc Info, показваща информация за диска и свойствата на оптич-
ното устройство. Освен BurnAware Free съществуват и две платени версии. 
Home позволява да се копират дискове, а Professional  – да се записват някол-
ко диска едновремен но (при наличие на няколко устройства), плюс това само 
тя може да се използва за комерсиални цели. 

BurnAware Free
Статус: безплатна
Размер: 5,7 МВ
Сайт: http://burnaware.com/
Оценка: ★★★★★☆

Статус: безплатна
Размер: 8,3 МВ
Сайт: http://ashampoo.com/
Оценка: ★★★★★☆

Софтуер
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Тел: +359 2 8079110 Факс: +359 2 8079129 
E-mail: sales@scomms.com, www.scomms.com

Дистрибутор за България

ВВВВллллааадддииммииррр ГГееееооооррргггиииееев

тново е това време от 
годината, когато теглим 
чертата и правим обзор 

на най-интересното, случило се 
през последните 12 месеца. В са-
мия край на 2010-а PC World ска-
нира цялата галактическа систе-
ма от технологии, за да ви пред-
стави най-доброто в сферата на 
компютрите и компонентите, 
софтуера, мобилните техноло-
гии и приложения, дигиталните 
фотоапарати, камери и принте-
ри, също и таблети, електрон-
ни четци, компютърни и конзол-
ни игри, моушън контролери, до-
машно кино, 3D продукти, както 

и някои джаджи, които ни напра-
виха особено впечатление, но не 
се продават официално в Бълга-
рия. Това са най-добрите IТ про-
дукти на 2010 година не само спо-

ред нас, но и според много от чи-
тателите на  PC World по света, 
и съответно -  най-подходящите 
за празнични подаръци електрон-
ни джаджи. 
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PCC компонентти
Макар класическото PC да е по-застра-

шено от всякога от нарастващото влия-
ние на портативните устройства, през 
2010-а NVIDIA представи две поколения 
десктоп видеокарти, а AMD стъпи здра-
во на средния ценови клас. Същевремен но 
останахме очаровани от новото РС шаси 
на Corsair – Graphite Series 600T, както и от 
6-ядрения AMD Phenom II X6 1090T. 

AAMD RRaadeon HD 68500

Тип: видеокарта
Сайт: www.amd.com
Цена: около 370 лева

Ако все още сте с някои от първите 
DirectX 10 модели и възнамерявате да на-
правите ъпгрейд за малко повечко пари, 
Radeon HD 6850 е великолепно решение. 
Пълна поддръжка на DirectX 11, стабилна 
производителност, сравнително ниска 
консумация на електроенергия, по-ниски 
работни температури и не толкова висо-
ко ниво на шум в сравнение с последните 
две поколения GeForce GTX карти. 

NVIDDIA GeeForce GGTTX 5800

Тип: видеокарта
Сайт: www.nvidia.com
Цена: около 1000 лева

Звярът на видеоускорението. Последни-
ят писък на модата, насочен към екстрем-
ните геймъри. GTX 580 е луксозно удо-
волствие, базирано на процесора GF110. 
Той е изготвен по 40-нанометров тех-
нологичен процес, съдържащ над 3 млрд. 
транзистора, 512 поточни процесора, 
48 растерни блока, 64 текстурни блока, 
титаничните 1536 MB памет (GDDR 5) 

с 384-битова шина и пропускателна спо-
собност 192,4 GB/s. GTX 580 е огнен дра-
кон, който издържа на температура от 
97 градуса и задължително изисква захран-
ващ блок от над 600 вата. 

NVVIDIA GeForce GTS 450

Тип: видеокарта
Сайт: www.nvidia.com
Цена: около 200 лева

Разположен между средния и ниския це-
нови класове, GTS 450 е апетитно видео, 
което спокойно се противопоставя на HD 
5750 (към 50 лева по-скъпа) в DirectX 10 ба-
зираните игри, а дори и я надминава при 
DirectX 11. Чудесен избор за тези от вас, 
които не желаят да се хвърлят на "дълбо-
кото" с горните два модела.

Corssair Grraphiitee Serries 6000T

Тип: PC кутия
Сайт: www.corsair.com
Цена: около 200 лева

Ако разполагате с широки джобове, ва-
риантите за специализирана компютър-
на кутия са много. Corsair обаче пусна през 
2010-а бюджетно РС шаси с два 200-милиме-
трови вентилатора и осем PCI-E разшири-
телни слота, с достатъчно място да раз-
положите няколко видеокарти. 600T при-
тежава също модерните USB 3.0 портове 
и такава конструкция, че спокойно бихте 
могли да модернизирате машината си за 
години напред.

AMD Phheenom II X6 110090T

Тип: процесор
Сайт: www.amd.com
Цена: около 450 лева

Това със сигурност не е най-бързият 
6-ядрен процесор на 2010-а, но е с цена дос-
та под 1000 лева спрямо конкурентните 
решения на Intel. Предоставя производи-
телност, на която биха се радвали както 
най-запалените геймъри, така и потреби-
телите на професионален графичен соф-
туер. A моделът 1055T дори е с близо 100 
лева по-евтин от 1090T.

Лапптопии и 
неетббуцци

Светът е мобилен. Съвремен ният чо-
век, все по-забързан и зает, вече освен PC у 
дома има също лаптоп, нетбук или смарт-
бук, които ползва, докато пътува, на биз-
нес срещи или на работното си място. 
През 2010-а портативните компютри от-
стъпиха известен пазарен дял на смартфо-
ните и таблетите, но това не означава-
ше, че липсваха страхотни модели... 

HP TouuchSmart 600 Quaad

Тип: лаптоп
Сайт: www.shopping.hp.com
Цена: около 3000 лева

Макар тази "All-in-One" серия от лап-
топи на HP да се появи в първите месе-
ци на годината, и досега гледаме с рес-
пект на TouchSmart 600 Quad. С неговия 
23-инчов сензорен дисплей трудно можем 
да го наречем "портативен", но под капа-
ка си съдържа

четириядрен Intel Core i7, NVIDIA GeForce 
GT230M с 1GB видеопамет, 8GB RAM, 1.5TB 
хард диск, Blu-ray оптично устройство, TV 
тунер, 6 в 1 четец на карти... У-ла-лаааа!
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Saggemcom Spiga

Тип: смартбук
Сайт: www.mtel.bg/mobile_internet_

devices/sagemcom_spiga.php?
Цена: от 700 до 780 лева

Това е първият масов смартбук, кой-
то се появи в България благодарение на 
Mtel. Мъникът е с 4.8-инчов сензорен дис-
плей, процесор Intel Atom Z510, работещ 
на 1.1GHz, 512 MB RAM, SSD (наместо HDD) 
с обем 8 GB и, разбира се, слот за SIM кар-
та. Spiga е с 56 клавиша с намалени разме-
ри, а тъй като екранът е чувствителен 
на допир, можете да използвате стилус на-
место мишка. Батерията издържа около 4 
часа, като с нея Spiga тежи едва 315 грама. 
Операцион ната система е Windows XP. 

Saamsung R53300

Тип: лаптоп
Сайт: www.samsung.com
Цена: около 1200 лева

Samsung R530 е отговорът на всички 
онези лаптопи, които са стилни, но не 
достатъчно мощни за извършване на ши-
рок спектър задачи. А и както добре зна-
ем, моделите с 15.6-инчови широкоекран-
ни дисплеи са по-практични и удобни за 
офиса и дома в сравнение с лесно прено-
симите и леки 8-11-инчови. Samsung R530 
е комфортно позициониран в идеалната 
среда – с Intel Core 2 Duo (2.20GHz), 320 GB 
HDD, 4GB DDR2 RAM, тънък, стилен и с те-
гло от близо 2 кг. 

Lenovvo ThinkPad X100ee

Тип: нетбук
Сайт: http://shop.lenovo.com
Цена: около 800 лева

Един от първите ултрапортативни 
модели на професионално ниво на Lenovo 
е снабден с 11.6-инчов дисплей и AMD ком-
поненти (процесори Athlon Neo или Turion 
Neo и видео ATI Radeon HD 3200) на цена 
под 1000 лева, което го превръща в особе-
но апетитна хапка за всички бизнес клиен-
ти. О, нека не забравяме и че получавате 
легендарното Lenovo качество по отноше-
ние на клавиатурата и тъчпада.

Asuus Eee PC 122001n

Тип: нетбук
Сайт: http://eeepc.asus.com
Цена: около 900 лева

Компютърът на границата на нетбук 
класа с 12-инчов екран и Atom процесор 
ни впечатли със своята производител-
ност. Видеото е NVIDIA ION, което е 
значително по-мощно от стандартно-
то за ултрамобилните компютри Intel 
GMA950. С него спокойно можете да иг-
раете игри, въпреки че насоченост та 
му е към безпроблемно възпроизвежда-
не на 1080р видео (при което батерия-
та издържа близо 4 часа).

AApple MacBBoook AAiir 11.6

Тип: нетбук
Сайт: www.apple.com/macbookair
Цена: около 2000 лева

Дълго време Стив Джобс и компания 
твърдяха, че не изпитват интерес към 
нетбуците, но ето че в самия край на го-
дината стъпиха на пазара на ултрамобил-
ните компютри с MacBook Air 11.6. Тънък, 
лек (1.04 кг.), красив, с батерия, издържа-
ща над 5 часа, и респектираща за класа си 
мощност – Core 2 Duo 1.4GHz, 2GB RAM, 
64GB SSD, NVIDIA 320M. 

AAlienware M11x

Тип: нетбук
Сайт: www.alienware.com/
    andings/m11x.aspx
Цена: около 2100 лева

Най-бързият нетбук на планетата, на-
сочен изцяло към геймърите, дойде от 
Alienware с Intel Core 2 Duo на 1.30 GHz, 
4GB RAM, 500GB 7200rpm хард диск, NVIDIA 
GeForce GT335M с 1 GB DDR3 и 8-клетъчна 
батерия, но с малко стряскащото тегло 
1.99 кг. За капак имате Windows 7 Home 
Premium и пълна 24-месечна международ-
на гаранция. 
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Видеокартата 
GIGABYTE GTS450-1GB OC2  –
оптимален баланс между 

производителност и цена 

На пазара има доста VGA модели, бази-
рани на графичния процесор GeForce 
GTS450, като повечето от тях са 

със собствен дизайн на PCB и охлаждане. В 
това отношение и GIGABYTE не изостава. 
Съвсем наскоро компанията пусна нов, по-
старши модел от GV-N450OC1-1GI. При него 
допълнително бяха завишени стандартни-
те работни честоти до завидните стой-
ности 930/1860/1000 MHz (съответно за 
GPU/Shader/MEM). Така картата предла-
га осезаемо по-висока производителност 
от стандартното решение с този графи-
чен процесор. Това със сигурност ще бъде 
оценено от хората, които не разбират 
от овърклок или не искат да се занимават 
с него, защото получават едно напълно го-
тово решение и от тях се изисква само да 

го поставят в компютъра си. 
От GIGABYTE не са заложили на референт-

ния дизайн на печатната платка (PCB) на 
NVIDIA, а използват изцяло свой. Този подход 
им е дал възможност да конструират PCB 
в съответствие с фирмената технология 
Ultra Durable, която включва удвоени захран-
ващи медни слоеве на платката, японски по-
лимерни кондензатори, MOSFET транзисто-
ри с много малки загуби и 100% тествана па-
мет от Samsung или Hynix. В резултат от 
прилагането на тази технология са се подо-
брили някои характеристики, като по-ефек-
тивното отнемане на топлина от горещи-
те зони, по-малките загуби в самите слоеве 
на печатнатa платка, както и по-стабилно-
то и по-чистото захранване за графичното 
ядро и на памет та. Всичко това е позволи-
ло картата да има доста висок фабричен 
овърклок и, независимо от това, да прите-
жава добър потенциал за постигане на още 
по-високи резултати. 

Не по-малка е заслугата за това и на ох-

изходи на разположение имате два DVI пор-
та и един mini HDMI. Видеокартата при-
тежава всички характерни особености 
на стандартния GTS450 модел, като под-
държа Microsoft DirectX 11, Shader Model 
5.0 , OpenGL 4.0 Optimizations и техноло-
гиите NVIDIA SLI, NVIDIA PureVideo HD, 
NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX и NVIDIA 3D 
Vison Technology. 

GIGABYTE GTS450-1GB OC2 е много до-
бър пример на отлично конструирана ви-
деокарта и ако не сте запален по овъркло-
ка или не искате да се занимавате с такива 
“рискови” операции, тя е един чудесен из-
бор, тъй като ви дава много възможности 
за цената си.

лаждащата система, изградена на базата на 
най-новата фирмена технология Windforce. 
На схемата долу е дадена структурата на 
охлаждането. То е базирано на технологи-
ята на топлин ните тръби, като равнина-
та на охлаждащите ги ребра е разположена 
успоредно на PCB. Този радиатор се обдух-
ва от аксиален вентилатор (или вентила-
тори). Проблемите възникват, когато вър-
ху радиатора хoризонтално се монтират 
повече от един вентилатори, защото те 
предизвикват силна турбуленция и мъртви 
зони на въздушната струя, а това не вина-
ги води до достатъчно добро ниво на ох-
лаждане и шум. С цел постигане максимал-
на ефективност, от GIGABYTE са разрабо-
тили специални тихи вентилатори, които 
се разполагат под определен ъгъл един спря-

мо друг, така че да си влияят минимално и 
да минимизират завихрянето на въздуш-
ния поток. Това позволява по-ефективно 
разсейване на топлината в околната сре-
да. По този начин значително се е подобри-
ло общото охлаждане и шумът е сведен до 
много ниска нива. Картата при игри прак-
тически изобщо не се чува на фона на оста-
налия хардуер. Същевремен но охлаждането 
е толкова ефективно, че даже и при доста 
по-сериозен овърклок на видеокартата не 
се забелязва увеличаване на шума. Управле-
нието на двата вентилатора също е реали-
зирано на ниво, като при ниски равнища на 
температурата единият спира да работи. 
Все пак, ако не смятате да овърклоквате 
видеокартата и гоните максимална тиши-
на, спокойно може даже принудително да го 
изключите, като за целта в задната част 
на PCB има миниатюрно ключе. 

Захранването на GIGABYTE GTS450-1GB 
OC2 се осъществява чрез един 6-контак-
тен захранващ PCI-E куплунг. Като видео-
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ТТаблети и 
еелектрон нии  

четци
За таблети се говори още от „пра-

историческата” 2001 година, когато 
Microsoft представи концепция на Microsoft 
Tablet PC, но едва през 2010-а този IТ сек-
тор експлоадира благодарение на Apple-
ския iPad. За електрон ните четци се заго-
вори дори от по-рано, като през насто-
ящата година гигантите от Amazon за 
пръв път продадоха повече електрон ни 
книги, отколкото хартиени. 

iPad

Тип: таблет
Сайт: www.apple.com/ipad
Цена: от 1100 лева

С iPad Джобс и компания не откриха 
топлата вода, но катализираха и неимо-
верно ескалираха популяризирането на 
таблетите. iPad е не просто мултифунк-
ционално устройство, с което можете 
да гледате филми, ТВ шоута, да играете 
игри, да четете дигитални книги, да бра-
узвате, да разглеждате снимки, но е с дос-
тъп и до вече набралия колосална популяр-
ност AppStore, който помещава над 700 
хиляди приложения за iOS. При това при-
тежава батерия, която може да издържи 
цял работен ден. 

DELL Sttreak Mini 5

Тип: таблет/смартфон
Сайт: www.dell.com
Цена: около 1150 лева

Тази електрон на читанка е наследни-
кът на EB600 – първата, която беше офи-
циално внесена в България (благодарение на 
Plesio). С дебелина от едва 1.1 см, с вгра-
дена клавиатура, E-ink екран, 2GB вграде-
на памет (може да се увеличи до 8GB), въз-
можност за използване на SD карти, около 
20 часа автономна работа с едно зарежда-
не и 48 предварително качени, напълно без-
платни книги.

33D ппродукктии
Макар повечето хора все още да си ми-

слят, че 3D технологиите са част от бъ-
дещето, вече дори и на българския пазар 
могат да се намерят пълни комплекти за 
стереоскопично изживяване – от телеви-
зори и лаптопи до фотоапарати, снима-
щи в 3D, и записвачки.

Fuujifilmm FinnePixx Reaal3D

Тип: 3D фотоапарат
Сайт: www.fujifilm.com
Цена: около 1200 лева

FinePix Real3D е първият в света 3D ди-
гитален фотоапарат. Притежава двойни 
лещи с 10 мегапиксела резолюция, 3x оп-
тичен зуум, 5.7x 2D цифров, 3.8x 3D зуум и 
2.8-инчов LCD дисплей. Каква е магията ли? 
Двете лещи са разположени на определено 
разстояние една от друга, за да паснат на 
човешките очи. Когато снимате, може-
те да гледате в 3D режим, без да използ-
вате 3D очила. Можете да гледате сте-
реоскопичните снимки на LCD екрана, кой-
то насочва две изображения (съответно 
към лявото и към дясното око), за да съз-
даде 3D ефекта. Искате да принтирате? 
Fujifilm предоставя онлайн услуга на всич-
ките си потребители, която отпечат-
ва 3D снимки.

Mini 5 е "3 в 1" продукт, помещаващ 
в себе си смартфон, таблет и мобил-
но интернет устройство. Включва Wi-
Fi, Bluetooth и 3G, както и ОС Android 2.1. 
Нещо повече, за разлика от iPad, Mini 5 
няма никакви проблеми с Flash 10 техноло-
гията и без проблеми ползва Flash базира-
ни уеб страници и приложения.

KKiindle (тррето покколение))

Тип: електронен четец
Сайт: www.amazon.com/Kindle
Цена: от 300 до 400 лева

Cybook, Sony Reader, Microsoft Reader... 
Новаторите в сферата на електрон ните 
четци. Но имен но Amazon Kindle извади 
представите за скъпи сай-фай устрой-
ства, на които могат да се четат книги, 
и ги трансформира в достъпна за почти 
всеки джоб придобивка. Третото поколе-
ние е с вграден Wi-Fi, минимум 4GB вграде-
но място за съхранение на вашите файло-
ве (включително MP3), възможност за за-
реждане през USB, батерия, която издържа 
над 1 месец (!), и екран (E-ink), който не се 
поддава на отблясъци дори на силна слън-
чева светлина.

Turboo-X

 

eBook

 

EB1200

Тип: електронен четец
Сайт: http://plesio.bg/notebooks-

pdas-c-21/ebook-eb1200-
 6-p-284844.html
Цена: 449 лева
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SONY KKDL-46HX800

Тип: 3D телевизор
Сайт: www.sonystyle.com
Цена: 4000 лева

Това е първият (46-инчов) 3D телевизор 
на Sony, направил премиерата си на тери-
торията на България. Изграден на базата 
на последната 200-херцова фирмена техно-
логия за опресняване на образа, която поз-
волява на зрителите да виждат триизмер-
но при Full High Definition 1080p качество. 
High Definition 3D картината във въпросни-
те устройства е усъвършенствана допъл-
нително и с въвеждането на три уникал-
ни за компанията технологии – High Speed 
Precision, LED Boost и 3D Up-conversion. Око-
ло новогодишните празници KDL-46HX800 
се предлага на специална промоционална 
цена от 4000 лева с включени безплатни 
PlayStation 3 Slim (160GB) и 3D очила.

LG BBX580

Тип: Blu-ray 3D записвачка
Сайт: www.lg.com
Цена: около 550 лева

Моделът записвачки BX580 на южноко-
рейците от LG може работи с Blu-ray, Blu-
ray 3D и DVD носители, външни USB, както 
и с цифрово мултимедийно съдържание от 
домашната мрежа благодарение на вграде-
ната DLNA поддръжка. Поддържат се също 
MKV, DivX, HD и останалите популярни фор-
мати за цифрово съдържание. Плейърът 
има и възможности за ъпгрейд на DVD ка-
чеството до резолюция от 1080p, което 
също е добра новина за притежателите на 

Мобилният телефон 
iPhone 4 е задължителна 
придобивка за притежате-
лите на първия iPhone или на 
iPhone 3G (втория). За разлика от пред-
ния скок, от iPhone 3G към 3GS – който 
беше фокусиран върху минорни подобре-
ния, iPhone 4 е със сериозен хардуерен 
ъпгред, отлична видеокамера, брилянтен 
дизайн, Retina Display за невероятно ка-
чество на картината и, разбира се, дос-
тъп до нарастващия със страхотни тем-
пове AppStore.

HTC HDD7

Тип: смартфон
Сайт: www.htc.com
Цена: около 1200 лева

Все още е прекалено рано да теглим 
чертата и да обобщаваме успехите на 
операцион ната система Windows Phone 
7, но HTC HD7, който я използва, е впечат-
ляващо устройство с 4.3-инчов WVGA дис-
плей, 16GB вградена памет, Zune плейър и 
поддръжка на услугите Netflix и Xbox Live. 
От тях средностатистическият български 
потребител не би могъл да се възползва. 
Въпреки това устройството е великолеп-
но решение за всички фенове на Windows 
базираните продукти.

HTC NNexus One

Тип: смартфон
Сайт: www.htc.com
Цена: около 1100 лева

Първият мобилен телефон на Google ра-
боти под управлението на операцион ната 
система Android 2.1 и е снабден с широко-

нови HD телевизори с голям екран. Вграде-
ният Wi-Fi модул и технологията NetCast 
пък дават на потребителите достъп до 
редица онлайн услуги и съдържание от сай-
тове, като Picasa, YouTube и Accuweather, 
което може да се възпроизвежда директ-
но на домашния телевизор.

Assus G51JX  IIXX12200Z с 3D 
Viision

Тип: 3D лаптоп
Сайт: www.asus.com
Цена: около 3500 лева

Първият портативен компютър с ин-
тегриран 120-херцов LCD панел, оком-
плектован с очила (с активен затвор на 
NVIDIA), 3D Vision и очевидна пълна готов-
ност да ви потопи в трите измерения на 
видеото или гейминга. Ако се съмнявате, 
четете внимателно – Core i7 процесор, 
500GB HDD (7200rpm), GeForce GTS 360M, 
Blu-Ray DVD Combo, 8GB RAM.

ССмаррттффоони ии 
пприллоожженияя

Смартфоните взеха голяма хапка от лъв-
ския пай на мобилните телефони и през 2010 
година, а мобилният гейминг достигна до 
ново измерение за популярност и качество.

AApple iPPhone 4

Тип: смартфон
Сайт: www.apple.com/bg/iphone
Цена: от 1200 лева
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форматен сензорен AMOLED дисплей с диа-
гонал 3.7 инча и резолюция 800х480. Според 
много хора това е най-доброто устрой-
ство, захранвано от Android, и само в рам-
ките на няколко месеца се превърна във ви-
зитната картичка на Google. Няма как да 
не споменем и драстично нарастващата 
популярност на Android Market – алтерна-
тивата на AppStore, който обаче е съста-
вен основно от безплатни приложения.

AAngry BBirds

Тип: игра за iOS и 
Android устройства
Сайт: www.rovio.com
Цена: 0.79 евроцента 

Ако се чудите какво е това разместване 
на гейм компаниите през последните месе-
ци, при което гиганти като Electronic Arts 
влагат стотици милиони, за да изкупуват 
най-големите разпространители на мобил-
ни игри за AppStore, то обърнете внимание 
на Angry Birds. Игра, направена от някол-
ко човека с няколко десетки хиляди долара 
бюджет, но адски забавна, свежа и с много 
геймплей за цена от 0.79 евро цента (1 до-
лар в САЩ). Не се заблуждавайте, това за-
главие прави по стотина хиляди долара на 
ден в AppStore и ги заслужава на 1000%. 

Cut thhe Rope

Тип: игра за iOS устройства
Сайт: www.chillingo.com
Цена: 0.79 евроцента

Един от другите хитове в AppStore, при 
който целта е чрез редица пъзел елементи 
(прочитайки заглавието – очевидно свър-

зани с въжета) да нахраните с бонбон една 
стран на, зелена и адски чаровна животин-
ка. Но чувствайте се предупредени! Ако сте 
притежатели на iPhone/iPod, има вероят-
ност да забравите за всичко около себе си с 
тази игра. А ако имате неблагоразумието да 
я видите на чуждо устройство, нищо чудно 
да ви накара да се замислите за инвестиция 
в нов телефон/MP3 плейър. 

ДДомаашно киино ии 
муултимедиия

Ако сте от типа хора, които предпо-
читат да се забавляват пред екрана вкъ-
щи, 2010-а имаше какво да предложи и на 
вас. Blu-ray плейър? Нов HDTV телевизор? 
Проектор? А защо не и нещо по-мобилно, 
като Apple iPod Touch 4? Изборът е изця-
ло ваш.

Samssung BBD-C65000

Тип: Blu-ray плейър
Сайт: www.samsung.com
Цена: около 500 лева

Ако сте решили, че е дошло времето да 
инвестирате в Blu-ray плейър, то Samsung 
BD-C6500 е едно от най-добрите решения 
на 2010 година. Привлекателна е не само 
умерената му цена, но и великолепното 
качество на картината, солидният набор 
от уеб инструменти, вградената памет 
от 1GB, поддръжката на съраунд озвучава-
не. Не на последно място, плейърът е един 
от най-енергийно ефективните на пазара, 
консумиращ едва 13 вата при възпроизвеж-
дане на Blu-ray диск.

SSamsunngg LN46C650

Тип: LCD телевизор
Сайт: www.samsung.com
Цена: около 1800 лева

На теория нито цената, нито специ-
фикациите би трябвало да позволяват на 
този 46-инчов LCD телевизор със 120Hz-
ово опресняване на картината да се пред-
ставя по-добре от телевизорите с LED 
подсветка, но на практика той прави точ-
но това. С динамичен контраст 150 000:1, 
с възможност за включване и синхронизира-
не на няколко устройства едновремен но, с 
достъп до колекцията Samsung Apps, с 40% 
енергийно по-ефективен от конкуренти-
те в същия клас. Предоставя също толко-
ва лесен и удобен контрол на картината, 
че настройките няма да ви отнемат по-
вече от няколко секунди. 

Applee iPod Touch 4

Тип: мултимедийно устройство
Сайт: www.apple.com/ipodtouch
Цена: от 450 до 650 лева

Новото поколение мултимедийни плейъ-
ри на Apple наследява голяма част от стра-
хотните функции на iPhone 4, включително 
предната камера за видеочат, A4 процесо-
ра, Retina дисплея, достъпа до AppStore и, не 
на последно място, страхотния секси дизайн. 
iPod Touch 4 е идеален за гейминг, уеб сърфи-
ране, записи на клипове с висока резолюция. 

Acer HH7531D

Тип: проектор
Сайт: www.acer.com
Цена: около 2000 лева

Видеопроекторите Acer H7531D осигу-
ряват забележително качество на възпро-
извежданите цветове чрез специален ре-
жим за компенсация на нюансите, дори ко-
гато образът е проектиран върху цветна 
стена. С Full HD 1080p резолюция и 16:9 съ-
отношение на образа, 5-годишна гаранция, 
екорежим (26dB), както и богат набор от 
функции за улеснена работа, Acer H7531D е 
подходящо решение за всякакви мултиме-
дийни цели, включително и за гейминг. 

C MY K PC World стр. 22

www.pcworld.bg  Декември  201022



Софтуер
Безплатен антивирусен софтуер, като 

Microsoft Security Essentials; платено реше-
ние от класа на Norton Antivirus 2011; вели-
колепната DJ програма Zulu; малко съкро-
вище, което свързва най-популярните со-
циални мрежи и новата версия на класиче-
ския софтуер за професионални дизайнери 
Adobe Creative Suite 5...

MMicrosofftt Security Essssentials

Тип: антивирусен софтуер
Сайт: www.microsoft.com/security_
 ssentials
Цена: безплатен

Когато се заговори за съвременен, без-
платен и качествен антивирусен софту-
ер, често потребителите повдигат не-
вярващо вежди и подминават темата. С 
Microsoft Security Essentials ситуацията е 
съвсем различна. Това е солиден софтуер, 
който спокойно можем да заявим, че пре-
дефинира категорията, в която се подви-
зава и предлага всичко, нужно на среднос-
татистическия юзер. Не показва досадни 
реклами, не ви занимава с ненужни съобще-
ния, не затормозява системата, с почти 
съвършен интерфейс и, разбира се, напъл-
но безплатен. 

ZZulu 20011

Тип: DJ миксиращ софтуер
Сайт: www.nch.com
Цена: 40 долара

Adoobbe Creative Suite 5

Тип: дизайнерски софтуер
Сайт: www.adobe.com/bg/
 products/creativesuite
Цена: от 4500 до 7000 лева

За професионалните дизайнери този 
пакет от инструменти (включващ 
Photoshop CS5, Illustrator CS5, InDesign 
CS5, Dreamweaver CS5, Flash CS5, Premiere 
Pro CS5, After Effects CS5) запазва еднолич-
но първото място. С две нови приложе-
ния за уеб дизайнери Flash Catalyst и Flash 
Builder; с нов инструмент, чрез който мо-
жете да подобрите уменията си в рису-
ването; с нови, 64-битови версии на After 
Effects и Premiere Pro, правещи анимиране-
то и редактирането по-бързи от всяко-
га. При съвремен ните безсрамно кратки 
крайни срокове тези нововъведения из-
глеждат фундаментални.

Norrtton Anntivirus 20011

Тип: антивирусен софтуер
Сайт: www.nortonantiviruscenter.com
Цена: 40 долара (за една година)

Ах, класиката в сферата на антивирус-
ния софтуер! Norton Antivirus 2011 продъл-
жава да е сред първенците по засичане на 
зловреден софтуер, с интуитивен интер-
фейс и по-бърз в сравнение с предходна-
та версия.

Zulu е DJ миксиращ софтуер, дело на ве-
тераните в сферата на професионалния 
аудио NCH Software, които през послед-
ните две десетилетия са разработили 
над 100 приложения (сред тях са WavePad 
Sound Editor, Prism Video File Converter, Switch 
Sound File Converter) за Mac, Palm Pocket и 
Windows. Програмата поддържа всички ау-
диоформати, за които можете да се сети-
те. Има ясен и интуитивен интерфейс и 
толкова много функции, че вероятно би-
хте получили главоболие, ако сте сред на-
чинаещите в сферата на DJ софтуера. А 
тя, както добре знаем, е претъпкана от 
конкуренция, но за разлика от PCDJ, Pioneer 
SVJ-DL01, MixVibes, ProDJ 5 и Gemini, кои-
то струват около и доста над 100 дола-
ра, Zulu 2011 гарантира качество на пове-
че от приемлива цена.

Googgle Chroome

Тип: браузър
Сайт: www.google.com/chrome
Цена: безплатен

Браузърът на Google много бързо набра 
скорост, от която конкурентите трябва 
да се притесняват. Бърз, лек, с отличен, из-
чистен дизайн, с поддръжка на широка гама 
разширения и допълнения, с добра защита, 
предлагащ богати опции за персонифици-
ране, ако сте от онези потребители, кои-
то обожават настройките.

Sobeees 

Тип: помощен софтуер
Сайт: www.sobees.com
Цена: безплатен

Sobees е малко бижу, което свързва най-
популярните социални мрежи, като Twitter, 
Facebook, LinkedIn и дори MySpace, предос-
тавяйки ви удобна навигация между всички 
едновремен но с регулярни статус ъпдейти. 
При това съвсем скоро Sobees ще е достъ-
пен и за редица смартфони.
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85 страници в минута. Най-интересното 
е, че те са разработени върху изцяло нова 
концепция с цел постигане на по-бърза ско-
рост на печат и по-високи работни обеми 
с технология за твърдо мастило на кубче-
та. Тя позволява до 55 500 страници прин-
тиране с едно кубче. Новото устройство 
произвежда 90 процента по-малко отпадъ-
ци от суровини и намалява разхода при цве-
тен печат с до 62 на сто в сравнение с ла-
зерните принтери от същия клас.

SSCANLINNE MT4090

Тип: мобилен скенер
Сайт: www.media-tech.pl
Цена: 148 лева

SCANLINE MT4090 е мобилен цветен ске-
нер (с размери 255x30x30 мм и тегло 156 г) 
за А4 и по-малки документи (с максимална 
ширина 216 мм). Той е удобно решение за 
търговски представители, застраховател-
ни агенти, финансови брокери, архитекти, 
оценители, студенти и всички, които це-
нят своите време и пари. Сканира в два 
режима: монохромен и цветен, така че е 
подходящ за цифровизиране както на доку-
менти, така и на снимки и визитки. 

Коомпютърнии и 
коонзолни игрри

Още една страхотна година за геймин-
га, в която видеоигрите за пореден път се 
доказаха като водещ развлекателен меди-
ум. За сравнение миналогодишният Modern 
Warfare 2 генерира повече приходи от най-
касовия филм за всички времена Avatar, с 
„малката” разлика че играта е правена с 50 
милиона долара, а филмът – с 600.

Calll of Duty: Black Ops

Тип: FPS
Сайт: www.callofduty.com
Цена: от 89 до 129 лева 
(в зависимост от платформата)

Това, че Modern Warfare 2 счупи всички 
рекорди по приходи сред всички развлека-
телни сегменти, вече е история, защото 
Black Ops се оказа още по-голям хит, гене-
рирайки близо 700 милиона долара за 5 дни 
след премиерата си. Иначе играта е с 2-3 
часа по-дълга соло кампания от тази на 
MW2, с много по-добър сюжет и запомнящи 
се моменти. С познат, достатъчно качест-
вен мултиплейър с толкова забавния Zombie 
режим, в който поемате контрола над 
Джон Кенеди, Фидел Кастро, Робърт Мак-
намара или Ричард Никсън, за да изтребва-
те безчетната немъртва напаст. 

Gran TTurismo 5

Тип: рейсинг симулатор
Сайт: www.gran-turismo.com
Цена: 116 лева (PS3)

Разработван над 5 години от японците 
перфекционисти Polyphony Digital, Gran 
Turismo 5 има една цел – да се превърне в 
ултимативния рейсинг симулатор и първа-
та наистина фотореалистична игра. Чете-
те внимателно – 1051 автомобила, над 70 
писти, с над 10 режима на игра (Kart, World 
Map, Championship Race, NASCAR, Photo 
Drive, Photo Stage, Super GT и др.), с дина-
мична система за атмосферни ефекти, със 
система за поражения и по механичната, и 
по външната част на автомобилите, дне-
вен/нощен цикъл, поддръжка на стереоско-
пично 3D – и всичко това в 60 кадъра за се-
кунда (съответно 120 за 3D-то).

GGod of WWar III

Тип: екшън
Сайт: www.godofwar.com
Цена: 99 лева (PS3)

ППринтери ии 
скенери

Ако в края на 2010-а трябва да обоб-
щим само с две думи качествата на прин-
терите и скенерите на годината, то те 
трябва да бъдат "ефективност" и "мо-
билност". 

HHP LaserJJet Pro CM11415fnw 

Тип: лазерен принтер
Сайт: www.hp.com
Цена: 699 лева

Първият лазерен мултифункционален 
принтер на НР, способен да печата от мре-
жата и мобилни устройства. Снабден е с 
9 см цветен сензорен екран и контролен 
панел, които улесняват бизнес потреби-
телите при използването на пълните му 
възможности за печат, сканиране, копира-
не и изпращане на факс, независимо дали се 
намират в дома си или в офиса. Моделът 
предлага както жични, така и безжични 
мрежови комуникации. 

Xeroxx ColorQubbe 9200 

Тип: ново поколение принтер
Сайт: www.xerox.bg/bg/
 catalog/467/69629
Цена: посетете официалния сайт

Серията ColorQube 9200 обхваща три 
модела, които принтират, сканират и 
копират със скорост на печат от 38 до 
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God of War игрите най-кратко могат 
да бъдат описани като физическия облик 
на абсолютната агресия. Това е история-
та на спартанския воин Крейтос – емоци-
онална, драматична, тъжна, но най-вече 
брутална и кървава. Всъщност дотолкова 
детайлно брутална и кървава, че нищо чуд-
но God of War III да е първата игра, в коя-
то ви става жал за всички онези против-
ни твари, на които отнемате живота. С 
изключителен саундтрак, брилянтно озву-
чаване, изумителна кинематографичност и 
поглъщащ геймплей. Това е една от задъл-
жителните придобивки на 2010-а. 

StarCrraaft II: Wings of 
Libertyy

Тип: стратегия
Сайт: us.battle.net/sc2
Цена: 109 лева (PC)

Най-накрая! След бавното и мъчително 
12-годишно чакане Blizzard ни върна към то-
талната класика в света на стратегиите 
StarCraft. Продължението е с 2 пъти по-дъл-
га соло кампания, с 12 специални Challenge 
мисии, с интеграция на новия Battle.net, 
достъп до буквално хиляди Custom карти, 
правени от фенове с редактора на игра-
та, над 15 минути от фантастичните 
пререндвани сиснематици със запазена-
та марка на Blizzard, 45 минути кът-сце-
ни... Нека си поема дъх... И това е само на-
чалото, защото вече с нетърпение очак-
ваме продълженията Heart of the Swarm и 
Legacy of the Void.

WWorld ooff Warcraft: Caattaclysmm

Тип: MMORPG
Сайт: www.worldofwarcraft.com
Цена: 69 лева (PC)

Когато през 2006 годи-
на се появи конзолата на 
Nintendo Wii с моушън кон-
тролера Wiimote, това беше съ-
щинска революция, позволяваща на потре-
бителя да направлява случващото се на ек-
рана чрез жестове. PlayStation Move е ево-
люцията на същия, но далеч по-прецизен и 
с възможност за инсталиране на камера. 
За момента единственото лошо, свърза-
но с тази технология, е, че потенциалът 
є далеч надхвърля настоящите игри. За-
главията, поддържащи Move, са едва два-
десетина и са предимно спортни, семей-
ни или кежуал игри. Тенденцията обаче 
това да се промени през следващата го-
дина е сериозна. 

Kiinect

Тип: моушън контролер
Сайт: www.xbox.com/en-US/kinect
Цена: 300 лева

Бившият Project Natal е като техно-
логия, директно извадена от научнофан-
тастичен филм, в който няма контроле-
ри, няма джойстици, няма никакви физи-
чески "пречки" – просто сте вие, езикът 
на тялото ви и сензорът Kinect, който ги 
засича и пренася на екрана. Уловките оба-
че са няколко. Съществува дълъг списък 
от указания, които трябва да спазвате, 
като например това, че трябва разсто-
яние от минимум 2 метра между Kinect и 
играещия. Също е препоръчително да иг-
раете в добре осветено помещение. При 
това, подобно на Move, и тук страхотни-
ят потенциал се изразходва за спортни и 
семейни игри. Не на последно място е цена-
та, която на средностатистическия бъл-
гарски потребител би се сторила солена. 
Но при всички положения Kinect е техноло-
гия с бъдеще, чиито мащаб, практичност 
и функции ще се разкриват в следващите 
няколко години. 

За пръв път в 20-годишната история на 
Blizzard компанията пуска две игри в рам-
ките на една календарна година. След лет-
ния успех на StarCraft II в последните дни на 
2010-а Катаклизъм ще разтърси най-попу-
лярното ММО на планетата, променяйки 
завинаги света на Азерот. Над 3000 нови 
куеста (общо стават над 10 000), изцяло 
преработен свят, нова професия, две нови 
раси, нов праг на нивата, нови земи за из-
следване, десетки нови инстанции и рей-
дове за хардкор играчите. Cataclysm без-
спорно е най-големият експанжън в света 
на World of Warcraft, а времето да се при-
съедините към 12-милион ната армия от 
активни играчи е точно сега.

Need ffor Speed: Hot Purrsuit

Тип: аркейд рейсър
Сайт: www.worldofwarcraft.com/
 cataclysm
Цена: от 79 до 119 лева 
(в зависимост от платформата)

Дълги години феновете на бавно затъва-
щата в блатото на посредственост та Need 
for Speed поред палиха свещички, за да се ре-
шат от Electronic Arts да натоварят Criterion 
Games (създателите на великолепната поре-
дица Burnout) с направата на поне една NFS 
игра. И ето, че чудото се случи. Criterion ре-
ализираха своеобразен римейк на класиката 
Need for Speed III: Hot Pursuit (1998), който 
получи едни от най-високите оценки в исто-
рията на цялата поредица.

Моушън 
коонтролерри 

През 2010-а Sony и Microsoft представиха 
ново поколение моушън контролери за свързва-
не съответно към PlayStation 3 и Xbox 360. 

PllaayStationn Move

Тип: моушън контролер
Сайт: http://bg.playstation.com
Цена: от 79 лева до 150 лева

C MY K Digital World стр. 25

www.pcworld.bg  Декември 2010 25



ние от себе си. Цената – само 70 долара за 
това, което няма да ви позволи никога да 
си забравите или изгубите телефона. 

 
Диссттанционен паяк 
птиицеяд!

Тип: играчка
Сайт: www.agwebrunner.com

Плюшените и статичните пластмасови 
паяци са за аматьорите! С Anti-Gravity Web 
Runner получавате гигантско осмокрако чу-
довище, което се управлява дистанцион-
но и може да ходи по стените и тавани-
те за скромната сума от 40 долара. „Скъ-
па, какво е това, което пълзи до възглав-
ницата ти?”

Хаквайте... ххаардуеерно 

Тип: нов вид материал 
Сайт: www.sugru.com

Забравете за софтуерните хакове. Бъ-
дете креативни и модерни. Хаквайте със 
Sugru! Sugru (от ирландски "играя") е ма-
териал, разработван близо едно десети-
летие. Той представлява многофункцио-
нален, гъвкав вариант на силикона, който, 
изваден от опаковката си, може да се мо-
делира по всякакви начини в рамките на 
30 минути. След това се превръща във во-
донепромокаем, твърд, устойчив на уда-
ри, а така също и на студ до -60 градуса и 
на горещина до 180 градуса материал, кой-
то можете да използвате буквално за как-
вото се сетите. Що се отнася до цената, 
6 петграмови Sugru струват 7 евро, като 
при поръчка за над 40 евро доставката е 
безплатна. 

Поо света, но не 
и у нас

Обзорът на годината не би бил изчер-
пателен, ако не включим поне няколко от 
онези стран ни, забавни, учудващо функци-
онални и изненадващо находчиви джаджи, 
които обаче по една или друга причина не 
се намират на официалния пазар в Бълга-
рия. Но не губете надежда! Интернет и 
онлайн магазините направиха света да из-
глежда малък и достъпен дори за родния 
потребител. Имайте предвид, че посоче-
ните цени са без куриерските разходи.

Eton SScorpion

Тип: мултифункционална джаджа 
 за туристи 

Сайт: www.etoncorp.com

За феновете на туризма Eton Scorpion е 
не просто полезно устройство, а револю-
ция в човешкия прогрес. Разполага с FM/AM 
радио, LED фенер, соларен панел, че дори и 
манивела, с чиято помощ можете да заре-
дите батерията на мобилния си телефон. 
И всичко това само за 50 долара!

Видееокамеерра катто по 
филммите

Тип: шпионска камера слушалка 
Сайт: www.looxcie.com

На пръв поглед поредната Bluetooth слу-
шалка, но на втори... шпионска камера! 
Looxcie Bluetooth Headset Camera записва до 
5 часа видео в резолюция 480�320, а чрез 
Bluetooth може директно да прехвърля запи-
са на смартфона ви. Каква е цената да бъде-
те същински Джеймс Бонд? 199 долара.

Най-сккъъпата компюттърна 
мишкка...

Тип: бижу 
Сайт: www.fabstuff.net/
 products/664

…се казва "The World's Most Expensive 
Computer Mouse" (не, наистина така се каз-
ва!) и се състои от 18-каратово бяло злато 
и 59 брилянтно изрязани диаманта. Това, ко-
ето по-малко ви интересува, е, че става въ-
прос за оптична мишка с 3 бутона, 800dpi и 
3 години гаранция. А, цената? Вече мислех, 
че няма да попитате – само 19 764 евро.

Соларрна клавиатура??!

Тип: соларна клавиатура
Сайт: www.logitech.com

Правилно сте разбрали – човешкият ге-
ний измисли и това през 2010-а. Безжична-
та клавиатура Logitech K750 е първата, 
която се зарежда не само от слънчевата 
светлина, но и от изкуствена, като тази 
на лампата. При това издържа над 5 седми-
ци с изцяло заредени батерии, а дори оста-
вена на тъмно, не губи запазената енергия. 
Най-хубавото? Струва само 80 долара.

zommm

Тип: безжична каишка за мобилни 
 телефони
Сайт: www.zomm.com

Така най-кратко може да бъде описана 
концепцията на zomm. С повече думи, това 
е устройство, което чрез Bluetooth техно-
логията се свързва безжично към мобилния 
телефон и алармира потребителя, когато 
остави своя GSM на определено разстоя-
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КомелСофт Мултимедия представя

Най-значимите предимства на този представител от 
среден клас на новата “Е” серия безжични “N” рутери на 
Linksys са изключителната простота на настройките и 
високата скорост на работа в честотната лента от 5 GHz

то му разгръщане в работно състояние. 
Инсталацията и свързването към Интер-
нет отнема не повече от 2-3 минути и не 
изисква нищо повече от кликане с мишка-
та на бутона "Next” по време на процеса. 
Cisco Connect софтуерът върши много по-
лезна работа и по-нататък, тъй като оси-
гурява контрол върху някои от базовите 
функции на устройството, без да принуж-
дава потребителя да губи време за ровене 
в сложни интерфейси за управление.

 
Производителност та
на Linksys E2000 Advanced Wireless-N Router от-
говаря напълно на очакванията за средния клас 
устройства, като на къси разстояния демон-
стрира дори по-високи от средните показате-
ли за стабилност и скорост на връзката. 

По подразбиране рутерът е настроен за 
работа в диапазона 2,4 GHz, в който пости-
га максимална пропускателна способност от 
порядъка на 37 Mbps (до 5-6 метра) – малко 
повече от 35-те на модела Е1000. Разбира се, 
има и възможност за преминаване към 5 GHz, 
който вариант, както е известно, е по-чувст-
вителен към разстоянията, но затова пък га-
рантира по-малко смущения на безжичния ка-
нал, а в случая с Linksys E2000 осигурява и дос-
та впечатляващи нива на трансфер, надми-
наващи 80 Mbps на дистанция от около 3 ме-
тра. Естествено при 5 GHz и по-големи раз-
стояние скорост та на пренос на дан ни спада 

Новата Е-серия безжични рутери на 
Linksys вече е тук, а с нея – и поредни-
ят представител на тази фамилия от 

достъпни безжични 802.11n устройства за 
малки мрежи. Linksys E2000 Advanced Wireless-
N Router е състезател от средния клас и като 
такъв от него не се очаква да блести с топ-
характеристики, но всъщност устройство-
то осигурява и някои важни от гледна точ-
ка на потребителя предимства. 

Дизайнът и конструкцията
на Linksys E2000 Advanced Wireless-N Router 
определено не са това, което носи изнена-
ди. Външно този модел практически не се 
различава от останалите представите-
ли на фамилията безжични домашни руте-
ри на Linksys и има същия елегантен, тънък 
черен корпус с три вътрешни антени и по-
знатите индикатори, информиращи за ра-
ботата на рутера и статуса на мрежата 
и светещи в синьо. 

За разлика от базовия модел Linksys E1000 
обаче тук четирите мрежови порта за ка-
белна връзка с други устройства от домаш-
ната мрежа вече са от тип Gigabit Ethernet 
(10/100/1000 Mbps), което е първият при-
знак за повишената производителност на 
E2000 версията, която не случайно носи 
“титлата” Advanced в името си. Друга зна-
чима разлика спрямо entry-level играча е, че 
E2000 поддържа две честотни ленти – 2,4 
GHz и 5 GHz – с възможност за избор коя да 
се използва така, че да се оптимизира мак-
симално работата на устройството. 

 
Бързо, лесно и безпроблемно

Тези три думи всъщност описват от-
лично начина, по който Linksys E2000 мина-
ва през първоначалните настройки и свърз-
ването с Мрежата. Както цялата Е-серия, 
и този модел е окомплектован с усъвър-
шенствания фирмен софтуер Cisco Connect, 
който улеснява значително първоначално-

доста по-бързо, отколкото при работа на 2,4 
GHz, така че трябва да се намери правилният 
компромис между разстояние и скорост. Хуба-
вото на Linksys E2000 е, че поне дава възмож-
ност за избор в това отношение. Като минус 
може да се отбележи известна деградация на 
производителност та при по-продължителна 
работа, но това е проблем, който може да се 
оправи лесно по обичайния за много устрой-
ства начин – с рестартиране. По отношение 
на сигурност та на безжичната мрежа обаче 

не може да има никакви забележки, 
тъй като се поддържат най-модер-
ните за класа нива на защита, вклю-
чително WPA/WPA2, а настройване-
то е също толкова лесно, колкото и 
първоначалната инсталация.

Накратко
Linksys E2000 Advanced Wireless-

N Router е един солиден безжичен 
рутер, който вероятно ще допа-
дне на всички начинаещи домаш-
ни мрежови “администратори”. 
Моделът се представя отлично с 
осигуряването на безжична връзка 
на къси разстояния, особено в 5-ги-
гахерцовия честотен диапазон, в 
който скорост та е доста впечат-

ляваща. С две думи, Linksys E2000 е отличен 
избор за начинаещите потребители, които 
не живеят в мезонети, но затова пък пред-
почитат да се възползват от гъвкавост-
та на “златната среда” в този тип техни-
ка – лесна за настройка и сигурна безжична 
мрежа с достъпно ценово и просто за упо-
треба устройство.

За повече информация: www.comelsoft.com

Лекият и опростен Cisco Connect софтуер позволява 
на потребителя да изпълнява основни задачи и 
да контролира базовата функционалност, без да 
задълбава в сложни интерфейси за управление 

Плюсове:
• Много бърза и проста настройка, удобна и за 
начинаещи потребители
• Лесно управление на основната функционалност 
благодарение на Cisco Connect интерфейса
• Отлична производителност в 5-гигахерцовата 
лента и много добра в 2,4 GHz диапазона 
• Поддръжка на външен фърмуер (напр. DD-WRT)
Минуси:
• Нестабилна скорост на трансфер при дистан-
ции над 6-7 метра
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Лаптопите са навсякъде около нас. 
Ако допреди десетина години бяха 
„екзотика“ за масовия потребител, 

то сега нещата са съвсем различни. Усъвър-
шенстването на технологиите и главолом-
ният спад на цените ги направиха добра 
алтернатива на стационарните РС реше-
ния при изпълнение на стандартните все-
кидневни задачи. Докато преди лаптопите 
бяха запазена територия главно за бизнес 
хората, то вече и обикновените потреби-
тели масово се възползват от предимства-
та на мобилната технология. 

Добре е все пак да подчертаем, че пре-
носимите компютри не подлежат на ня-
какви съществени ъпгрейди и когато се 
купуват, трябва да се избира модел, кой-
то поне две години ще ви върши работа. 
Разбира се, при сегашното развитие на 

Лаптопи за (почти) всеки джоб
Тестовете на седем преносими компютъра от масов клас показват тенденция към 
продължаващо намаляване на теглото, увеличаване на изчислителната мощ, удължа-
ване на времето за автономна работа и добавяне на допълнителна функционалност

Денислав Славчев

технологиите всякакъв хардуер остаря-
ва много бързо и даже и при настолните 
решения след двегодишен експлоатацио-
нен период е трудно да се намери подхо-
дящ хардуер за ъпгрейд. Както многократ-
но сме изтъквали, причината за бързото 
остаряване на хардуера и стопяването 
на “мускулите” му всъщност се дължи на 
кратките срокове за разработка на со-
фтуерните продукти. Тоест използване 
на големи обеми неоптимизиран програ-
мен код. Това е и причината да се скъся-
ва много експлоатацион ният срок на да-
дено поколение хардуер. 

В момента на пазара 
е пълно с много евтини преносими ком-

пютри с цени дори под 900-1000 лв., но 
всъщност ако търсите лаптоп, който смя-

тате да ползвате поне две-три години, 
трябва да се оглеждате по-скоро в ценовия 
клас от 1000 до 1600 лв. Към днешна дата 
в този сегмент има немалко предложения, 
изградени с достатъчно мощни процесори, 
които доскоро бяха приоритет на доста 
по-скъпи модели. Освен процесорите дру-
гата важни страни са функционалност та, 
големият твърд диск, количеството опе-
ративна памет и видеокартата. За по-
следното най-препоръчителни са модер-
ните решения на NVIDIA с използване на 
технологията Optimus, която ви дава 3D 
графична производителност на лаптопа, 
но не за сметка на драстично редуциране 
на времето за автономна работа на ба-
терия. Това се осъществява чрез интели-
гентен механизъм на превключване меж-
ду интегрираната графична карта и дис-
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ви диапазон, може да се опише накратко 
като “намаляване на теглото, увеличаване 
на изчислителната мощ и времето за авто-
номна работа и добавяне на допълнителна 
функционалност”. Подобно на TFT монито-
рите, и при лаптопите тенденция е стан-
дартният размер на екрана да е с отноше-
ние 16:9 и HD разделителна способност, ко-
ето е крачка напред в унификацията. Ма-
сово в дисплеите се използват матрици с 
LED подсветка, която е в елементарната є 
форма на реализация (замяна на катодната 
тръба с LED лента от светодиоди) и едва 
ли дава някакво предимство пред добре ре-
ализирана катодна подсветка. Разбира се, 
не може да не отбележим и един доста не-
гативен факт, а имен но използване в дис-
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кретната в зависимост от конкретната 
задача, която се изпълнява с лаптопа. Ако 
все пак освен всичко друго обичате в сво-
бодното си време да се разтоварвате и с 
някоя друга 3D игра и не сте пристрастен 
геймър, то тогава е добре да инвестира-
те още малко финансови средства, за да 
получите желаното. 

За този групов тест успяхме да събе-
рем седем преносими компютъра в горес-
поменатия ценови диапазон, които са на-
лични и се предлагат на нашия пазар. За 
съжаление поне още толкова марки оста-
наха непредставени в него, но поради ня-
кои технически причини (бяха без инста-
лирани OC) нямаше как да сравним мобил-
ните компютри. 

Заключение
Тенденцията, която се наблюдава при 

преносимите компютри в “масовия” цено-

Модел Acer Aspire 5742G-5464G64Mnkk Emocion de Risk  – B5125 Emocion de Risk AMD TF-20

OS Windows 7 Home Premium 64bit n/a n/a

CPU Intel Core™ i5 460M 2.53GHz  Intel Core™ i5- 520M 2.4GHz AMD® Athlon™ 64 processor TF-20 1.6GHz

Chipset Intel® HM55 Intel® HM55 AMD® RS690E + SB600

VGA NVIDIA® GeForce GT 420M /1024MB VRAM ATI Mobility Radeon HD 
5470 512MB VRAM ATI Radeon™ X1270 Graphics

Memory 4,0 GB 4,0 GB 3,0 GB

Дисплей 15,6” LED Backlight TFT 16:9 HD, 1366x768 15.6” TFT 1366x768 15,6 TFT 1366x768

HDD 640 GB 500 GB 500 GB/7200rpm SATA II

Оптично устройство DVD+-R/RW DVD+-R/RW DVD+-R/RW 

Звукoв адаптер Intel HD Audio intel HD Audio HD Audio

Батерия 6 Cell 4400mA/h 9 Cell 7200mA/h 6 Cell 4400mA/h

USB портове 3xUSB 2.0 3xUSB 2.0 3xUSB 2,0

eSATA портове n/a 1x eSATA 1x eSATA

D-SUB порт да да да

HDMI порт да да да

Вградена камера 1,3 Mpx 1,3 Мpixel 1,3 Мpixel

TPM модул за пръстов отпечатък не не не

Тегло 2,6 кг 2,9 kg 2,7 кг

Ориентировъчна цена (нач. ДДС) 1890 лв. 1499 лв. 860 лв.

Гаранционен срок фирми -12 мес. / физ. лица – 24 мес. 24 мес. 24 мес.

Доставчик Solytron Risk Electronics Risk Electronics
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по-контрастни изображения на фотографи-
ите и филмите. Но явно засега ще трябва 
да се примирим с това.

Другото, което се забелязва като тен-
денция, е използването на клавиатури с 
големи, квадратни и плоски клавиши тип 
„чиклет“, които имат дистанция помежду 
си. Това е доста по-добър дизайн и позволя-
ва по-бързо писане, тъй като вероятност-
та да се докосне съседен клавиш е намале-
на – качество, което досега се срещаше 
главно при хай-енд моделите. 

Интересна беше и съпоставката между 
различните платформи – AMD и Intel. Не 
беше изненада, че Intel базираните пред-
ложения се представят по-добре, но не оч-
аквах, че дистанцията с конкурентната 
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плеите на гланцово покритие (филм) на ма-
трицата и практически липса на лаптопи с 
матови екрани. Няма да се впускам в никак-
ви подробности. Само ще спомена, че имен-
но невъзможност та за получаване на от-
блясъци върху матовите TFT дисплеи беше 
сочена като един от най-сериозните аргу-
менти в полза на тази технология спрямо 
CRT. Какви са негативите от нея? При глан-
цовата повърхност се получават отблясъ-
ци от светлината, а това силно уморява 
очите при продължителна работа (най-ве-
че на открито), което от своя страна пре-
връща този тип дисплеи от щадящи в аг-
ресивни. За жалост това се прави за реду-
циране в приемливи норми на един от най-
съществените недостатъци на евтината 

TN технология – липсата на достатъчно 
добро ниво на черното. Имен но чрез доба-
вянето на поляризиращ филм се постигат 

Lenovo ThinkPad Edge 14 MSI FX600 – 082XEU Pakard Bell EasyNote TK83 Toshiba Satellite L655-113

Microsoft Windows 7 Professional 64bit Free DOS Linpus Microsoft Windows 7 
Home Premium 64bit.

Intel Core™ i3-370M 2.4GHz Intel Core™ i5 460M 2.53GHz AMD ATHLON II DUAL CORE P320, 2,1GHz CPU: Intel Core i3-350M 2.26 
GHz / 1066 MHz, 3 MB L2

Intel® HM55 Intel® HM55 AMD® RS785GX + SB850 Intel® HM55 

Intel HD Graphics NVIDIA® GeForce GT 325M /1024MB VRAM ATI Mobility Radeon HD 
5470 512MB VRAM

ATI Mobility Radeon HD 
5650 , 1024 MB VRAM

4,0 GB 4,0 GB 4,0 GB 4,0 GB 

14” LED Backlight TFT 16:9 HD, 1366x768 15,6” LED Backlight TFT 16:9 
Full HD, 1920x1080 15,6” LED Backlight TFT 16:9 HD, 1366x768 15,6” LED Backlight TFT 16:9 HD, 1366x768

500 GB 500 GB 500 GB 500 GB

DVD+-R/RW DVD+-R/RW DVD+-R/RW DVD Super Multi

Intel HD Audio Intel HD Audio HD Audio Intel HD Audio

6 Cell 4400mA/h 6 Cell 4400mA/h 6 Cell 4400mA/h 6 Cell 4400mA/h

3xUSB 2,0 2xUSB 2,0 3xUSB 2.0 2xUSB 2,0

1x eSATA/USB2.0 combo 1x eSATA/USB2.0 combo n/a 1x eSATA/USB2.0 combo

да да да да

да да да да

да 2,0 Mpxel 1,3 Mpx да

да не да не

2,22 кг 2,4 кг 2,65 кг 2,4 кг

1349 лв. 1600 лв. 1054 лв. 1500 лв.

12 мес. 24 мес. 24 мес. 24 мес.

IBS България Logicom ESCOM Toshiba
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платформа ще се окаже толкова голяма. 
Ако AMD бързо не пуснат на пазара дос-
тойно конкуриращи решения като произ-
водителност и ниска консумация, вероятно 
все по-рядко ще се срещат лаптопи с тази 
платформа. Конкуренцията между отдел-
ните марки и модели обаче е огромна и си-
лите са доста изравнени като качества и 
възможности при еднаквите платформи. 
Преди няколко години, когато се появи HD 
съдържанието, беше проблем за някои лап-
топи възпроизвеждането му, но сега вече 
има достатъчно мощен хардуер, така че 
този проблем вече не съществува и реално 
всеки един лаптоп се справя с него. Пред-
вид това, вече доста по-често при избор 
на преносим компютър на преден план из-
лизат такива фактори, като гаранцион но 
обслужване, екстри, дизайн и цена. 

От конкретните модели, участвали в на-
шия тест, не може да не отбележим някол-

ко решения, които много приятно ни изнена-
даха. Независимо от показания относително 
слаб резултат за продължителна автономна 
работа на батерия например, лаптопът на 
Toshiba има много положителни качества. На 
първо място е отличната графична произво-
дителност за този клас устройства, както и 
мощният процесор и разумната цена. Ако не 
сте от най-мобилните персони, то той би 
бил чудесен избор. Другият интересен модел, 
който нямаше начин да не ни грабне, е пред-
ложението на Acer. В него се използват най-
модерни технологии и мощен хардуер, които 
го правят отличен избор за голяма част от 
потребителите, макар и на съответната 
малко по-висока цена. И накрая – много лапто-
пи са минавали през нашия тестов център, 
но няма друг, освен Think Pad Edge 14”, който 
най-много да изпълва съдържанието на поня-
тието „преносим компютър“. Той се харак-
теризира с високо качество, отлични харак-

теристики и изчислителни способности, ни-
ска консумация на енергия, ниско тегло и чу-
десна ергономичност. Това е и причината 
този модел да стане фаворит в този тест 
и като добавим отличната му цена, да бъде 
отличен с цели две титли: “избор на редак-
тора” и „най-добра покупка“.

 
Как тествахме

Някои от мобилните компютри няма-
ха операцион ни системи или използваха ал-
тернативи, като FreeDOS или Linpus. За да 
поставим всички при равни условия, на тях 
беше инсталиран Windows 7 от доставчи-
ците само за целите на настоящия тест 
(т.е. операцион ната система не е включе-
на в цената). 

За да добием представа за общата 
производителност, използвахме теста 
PassMark, който проверява както общата 
производителност, така и на отделните 
подсистеми, като процесор, графична сис-
тема и твърд диск. За измерване колко вре-
ме издържат батериите на тестваните 
лаптопи, използвахме софтуера PassMark 
Battery Monitor, като през цялото време на 
теста се възпроизвеждаше HD трейлър за 
симулиране на реално натоварване с видео. 
Избрахме този метод, защото голяма част 
от потребителите в този сегмент пре-
носими компютри биха искали да могат да 
изгледат цял филм на автономно захранва-
не, когато са на път. При реална работа с 
текстообработка или сърфиране в Internet 
времето за автономна работа на батерия 
е с около 50% по-голямо. 
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ACER ASPIRE 5742G-5464G64MNKK

Acer Aspire 5742G спада към класа на масовите преносими компютри, но е с поддръжка на 
новата технология NVIDIA Optimus, която беше анонсирана в началото на годината. Лап-
топът е с характерния дизайн за 57xx серията. Корпусът му е изработен от много твър-
да и износоустойчива материя, като финишът е грапав, с рибена шарка. Това спомага за 
елиминиране на неприятните пръстови отпечатъци, които остават по гланцовите по-
върхности. Дизайнът е много семпъл и изчистен, без никакви излишни орнаменти и лайс-
ни. Дисплеят е 15,6-инчов, с разделителна способност 1366x768 пиксела и LED подсветка, 
но и той е с познатия ни гланцов поляризиращ филтър, който създава толкова много не-
приятни отблясъци на дневна светлина. Клавиатурата е пълноразмерна, с цифров блок и 
също е останала непроменена от вече разглежданите подобни модели на компанията. Кла-
вишите са модерните напоследък – плоски, с дистанция между тях. Като мекота на клави-
шите и ергономичност клавиатурата се нарежда някъде в златната среда. Всъщност ин-
тересната и атрактивна част на този преносим компютър е скрита в корпуса му. Aspire 
5742G е Intel базиран и е снабден с процесор Intel Core i-5-460М, който има четири логиче-
ски ядра, и това му позволява да покаже много висока производителност. Интересната 
част не свършва обаче дотук, защото лаптопът използва последно поколение NVIDIA бази-
рана мобилна графична карта GeForce GT420M с поддръжка на технологията Optimus, кое-
то означава, че в зависимост от натоварването се превключва между вграденото видео 
и дискретната графична карта. Това позволява да се намали консумацията на електрое-
нергия. Видеоподсистемата позволява и да се играят доста съвремен ни 3D игри, разби-
ра са, с порядъчно олекотени настройки за качество на изображението. Това би допадна-
ло на по-младите потребители, които често използват компютъра си и за разтоварва-
не. Независимо от сравнително мощния хардуер, благодарение на най-новите използвани 
технологии лаптопът осигурява и доста продължителна автономна работа на батерия 
в сравнение с подобен клас машини, което не е за подценяване. Разбира се, това неминуе-

добро качество 
дълга работа на батерии
мощен хардуер за класа си
добре балансиран
малка гаранция 
за юридически лица

Предоставен за тестове от: Solytron
Ориентировъчна крайна клиентска цена (с ДДС): 1890 лв.
Гаранция: 12 мес. за юридически/24 мес. за физически лица

мо рефлектира и върху цената, която не е 
особено ниска. Независимо че Aspire 5742G e 
преносим компютър, със същия успех може 
да се ползва и като много приличен “насто-
лен заместител”, което го превръща в дос-
та универсално решение. 
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високо качество ; дълга работа на батерии
много ергономичен; разумна цена
малка гаранция 

Предоставен за тестове от: IBS България
Ориентировъчна крайна клиентска цена (с ДДС): 1349 лв.
Гаранция: 12 мес. 12 мес.

LENOVO THINKPAD EDGE 14” (0578-JGG)

Този мощен бизнес лаптоп има стилен и модерен дизайн, характерна черта на ThinkPad 
линията. Въпреки това той се отличава малко от характерния дизайн на серията. ThinkPad 
Edge 14 се предлага в три варианта на цветово оформление на корпуса – черен мат, че-
рен гланц и червен. Независимо от вида на основното цветово оформление, отстрани 
корпусът е комбиниран със сребрист кант, който в първия момент създава илюзията, 
че е алуминиев, но всъщност е обикновен пластмасов. Панелът там, където е разполо-
жена клавиатурата, е специално обработен и е с фин, матов финиш, като е лишен от 
характерния недостатък на гланцовите повърхности – пръстовите отпечатъци. В до-
лната дясна страна под клавиатурата е разположено логото на ThinkPad и много ефект-
но е изпълнена точката на буквата „i“ с червен светодиод (LED), който изпълнява функци-
ята и на индикация за работата на лаптопа. Пак в тази част се намира и характерният 
за бизнес класа преносими компютри четец на пръстови отпечатъци. Интересното е, че 
при тази серия лаптопи от Lenovo са много консервативни и предпазливи в промените. 
От една страна, е запазена дългогодишната традиция на серията да предлага най-удоб-
ните и меките клавиатури за работа при текстообработка, но пък, от друга, изглежда 
няма никакъв шанс в тази серия да видим и цифров блок, даже и като дублиращ буквени-
те и символните клавиши. Същото важи и за емблематичния за марката trackpoint, кой-
то, ако трябва да сме честни, в днешно време изглежда малко архаичен. Още повече че 
ThinkPad предлага голям ергономичен тъчпад (напомнящ този при Macbook), който пра-
ви работата изключително комфортна и на ниво, почти недостижимо при реализациите 
в другите марки и модели. ThinkPad Edge 14 е снабден с 14-инчова HD (1366x768) матрица 
с LED подсветка, но за жалост екранът и тук е с гланцов поляризиращ филм, съобразно ма-
совата тенденция. Много приятна изненада е теглото 2,2 кг за този размер лаптопи, ко-
ето предлага голямо удобство при чести пътувания. Продължителност та на автоном-
на работа на батерия е напълно достатъчна, за да изгледате един цял HD филм, което оз-
начава, че при нормална работа спокойно може да издържи още час отгоре. Всичко това, 
подплатено с доста мощен Intel базиран хардуер и разумната цена, превръща този лаптоп 

във фаворит при бизнес решенията. Разби-
ра се, моделът може да върши също тол-
кова добра работа и на всеки един обикно-
вен потребител, стига само да не е гей-
мър и да не изисква от него невъзможно-
то. Единствената забележка, която може 
да се отправи, е недостатъчният гаранци-
онен срок. 
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Тест

EMOCION DE RISK B5125 (INTEL)

EMOCION DE RISK TF20 (AMD)

Тези две предложения на Risk Electronics са абсолютно идентични на външен вид, като 
разликите са в използваните платформи и капацитета на батерията. И двата лаптопа 
са с брендирани OEM шасита Clevo, съответно B5125 за платформата на Intel и W76K – 
за AMD. Дизайнът на двата модела е много изчистен и елегантен, без никакви излиш-
ни декорации. Корпусът е пластмасов, с матов финиш и цвят графит, с начин на обра-
ботка, който позволява да се елиминират почти напълно пръстовите отпечатъци по 
повърхност та. (Разбира се, това далеч не означава, че ако пипате с мазни пръсти, няма 
да оставите следи.) Клавиатурата е пълноразмерна от тип „чиклет“, с плоски квадрат-
ни клавиши. Разстоянието между тях е 4 мм – аналогично на изпълнението на MSI и мал-
ко по-голямо спрямо решенията на Acer и Pacard Bell. Това дава в известна степен пре-
димство, че клавишите се отделят доста по-добре, но пък редуцира големината на бу-
тона, което не е най-удобното за хора с дебели пръсти. Бутоните са сравнително меки 
и не особено шумни, като предоставят средно ниво на ергономичност при работа. Кла-
виатурата е монтирана стабилно в корпуса на лаптопите и при натискане на средните 
бутони няма характерното за някои други решения поддаване. Тъчпадът е със стандар-
тен размер и по традиция при шаситата на Clevo e доста добре изпълнен. Повърхност-
та му е грапава (с нарочно направени миниатюрни пъпки), а чувствителност та – отлич-
на. Дисплеят е 15,6-инчов с разделителна способност от 1366х768 (HD) и допълнителен 
поляризиращ филтър за получаване на контрастно изображение, но за сметка на доста 
неприятни отблясъци на дневна светлина. B5125 е базиран на платформа Intel и е снаб-
ден с мощен процесор Core i5-520M, който разполага с четири логически ядра. Графична-
та подсистема е Mobility Radeon HD5470, която се използва и в модела на Packard Bell и 
предлага много леко 3D предимство спрямо интегрираната графика на Intel. От друга 
страна, това пак не дава достатъчна производителност, за да може реално да се прила-
га за сериозно 3D възпроизвеждане. При B5125 се използва голяма 9-клетъчна батерия с ка-
пацитет 7700 mA/h, която успява да го класира в челната тройка по продължителност 
на автономната работа, но за сметка на увеличеното тегло. При TF20 е гонено много 
бюджетно решение, като е използвана платформа на AMD и едноядрен процесор AMD 
TF20, работещ на 1,6GHz. Като производителност това беше и най-слабият модел, зна-
чително отстъпващ на останалите, но това не му пречи да има много висока консума-
ция и стандартна 4400 mA/h батерия може да му осигури eдва час и половина работа. 
И за двата лаптопа в цената не е включена операцион ната система. 

MSI FX600 – 082XEU

Стилен, удобен и добре направен 15,6-инчов лаптоп, подходящ и за работа, и за забавле-
ние. Целта на конструкторите му е била да предложи комбинация от по-добра графична про-
изводителност от интегрираните решения и дълъг живот на батерията чрез използването 
на технологията NVIDIA Optimus. Все пак, за да извлечете максимума от нея, трябва фино да 
я настроите според вашите нужди. Корпусът на FX600 е сив, пластмасов, с релефен финиш 
(тип текстура), комбиниран на места с черни гланцови пластмасови елементи. Странично 
има сребрист кант, който наподобява алуминий, но е пластмасов. Клавиатурата е пълно-
размерна, от модерния в момента „чиклет“ тип, с широки, плоски бутони и дистанция от 
около 3 мм между тях. За разлика от други реализации, клавишите са с по-малък размер, кое-
то не е особено удобно за хора с по-големи пръсти и с не дотам добре координирани движе-
ния. Мекотата є е на средно ниво, но не е от най-безшумните и в средата при натискане 
на клавишите поддава. Маркировката на кирилица не е заводска. FX600 е базиран на плат-
форма на Intel и е снабден с процесор Core i5-460M. Благодарение на технологията Optimus, 
в зависимост от конкретните приложения, се превключва между интегрирания графичен 
адаптер и дискретния в лицето на NVIDIA GeForce GT325M. Това позволява да се намали дос-
та консумацията и благодарение на тази технология моделът показа и най-добър резултат 
в издръжливост та на батерията. Все пак трябва да отбележим, че тази видеокарта с ос-
таналия хардуер не е особено добре балансирано решение, тъй като предлага малко по-до-
бро 3D представяне от интегрираното решение на Intel, но за сметка на това цената дос-
та е нараснала. Като добавите стойност та и на операцион ната система Windows 7, ста-
ва не особено конкурентоспособен на предложение като това на Acer, да речем.

добро качество; мощен процесор;
добра гаранция
слаба графична подсистема; тежък;
не особено привлекателна цена

Предоставен за тестове от: Risk Electronics
Ориентировъчна крайна клиентска цена (с ДДС): 1499 лв.
Гаранция: 12 мес. 24 мес.

добро качество; евтин;
добра гаранция
много слаба производителност
малко време за автономна ра-
бота на батерията

Предоставен за тестове от: Risk Electronics
Ориентировъчна крайна клиентска цена (с ДДС): 860 лв.
Гаранция: 12 мес. 24 мес.

Emocion B5125

Emocion TF-20

добро качество; дълга работа на батерии;
мощен процесор
недостатъчно атрактивна цена
недостатъчно добре баланси-
рана графична система

Предоставен за тестове от: Logicom
Ориентировъчна крайна клиентска цена (с ДДС): 860 лв.
Гаранция: 12 мес. 24 мес.
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добро качество;
добра гаранция
не особено производителен;
недостатъчно атрактивна цена

Предоставен за тестове от: ESCOM
Ориентировъчна крайна клиентска цена (с ДДС): 1050 лв.
Гаранция: 12 мес. 24 мес.

ИГРА НА GIGABYTE И PC WORLD
Отговорете правилно и спечелете: модерна 

видеокарта 
GIGABYTE 

GV-N450OC2-1GI

Попълнете отговорите на въпросите, изрежете този талон 
и го изпратете до 7.01.2011 г. на адрес: 
София 1000, ул. Иван Вазов №16, ет. 1, ICT Media
За играта на Gigabyte 

� Коя от изброените характеристики/технологии 

НЕ се поддържа във видеокартата GV-N450OC2-1GI?

Ultra Durable VGA

WINDFORCE охлаждане

Super Overclocking technology

DirectX 11 

� С какво се отличава най-новата технология за охлаждане 

“WINDFORCE” в графичните карти на GIGABYTE?

С наклонени перки на вентилаторите против турболентност 

Ултра тих PWM вентилатор

Топлин ни тръби от чист мед

С всички от изборените

� Как работи “Smart Dust-Reducing” технологията в графичната 

карта GV-N450OC2-1GI? 

Завърта последователно вентилаторите, като ги редува

Завърта едновремен но и двата вентилатора

Завърта вентилаторите по-бързо

Спира вентилаторите

�

PAKARD BELL EASYNOTE TK83 

Стилният лаптоп с марката на Packard Bell е конструиран, за да се справя безпро-
блемно с мултимедийни приложения, и е предназначен за широк кръг потребители. 
Този преносим компютър е идеален за всички всекидневни дейности и няма да ви на-
кара да се почувствате конфузно. Шасито е идентично с това на разгледания вече 
модел на Acer, като разликата е в цветовото оформление и релефния финиш. Лап-
топът изглежда доста ефектно с червеният си цвят и черната клавиатура и ще се 
хареса на хората с индивидуален вкус. 

Дисплеят е 15,6-инчов, с разделителна способност 1366х768 и LED подсветка. Но 
и тук изпълнението е с поляризиращ гланцов слой. EasyNote TK83 е изграден на плат-
формата на AMD. Използваният процесор е AMD Athlon X2 P320 II, който е с 1MB L2 
кеш и работи на тактова честота 2,2GHz. Системната памет е 3GB DDR3, а гра-
фичната подсистема е базирана на ATi Mobility Radeon HD5470M. Трудно е да се каже, 
че лаптопът има някакви “геймърски” способности с тази графична карта. Още по-
вече че и резултатите показват доста посредствено представяне във всички от-
ношения спрямо лаптопите, базирани на платформа на Intel. Все пак за стандарт-
ните всекидневни приложения устройството се справя без какъвто и да е проблем. 
Предимства са гаранцион ният срок от две години и ниската цена, но в нея влиза 
само операцион на система Linpus. Като доплатите за Windows 7, и цената се израв-
нява с Intel-базираните решения. Въпреки че лаптопът не е с толкова мощен харду-
ер, колкото е неговият събрат Aspire 5742G, времето му за автономна работа на 
батерия е по-малко. 
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Победителят ще бъде обявен в бр. 2/2011 г. на PC World.

Попълнете отговорите на въпросите, 
изрежете този талон и го изпратете 
до 7.01.2011 г. на адрес: 

София 1000, ул. Иван Вазов №16, ет. 1, ICT Media

За играта на Gigabyte

ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА 
GIGABYTE И PC WORLD

Име и презиме: ...........................................................................................................................

Фамилия ......................................................................................................................................

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

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

Телефон:  .....................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................

�

TOSHIBA SATELLITE L655-113 

Satellite L655 е подходящ лаптоп както за домашна, така и за офис употреба. Снабден е 
с доста мощен хардуер за класа си и предлага добра 3D производителност, която е подоб-
на на предложението на Acer и сигурно ще се хареса на потребителите, обичащи такъв 
тип игри. Дизайнът на лаптопа е традицион ният за Satellite серията. Корпусът е пласт-
масов, със заоблени форми, а цветът е тъмносив, с гланцов финиш. Това го прави да из-
глежда доста изискано, но пък, от друга страна, е като концентратор на пръстови отпе-
чатъци. Дисплеят е 15,6-инчов, с LED подсветка и HD разделителна способност (1366х768) 
и е с масово използвания гланцов поляризиращ филтър. Клавиатурата е пълноразмерна, с 
цифров блок, реализирана с чисто черни гланцови клавиши, които са плоски, с минимална 
дистанция помежду им и с много леки скосявания по периферията. Маркировката на кла-
вишите с кирилица е оригиналната, което гарантира дълъг експлоатационен период без 
забележимо изтриване. Първоначалното впечатление е за добре конструирана клавиату-
ра – тя не е твърда и шумна, не уморява пръстите, но след малко работа се установява, 
че заради малката дистанция между клавишите склон ност та за грешно натискане на съ-
седен клавиш е увеличена спрямо другите съвремен ни решения. Хардуерът е достатъчно 
мощен, за да удовлетвори изискванията на редовите потребители. Използваната плат-
форма е Intel, като процесорът е Core i3-350M, предлагащ четири логически ядра. Графич-
ната карта е познатият ни вече Mobility Radeon HD5650, който осигурява и някаква въз-
можност за 3D гейминг. Слабото място на лаптопа е недостатъчното време за автоном-
на работа, като реално едно зареждане на батерията едва ли ще ви стигне, за да изгле-
дате цял HD филм. Другият конструктивен недостатък е, че корпусът е малко мек и не е 
ясно какво може да стане при по-силен натиск върху него. Независимо от това, лаптопът 
предлага отлична производителност за този клас и е добро решение дори като “насто-
лен заместител” за не особено претенциозния масов потребител. 

високо качество ;
мощен за класа си
малко време 
за работа на батерия

Предоставен за тестове от: TOSHIBA
Ориентировъчна крайна клиентска цена (с ДДС): 1500 лв.
Гаранция: 12 мес. 24 мес.
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Мина повече от година, откакто NVIDIA представи но-
вата си архитектура, наречена Fermi. Флагманското 
GPU от Fermi линията (GF100) е “чудовищно” с негова-

та площ от над 500 кв. мм и 3 милиарда транзистора. Големият 
размер на кристала и сложност та му доведоха до някои техноло-
гични проблеми, свързани с производството му, и от там – до за-
къснението от 6 месеца, докато пристигне до геймърите, мате-
риализиран в лицето на GeForce GTX480. Дори и след забавянето, 
NVIDIA трябваше да забрани някои функционални модули в GF100, 
както и да понесе много критики за факта, че картата беше мно-
го гореща и шумна. 

Шест месеца по-късно, в началото на ноември дебютира и гра-
фичният процесор GF110 в новия флагман на компанията – гра-
фичната карта GeForce GTX580. Това по същество е преработ-
ка на GF100, с която целта е била да се отстранят всички досе-
гашни недостатъци.

Общият поглед
Нека преди да пристъпим към тестовата част, първо да раз-

гледаме характеристиките на новата графична карта в сравне-
ние с предишните NVIDIA решения и най-бързите конкурентни кар-
ти от AMD. Radeon HD 5870 е вече на една година и е най-бързата 
едночипова графична карта на AMD. Независимо че Radeon HD5970 
е най-бързата графична карта, тя е съставена от две графични 
ядра, разположени на една платка и свързани чрез вътрешен мoст 
в Crossfire конфигурация. Такъв дизайн дава доста добра графична 
производителност, но е и доста скъп, голям, тежък и горещ.

GeForce GTX 580 много наподобява GTX 480. При последната са 
деактивирани 16 шейдърни модула, като по този начин ефектив-
но се премахват 32 шейдърни ядра (NVIDIA ги нарича CUDA ядра), 
четири текстурни модула и една геометрична машина. Новият 
графичен чип GF110 в GTX 580 е, общо взето, същият, но в него 
NVIDIA вече напълно е разрешила всички функционални модули. 

Обърнете внимание на несъответствието при броя шейдър-
ни модули между видеокартите на AMD и NVIDIA в горната таб-
лица. Това рефлектира върху факта, че броят им не е директно 

сравним. Поради разликата в дизайните единичният шейдърен 
блок при чиповете на NVIDIA извършва повече работа, отколко-
то същият при чиповете на AMD. Той също така е по-голям, кое-
то обяснява защо бройката е по-малка в GPU чипа. 

Отприщването на GF100 
Както споменахме, на ниво GPU видеокартата GeForce GTX 580 

е практически същата като GTX 480. Новият графичен чип, на кой-
то е базирана GTX 580, e GF110 и е произведен по 40nm техноло-
гичен процес на TSMC. Също така и архитектурата му е подоб-
на на GF100, като има същите размери и брой транзистори. Ако 
сравните блок диаграмите на двата чипа, ще видите, че те са 
абсoюлтно еднакви. Такива характеристики, като размер на кеша 
и организацията на шейдърните блокове, също са идентични. Но 
NVIDIA е направила преработка на транзисторно ниво в GF110 и 
е отстранила доста от проблемите му, които създаваха затруд-
нения при производството. Това е позволило на компанията да 
реализира чип, в който са активирани всички функционални бло-
кове и който отделя по-малко топлина, а също и консумира по-

Подробен поглед към NVIDIA 
GeForce GTX 580: 
Най-бързата едночипова 
видеокарта на 
пазара
… и към това – как се представя 
на тестовете в сравнение с видеокар-
тите AMD Radeon 5970, Radeon 5970 и 
NVIDIA GeForce GTX 480

Radeon 
HD 5870

Radeon 
HD 5970

GeForce 
GTX 480

GeForce 
GTX 580

Current Price $370 $650 $450 $500

Size in square
millimeters

334 668 
(334x2)

529 529

Transistors
(millions)

2154 4308 
(2154x2)

3000 3000

Texture Units 80 160 60 64

Shader Units 1600 3200 480 512

Render Back-Ends 32 64 48 48

Memory 1024 MB 2048 MB 1536 MB 1536 MB

Bus Width 128-bit 256-bit 384-bit 384-bit

Core Clock 850 MHz 725 MHz 700 MHz 772 MHz

Memory Clock 1.2 GHz 1.0 GHz 924 MHz 1.02 GHz
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малко електроенергия в сравнение с предшественика си. Заедно с 
подобрените характеристики, при производството на GF110 е 
усъвършенствана и охлаждащата система, което е позволило на 
GTX 580 да работи на по-високи тактови честоти спрямо пред-
шественика си GTX 480 (GF100). 

Както вече се досещате, при GF110 няма никакви нови техноло-
гии и не се е появила поддръжка на новите изходни интерфейси за 
свързване към дисплеи. GTX 580 има два dual-link DVI порта и един 
mini HDMI, като липсва Displаy Port (DP). Също така няма нови бло-
кове за видеодекодера, както и back-end рендер. Разбира се, в ни-
какъв случай не може да се каже, че NVIDIA не се е възползвала от 
случая да преработи чипа, за да се получат някои много важни по-
добрения, които ще изброим накратко в следващите редове.

По-хладна и по-тиха 
Ревизирането на GF110 GPU е позволило на NVIDA да повиши 

тактовата честота с 10%, като същевремен но да намали енерго-
консумацията с 20W. Това подобрение е аналогично като при ком-
паниите, произвеждащи процесори (като например Intel), когато 
пускат нов степинг на някой процесор. Хардуерът функционално 
е идентичен, но е по-хладен. Използваната vapor-chamber (изпари-
телна камера), както и цялата охлаждаща система са с нов дизайн 
и това е позволило на NVIDIA да направи охлаждането на GeForce 
GTX 580 по-добро и по-ефективно. 

Пълноскоростно FP16 текстурно филтриране 
В GF100 текстурите с плаваща запетая, използвани при сцени-

те с голям динамичен диапазон на осветяване, често се филтри-
рат на половин скорост. Последните чипове от серията Fermi – 
като например GF104, на чиято база е изградена картата GTX 460, 
са претърпели някои донастройки, за да филтрират тези текс-
тури на пълна скорост. Тези “туикове” са се пренесли и при най-
новото GPU – GF110. 

По бърз z-culling 
Модерните графични чипове имат свойство, наречено z-culling. 

При наличен z-culling графичният чип изследва в дълбочина всяка част 
от обекта в сцената дали се вижда от камерата. Ако не се вижда, 
тогава се игнорира и не се обработва. По този начин се печели про-
изводителност, като не се губи нищо от видимите визуални детай-
ли. При GF110 има подобрен алгоритъм за работа на z-culling. 

Ограничаване на мощност та 
GF100, както и почти всяка NVIDIA базирана карта, произведе-

на до момента, се стреми да работи възможно най-бързо, когато 
е активна. Консумираната мощност, отделяната топлина и обо-
ротите на вентилатора на въздушния охладител се увеличават и 
най-лошият сценарий е, когато се натоварят екстремно високо. В 
някои случаи GPU чипът може да “поиска” прекалено много ресурс 
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и тогава да стане опасно горещ или да черпи прекалено висока за-
хранваща мощност от PCI-E куплунгите. Перфектен пример за та-
кава ситуация е синтетичният тест FurMark, който кара графич-
ните карти на NVIDІА да стават необикновено горещи при работа 
и да консумират повече мощност, отколкото е залегнало при кон-
струирането им. Някои игри имат прости 3D рендерирани екран-
ни менюта, които не налагат изкуствени ограничения на броя ка-
дри и по подобен начин предизвикват отделяне на повече топлина 
и консумиране на повече захранваща мощност. При GeForce GTX 580 
има нова хардуерна функция, която следи натоварването и ограни-
чава консумираната мощност от GPU, когато се налага. Този защи-
тен механизъм няма ефект към производителност та в нормални-
те 3D игри, но ще предпази картата да не загрява и да консумира 
прекомерно много мощност в бенчмаркове като FurMark или някои 
игри с лошо направени екран ни менюта. 

Тестове, тестове и пак тестове…
NVIDIA твърди, че тази графична карта с цена над 1000 лв., ко-

ято е новият им флагман, е и най-бързото VGA решение, коeто 
може да се купи към днешна дата. Това е малко спорно, защото, 
строго технически погледнато, Radeon HD 5970 (която спори за 
същата “титла”) пак е единична графична карта, макар и да из-
ползва два графични процесора. И затова все пак е редно GeForce 
GTX 580 да се сравни и с Radeon 5970, макар и само защото тя е 
най-бързата единична карта с технологията на AMD, която може 
да се купи понастоящем. Същевремен но трябва да се отбележи, 
че дължината на платката на 5970 е доста голяма и е невъзмож-
но да се монтира в среден клас настолни PC кутии. Освен с нея, 
ще сравним GeForce GTX 580 и с Radeon HD 5870 (най-бързата гра-
фична карта с едно GPU, базирана на технологията на AMD), и с 
GeForce GTX 480 (преходната най-добра карта на NVIDIA, която из-
ползва много подобно GPU). Всички тестове са проведени на сис-
тема с Intel Core i7 980X процесор, 6GB RAM памет и инсталира-
на операцион на система Windows 7.

Производителност: синтетични тестове
Да започнем с теста Unigine Heaven. Това e синтетичен бенч-

марк, използващ реален DX11 енджин, понастоящем лицензиран в 
няколко по-малки игри. Тестът е доста натоварващ и новаторски, 
характеризиращ се с високи нива на детайлност, динамично ос-
ветление и сенки и много теселация. Ние го проведохме в среден 
режим – "Normal". На този геометрично натоварващ тест мно-
го благоприятно му се отразява архитектурата на NVIDIA. Нова-
та графична карта GTX 580 показа 20% прираст спрямо GTX 480 
и близо 80% спрямо Radeon HD 5870.

FurMark е синтетичен OpenGL базиран тест, който рендери-
ра объл пръстен, покрит с пухкава “козина”. Това е доста прост 
тест, но досега не сме срещали друг, който може да натовари 
толкова екстремно GPU модула. Това е и много добър начин да 
се види колко гореща може да бъде вашата графична карта и как-
ва консумация на мощност може да има. В тестовите резулта-
ти се вижда ефектът от нововъведението за ограничаване на 
мощност та. По време на изпитанието GTX 480 беше екстремно 
натоварена, гореща и консумираше повече мощност, отколкото 
е разчетена, а шумът от вентилатора беше направо непоносим. 
Като контраст, благодарение на ограничаването на мощност та, 
GTX 580 показа много разумни нива на шум и отделяна топлина. 
Все пак ограничаването на мощност та бе доста агресивно, защо-
то чиповете на AMD изпревариха с лекота GTX 580 в този тест. 
От друга страна, тази тестова програма не е добър реалистичен 
пример, защото освен тестване на охлаждащата система на ви-
деокартата не дава никакви смислени практически резултати… 
но пък, както казахме, много добре илюстрира нововъведената 
технология за ограничаване на мощност та. 

Въпреки че вече поостаря, 3DMark Vantage е стандарт и се полз-
ва като синтетичен графичен тест в много еталон ни изпита-
ния навсякъде по света (и у нас). Графичният енджин засега е само 
DX10 базиран, като DX11 ще присъства в новата версия, която 
ще излезе по-късно. Представената производителност в 3DMark 
e на стандартните настройки за профилите "High" и "Extreme". В 
този тест победител е Radeon HD 5970, но не с много. За своя клас 
с единично GPU новата карта на NVIDIA се представя впечатлява-
що, а най-добрата графична карта на AMD с единично GPU оста-
на доста назад. 

Кадри/сек. (по-голямото е по-добре)

Кадри/сек. (по-голямото е по-добре) Кадри/сек. (по-голямото е по-добре)
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Производителност: игри
Синтетичните тестове могат да бъдат полезни само за оценка 

на характеристиките на графичните карти за някакви бъдещи игри, 
но производителност та в реалните 3D заглавия е далеч по-важна от 
гледна точка на потребителя. Ние тествахме 5 модерни игри, които 
могат да тласнат до лимита всички модерни графични карти. Загла-
вието Colin McRae: Dirt 2 е една от първите DX11 базирани игри, ха-
рактеризираща се с превъзходен вграден бенчмарк. Включихме DX11 
режима и поставихме на максимално качество нивата на детайлите. 
GeForce GTX 580 направи много силно представяне, като с лекота из-
превари Radeon HD 5970 (от 25 до 40%) и Radeon HD 5870 (с над 80%). 
А пък спрямо GTX 480 новият GTX 580 е с около 20% по-бърз.

H.A.W.X. на Tom Clancy е графично богата аркадна игра, която 
използва DirectX 10.1 и се характеризира с техниките Screen Space 
Ambient Occlusion (SSAO), God Rays и Soft Particles. Отново постави-
хме нивата на детайлност на максимална стойност по време на 
изпитанието. По традиция графичните карти на AMD работят 
екстремно добре с този тест и HD 5970 изпревари GeForce GTX 
580 (независимо от това и двете карти работят с много високо 
ниво на кадрите). Отново GTX 580 е с около 20% по-бърза от GTX 
480 и с 30-50% спрямо Radeon HD 5870. 

World in Conflict e позастаряла, но все още красива стратегия 
в реално време с DX10 базиран графичен енджин, който натовар-
ва всичко в новите графични карти при максимални нива на де-
тайлност. Това е другата игра, в която AMD се представя много 
добре. Видеокартата GeForce GTX 580 е по-бърза с около 15% от 
предшественика си и с 25-40% от Radeon HD 5870. Само двупро-
цесорната HD 5970 я изпреварва. 

Серията S.T.A.L.K.E.R винаги е била водеща в графичните 
технологии. Използван е демоеталонен тест за Call of Pripyat 
с активирани DX11 осветяване и всички настройки на макси-
мално качество. Числата, изобразени в диаграмите, предста-
вляват средният резултат от четири подтеста на бенчмар-
ка. С включено екран но изглаждане, новата карта на NVIDIA 
има резултат, сходен с показателите на Radeon HD 5970 и 
драстично изпреварва единичната HD 5870. 

Последен, но не на последно място, приложихме превъзходния 
вграден еталонен тест в Just Cause 2. Графичните настройки бяха 
поставени на максимални стойности и беше използван Concrete 
Jungle, който е доста интензивен еталонен тест. Отново HD 
5970 се представи добре благодарение на използването по съще-
ство на две единични 5870 ядра в един корпус, и по-специ-

ИГРА НА GIGASET И PC WORLD
Отговорете правилно и спечелете:

модерен 
настолен 
телефон

Gigaset DL500A 
Gigaset DL500A е един от най-добрите настолни телефони, подходящи за 
домашни офиси и неголеми компании. Модерните характеристики и широката 
функционалност, стилният дизайн и големият цветен 
дисплей на устройството представляват комбинация, 
способна да удовлетвори всякакви професионални изисквания.

� Gigaset е световен лидер в производството на:

DECT телефони

факс апарати

мобилни телефони

� Продуктите на Gigaset се произвеждат в:

Тайван

Германия

Китай

� ECO DECT е технология на Gigaset за:

хендсфри комуникации

принтиране

намаляване на енергийна консумация и излъчване на апарата
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ално при включено екран но изглаждане. Интересното при тази 
игра е, че новата GTX 580 не беше по-бърза от GTX 480 с изключе-
но екран но изглаждане. Това стран но поведение по всяка вероят-
ност се дължи на драйвъра.

Стойност и ефективност
Нашата тестова линия се състои изцяло от графични карти от 

висок клас. Те са предназначени за потребители, търсещи висока 
производителност, но не непремен но на най-ниска цена. GeForce GTX 

580 се предлага за около $500. От NVIDIA ни уведомиха, че през пър-
вите няколко седмици доставките на картите GTX 580 ще бъдат 
ограничени, поради което цените може да се покачат времен но. 
Впрочем цената на GeForce GTX 480 падна до $450, а и AMD кориги-
раха малко стойностите на своите карти от високия клас: Radeon 
HD 5870 започва от около $340, а цената на двупроцесорната Radeon 
HD 5970 претърпя голямо понижение до $500, за да бъде конкурент-
на на най-новата и най-добрата графична карта на NVIDIA.

Никой не желае да харчи повече от необходимото и всеки иска да 
знае кой продукт е най-доброто попадение за дадените пари. Изчис-
лихме средните резултати от бенчмарк тестовете с реални 3D игри 
и ги разделихме на цената, като по този начин получихме показател, 
който кръстихме “долари за кадри в секунда”. На диаграмата по-ниски-
те стойности са означават по-малко похарчени пари за еквивалентна 
производителност. Благодарение на предприетото от AMD намале-
ние на цените всичките четири карти демонстрират сходна “про-
изводителност за долар”. Въпреки че Radeon HD 5870 е значително 

Победителят ще бъде обявен в бр. 2/2011 г. на PC World.

Попълнете отговорите на въпросите, изрежете този талон и 
го изпратете до 7.01.2011 г. на адрес: 

София 1000, ул. Иван Вазов №16, ет. 1, ICT Media

За играта на Gigaset
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Име и презиме: .......................................................................................................................
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по-бавна от останалите, тя също така е и значително по-евтина. 
Единственото ясно предимство проличава при много висока разде-
лителна способност от 2650x1600 без заглаждане на изображението, 
с която картите на AMD предлагат повече за цената си.

От NVIDIA казват, че са работили много за оптимизиране по-
треблението на електрическа мощност в GeForce GTX 580, и това 
си личи. Въпреки работата при по-висока тактова честота, GTX 
580 осигурява понижаване на консумираната електроенергия с око-
ло 20W в режим на неактивност или при пълно натоварване. По-
ниско производителната Radeon HD 5870 зае първото място за 
потребление на електроенергия, но сред по-бързите и по-скъпи-
те карти GTX 580 се представи доста добре. Донякъде е изненад-
ващо, че тя консумира повече електроенергия при натоварване, 
отколкото двупроцесорната карта на AMD, но пък потреблени-
ето є е по-ниско в режим на неактивност.

Разделихме и средния брой кадри в секунда за всяка карта при 
тестовите игри на нейната консумация на електроенергия при 
натоварването от предишната диаграма и така измерихме ва-
товете за кадър в секунда. Вместо просто да идентифицира бър-
зината на картите или консумираната от тях електроенергия, 
тази диаграма изчислява тяхната енергийна ефективност. Тук по-
ниските стойности отново са по-добрите.

Както виждате, лилавата лента е значително по-къса от зеле-
ната. Това е индикатор за напредъка, който са постигнали NVIDIA с 
GF110 GPU. Въпреки еднаквия си размер с GF100 и същия брой тран-
зистори, GF110 даде възможност на GeForce GTX 580 да демонстри-
ра значително по-добра производителност от GTX 480, при това 
с по-ниска консумация на енергия. Тя дори демонстрира по-добра 
производителност за един ват, отколкото Radeon HD 5870.

Най-бързото GPU, макар и без нови 
характеристики 

GeForce GTX 480 трябваше да бъде миналогодишният шампион при 
графичните карти, но беше пусната на пазара чак през март тази 
година. Ако бързото излизане в продажба на новата GeForce GTX 580 
(само шест месеца след предшественика є) е изненада, тя се дължи 
само на закъснението на GTX 480. При тези обстоятелства е трудно 
да не бъдем леко разочаровани от GeForce GTX 580, от която като че 
ли се очакваше повече. Въпреки това производителност та на тази 
видеокарта е великолепна. Благодарение на преработката на GF100 
GPU, NVIDIA най-после успява да покаже какво може да постигне ар-
хитектурата, когато чипът няма дефекти и работи при висока та-
ктова честота. При нашите тестове GTX 580 беше с около 20-30% 
по-бърза от GTX 480 (която, от своя страна, също е доста бърза кар-
та), но консумираше значително по-малко електроенергия и беше мно-
го по-тиха. Нямаше какво повече да се желае от производителност-
та. Нямаме търпение да видим как AMD ще отговори с очакваната 
скоро серия от високия клас Radeon 6900. Това, което ни разочаро-
ва леко, е, че GeForce GTX 580 показа съвсем малко по-високо ниво 
от една подобрена GeForce GTX 480. Тя е това, което трябваше 
да бъде GTX 480. NVIDIA изостава и по отношение на предлагани-
те изходни портове (например DisplayPort), и по способност та 
за едновремен на работа на три дисплея с една графична карта. 
Освен това, с изключение на една-две прецизни настройки за фил-
триране на текстурата и z-culling, графичният процесор не е по-
лучил никакви други архитектурни подобрения.

В известен смисъл новата видеокарта на NVIDIA показва също 
колко е трудно да се пусне на пазара графичен процесор с 3 мили-
арда транзистори върху един квадратен милиметър. Представя-
нето на новия дизайн отне на компанията шест месеца повече 
от очакваното и още шест – за подобряването му. 

След всичко казано нямаме резерви да препоръчаме GeForce GTX 
580 като отлична графична карта за ентусиасти, които не обръщат 
внимание на цената. Вярно е, че Radeon HD 5970 е малко по-бърза като 
цяло, но не бива да се забравя, че картите с два графични процесо-
ра имат и своите недостатъци – например много голяма дължина 
на платката, висока консумация на енергия в режим на неактивност 
и неспособност за поддържане на нужната производителност при 
игри в прозоречен режим. С няколко думи – макар че є отне една го-
дина повече от очакваното, NVIDIA най-накрая пусна на пазара гра-
фична карта, която изцяло показва впечатляващите възможности 
на Fermi архитектурата. Каквито и угризения да имаме за Dispaly 
Port или неспособност та є да се управляват повече от два дисплея 
с единична карта, не може да се отрече, че видеокартата GeForce 
GTX 580 прави наистина реални обещанията на NVIDIA да достави 
най-бързата графична карта с единично GPU. 

Долар за кадър (по-малкото е по-добре)

Ватове за среден брой кадри/сек. (по-малкото е по-добре)

Стойност

Консумация

Производителност за ват

Консумация във ватове (по-малкото е по-добре)

C MY K РС World стр. 43



www.pcworld.bg  Декември 201044

Тест

ните фирми на родния пазар има още две, които са обявили мо-
дели от продуктовите си линии на USB флаш памети с поддръж-
ка на USB 3.0 стандарта. Това са Super Talent и PQI. Искаше ни се 
да направим по-обширен обзор на тези нови устройства, но за съ-
жаление не можахме да се сдобием с тестови бройки на последни-
те две марки, така че в този материал ще ви запознаем с двата 
продукта на A-data и Kingston, които любезно ни бяха предоста-
вени за настоящото изпитание. 

Първи тестове 
на USB 3.0 флаш 
памети

Денислав Славчев

USB флаш паметите са сред най-революцион ните устрой-
ства на ХХІ век. И това твърдение не е “изхвърляне”, защо-
то те наистина направиха революция в начина на използва-

не, съхранение и транспортиране на дан ните от един компютър 
на друг. Сред основните им предимства са компактният размер 
и plug'n play функционалност та. Обикновено не се налага инста-
лирането на драйвър или някакво конфигуриране на този тип ус-
тройство – то просто трябва да се включи към някой USB порт 
и вече е готово за работа.

Капацитетът на съхранение на USB флаш паметите се увели-
чаваше бавно през годините. Спомням си преди десет години пър-
вата ми памет от 32 MB с USB 1.0 интерфейс. Днес сме свидетели 
на капацитети на съхранение от порядъка на 128 GB и повече, из-
ползващи по-бързия USB 2.0 интерфейс. Но това далеч не е всичко. 
По-рано тази година, по време на CES 2010, бяха показани и първи-
те продукти, базирани на новия USB 3.0 стандарт. Според специ-
фикациите му той предлага до 10х увеличение на скорост та спря-
мо стандартния USB 2.0, като достига до трансфер от 5 GB/s. 
Разбира се, всички сме наясно, че теоретичната скорост не тряб-
ва да се приема като чиста монета, но определено това трябва 
да бъде сериозно подобрение спрямо USB 2.0 стандарта. При ма-
совите USB 2.0 базирани флаш памети скоростите на трансфер 
(четене/запис) бяха ограничени от използваните типове флаш 
чипове и контролери, които не позволяваха особено високи ско-
рости. Все пак се появиха и така наречените „бързи флашки“, ко-
ито демонстрираха доста по-високи нива на производителност 
(за справка може да видите наши предишни тестове), като на-
пример скорост та на четене при тях беше вече ограничавана от 
пропускателната способност на USB 2.0 интерфейса.

Пропускателната способност, която предлагат различните 
версии на USB интерфейса, е: USB 1.1 – теоретична пропускател-
на способност 1.5 MB/s. (12 Mb/s); USB 2.0 – теоретична пропуска-
телна способност 60 MB/s (480 Mb/s); USB 3.0 – теоретична про-
пускателна способност 625 MBps (5 Gb/s).

Появата на USB 3.0 даде перспектива за развитието на тези 
модели и за демонстрация на пълните им възможности. Да не за-
бравяме все пак, че производителите са повече от нетърпеливи 
да са първи с продукти, в които има въведена някаква нова тех-
нология. И този USB 3.0 интерфейс не прави изключение. През из-
теклата година видяхме доста дън ни платки с поддръжка на USB 
3.0 и все повече производители се присъединяват към групата. A-
data и Kingston (добре известни с качеството и с бързото влагане 
на иновации в продуктите си) пък бяха и сред първите компании, 
които реагираха бързо и обявиха модели USB флаш памети с под-
дръжка имен но на USB 3.0 стандарта. В момента от представе-

A-DATA NOBILITY N005 16GB USB 3.0 FLASH DRIVE

Това е една от първите флаш памети на пазара, снабдена с но-
вия USB 3.0 интерфейс. Тя се предлага в алуминиев корпус с матов 
финиш и графитен цвят. Предпазният капак за USB щекера е че-
рен, пластмасов и при сваляне може да се сложи в задната част, за 
да не се изгуби. Отзад е предвиден отвор за поставяне на каишка. 
Устройството е успяло да запази своята дебелина в поносими гра-
ници, но е по-дълго с около 50% спрямо стандартен USB 2.0 модел. 
На корпуса няма изведен LED индикатор, показващ активност та 
му. Обявените стойности от производителя за четене/запис са 
съответно 85/55 MB/s. Независимо че като скорост (най-вече за-
пис) флашката е по-бавна от тази на Kingston и се предлага с по-
малка гаранция, тя показва редица предимства, като по-голяма 
съвместимост с различни OC и стари версии на интерфейса. Ос-
вен това имате пълен контрол над нея и можете да я разделяте 
на дялове. В комплекта обаче не е включено нищо друго, освен са-
мата USB 3.0 флаш памет.

елегантен дизайн
висока скорост на четене 
добра цена
тънък 
голяма съвместимост
ниска скорост на запис
липса на LED индикатор за активност та
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Тестовете

Нека да преминем към по-ин-
тересната част и да видим как се 
представят тези две USB 3.0 флаш 
памети спрямо старите USB 2.0 в 
теста за скорост на трансфер. За 
целта на нашата тестова систе-
ма монтирахме външна PCI-E USB 
3.0 разширителна карта, произ-
водство на ASRock. За измерване на 
скорост та на четене/запис използ-
вахме една доказана тестова про-
грама – ATTO. След като отчетохме 
скорост та на двете устройства 
под USB 3.0 интерфейса, ги включи-
хме в стандартните USB 2.0 порто-
ве, за да премерим каква е скорост-
та им с USB 2.0 интерфейса. Резул-
татите, които сме публикували, са 
за всяка отделна флаш памет.

Флаш устройство A-data Nobility USB3.0 Flash Drive Kingston Data Traveler Ultimate 3.0

Капацитет на съхранение 16GB, 32GB, 64GB 16GB, 32GB, 64GB

Цвят графитен Бял – сив

Размери 90 х 20,5 х 11,5 mm 73.7 x 22.2 x 16.1 mm

Тегло 20,5 гр. n/a

Интерфейс USB 3.0, съвместим с USB1/2.0 USB 3.0, съвместим с USB2.0

Системни изисквания Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista/7
Mac OS 9.0 или по-нов
Linux: Kernel 2.4 или по-нов

Windows XP/Vista/7

Аксесоари n/a „Y“ кабел

Оформление Алуминиев корпус Пластмасов с 
алуминиеви елементи

USB 3.0 скорост на 
четене/запис

 85/55 Mbps 80/60 Mbps

Гаранционен срок 36 мeс. 60 мес.

Ориентировъчна цена 75,00 лв. 125,00 лв.

KINGSTON DATA TRAVELER ULTIMATE 3.0 16GB

Тази флаш памет е също една от първите на пазара с USB 3.0 
интерфейс, но подходът на Kingston e малко по-различен. Дължи-
ната на устройството е като на стандартен USB 2.0 модел, но 
за сметка на дебелината. Този подход има и недостатъци, които 
се състоят в това, че при поставянето му в USB порт може да 
блокира съседния и да го направи неизползваем. Хубавото е, че в 
комплекта, освен самата флашка, идва и удължителен „Y” кабел, 
който решава проблема. Корпусът на устройството е бял, пласт-
масов, комбиниран със сребристи алуминиеви панели. И тук пред-
пазната капачка на USB щекера може да се поставя отзад на кор-
пуса, за да не се изгуби, когато се ползва. Обявените скорости на 
четене/запис са съответно 80/60 MB/s. Устройството пристига 
форматирано с файлова система FAT, което означава, че ако иска-
те да съхранявате големи файлове (филми), е добре да ги префор-
матирате с NTFS. Също така под Windows не може да се изтрива 
създаденият фабрично партишън.

Коментарите са излишни, защото резултатите говорят сами. 
Разликата е очевидна и е в полза на новия и бърз интерфейс USB 3.0, 
който значително ускорява работата на този тип устройства. 
Все пак не бива да се забравя, че за да се радваме на такива резул-
тати, ни е необходима система с налични USB 3.0 портове.

Скорост на трансфер при USB 2.0 интерфейс
A-data Nobility USB 2.0 Flash Drive

стилен дизайн
високи скорости на трансфер на дан ните
голяма (5-годишна) гаранция
LED индикатор на активност та
”Y” адаптер
дебел и в повечето случаи ще ви се 
налага да ползвате „Y” адаптера
висока цена
невъзможност за създава-
не на дялове под Windows
не е дефинирана съвместимост с USB1
не е дефинирана съвместимост с ал-
тернативни и по-стари Windows ОC

C MY K РС World стр. 45



www.pcworld.bg  Декември 201046

Тест

Kingston Data Traveler Ultimate 3.0

Заключение
Трябва да си призная, че просто не мога без флаш памет. Това 

е едно от удобните и лесни за употреба устройства, които зна-
чително ми облекчават живота, когато трябва да пренасям ин-
формация. До съвсем скоро използвах 4 GB, а в момента 8 GB USB 
флашка и, честно казано, не виждах смисъл от по-голяма предвид 
времето, което ми отнемаше за копиране и прехвърляне на ин-
формацията чрез USB 2.0 интерфейса. Нали се досещате каква 
беше реакцията ми, когато ми попаднаха тези две 16 GB флаш 
памети?! От една страна, това е размер, който позволява дос-
та неща да се съхраняват (филми, програми, музика) и да се пре-
насят „в джоба“. От друга страна, съизмеримата скорост като 
на външен HDD изкоренява един от основните им недостатъци. 
И двете разгледани нови USB 3.0 предложения си имат предим-
ства и недостатъци, но и възможностите и цените им също са 
различни, така че те не са пряко сравними помежду си (а и това 
сравнение не беше целта на теста). Тук важното беше да съпос-
тавим подобренията, които дава USB 3.0 интерфейсът, и наис-
тина се убедихме в неговия потенциал. Това обнадеждава мно-
го, защото тепърва ще виждаме нови такива модели от различ-
ни производители. Компаниите неминуемо ще свалят цените на 
новите „екзотики“ и те постепен но ще изместят старите USB 
2.0 устройства. И независимо от значително по-високата цена, 
която трябва да платите в момента, тези USB флашки си я за-
служават, защото до голяма степен облекчават вашата работа 
и инвестицията ви се отплаща многократно с реален, а не с ня-
какъв съмнителен ефект. 

Kingston Data Traveler Ultimate 2.0

Скорост на трансфер при USB 3.0 интерфейс
A-data Nobility USB 3.0 Flash Drive
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В много домове широколентовият ин-
тернет се използва днес не само за 
имейли и уеб браузване, но и за видео- 

и аудиострийминг, онлайн игри и/или VoIP 
(Voice over Internet Protocol) разговори.

Може би имате няколко компютъра в 
своя дом, които са комбинирани с гейминг 
конзоли като Xbox 360, смартфони или други 
мобилни устройства. Най-вероятно използ-
вате и сайтове като IPTV.bg за стрийминг 
на телевизия или слушате своето любимо 
онлайн радио, а Skype гласовите комуника-
ции сигурно са неразделна част от вашето 
всекидневие. Може би повечето устройства 
във вашата домашна мрежа са свързани без-
жично с рутера ви (ще го наричаме и марш-
рутизатор), докато други комуникират с 
мрежовото решение по жичен път.

Интересно е обаче да се разбере какво 
става в една подобна технологична систе-
ма, когато по едно и също време един член 
на любящото ви семейство (или приятел) 
иска да слуша музика, друг желае да гледа по-
редния епизод на сърцераздирателен тур-
ски сериал, а трети изгаря от желание да 
се пробва на новия StarCraft 2 в любимия си 

шен каналът, определен от прага на капа-
цитета за трансфер на дан ни. В момен-
та, в който загубите на пакети намалеят, 
скорост та им на предаване започва отно-
во да се увеличава.

Загубата на пакети и “клатенето” на 
стойност та на скорост та не са голям про-
блем, когато даунлоудвате файлове от Интер-
нет или ги местите в локалната си мрежа, за-
щото пакетите автоматично се изпращат 
отново. Също няма значение, ако някои паке-
ти пристигат не по определения ред (out-of-
order), защото няма как да достъпвате даден 
файл, преди трансферът да е приключил. 

Изпуснати и out-of-order пакети започ-
ват да стават голям проблем, когато се по-
явят в момент на видео- или аудиострий-
минг, или когато говорите с някого, използ-
вайки VoIP услуга, като Vonage или Skype. 
Приложения като тези изискват непре-
къснат трафик с възможно най-малко “из-
тървани“ пакети, като в случая ключова е 
свързаност та, а не “суровата” скорост. 

Изпращането на HD видео от компю-
тър във всекидневната до намиращия се 
във вашата стая медия плейър например 

сървър? Ако вие никога не сте се заиграва-
ли с фърмуера на рутера си, то в една по-
добна ситуация може да имате проблеми с 
функционирането на вашата домашна мре-
жа. Нещо повече, немалко безжични марш-
рутизатори напускат фабриката с реди-
ца изключени функционалности (често и 
най-добрите). 

В следващите неколкостотин реда ще 
ви покажем как да промените конфигурация-
та на рутера си така, че да използвате най-
пълноцен но неговите възможности. 

Защо имат значение 
настройките на рутера?

Спрямо предварителните си настройки 
(“default”) рутерът максимизира скорост-
та на всеки един от трансферираните па-
кети дан ни. Това е оптималният вариант, 
когато прехвърляте дан ни от точка A до 
точка В, използвайки протокол като TCP. 
Причината е, че със сигурност желаете да 
извършите тази операция възможно най-
бързо. По принцип, ако маршрутизаторът 
започне да губи много пакети към дадено 
устройство, това е така, защото е запу-

Как да избегнем 
задръстванията на трафика 
в домашната мрежа?
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приложения, чрез който те могат да ра-
ботят по-плавно. Ще допълним, че този 
термин засяга повече контрола върху 
резервираност та на ресурси в компютър-
ните и телекомуникацион ните мрежи, от-
колкото самото качество на услугата.

В този смисъл QoS дефинира възможност-
та да се предоставят различни приорите-
ти на различни приложения, потребители 
или потоци дан ни, или да се гарантира оп-
ределено ниво на изпълнение за даден по-
ток. Например с QoS могат да се гаранти-
рат необходим битрейт, закъснение (lag), 
ехо jitter, вероятност за изпускане на пакет 
и/или честота на грешките.

Гаранциите, които дава QoS, са важни, ко-
гато капацитетът на мрежата е недоста-
тъчен, особено при приложения за стрийминг 
на мултимедия в реално време, като VoIP, 
IPTV, онлайн игри и други. Мрежи или прото-
коли, поддържащи QoS, могат да се "догово-
рят" с приложенията за необходимото ниво 
на трафика и да резервират капацитет в 
мрежовите възли – например във фазата на 
стартиране на сесия. По време на сесията 
QoS осъществява мониторинг върху постиг-
натото ниво на представяне (например ско-
рост и закъснение при трансфера) и динамич-
но контролира приоритетите в мрежовите 
възли. След прекратяване на сесията резерви-
раният капацитет се освобождава.

По отношение на телекомуникациите 
QoS е дефиниран в стандарта Х.902 като 
набор от изисквания за качеството на ко-
лективното поведение на един или повече 
обекти. Изискванията обхващат всички 
аспекти на връзката, като време за отго-
вор на услугата, загуба, отношение сигнал/
шум, ехо, прекъсвания, нива на звука, cross-

може да изисква между 20 и 25 мегабита в 
секунда капацитет. Това не е проблем за 
рутерите, поддържащи новия стандарт 
802.11n, който предлага теоретична ско-
рост от 300 Mbit/s.

Всъщност проблеми, като загуба на па-
кети, пакети, пристигащи не по устано-
вения ред, и джитър (jitter – пакети от из-
точника, които достигат крайния адрес 
с различни закъснения вместо последова-
телно), могат да причинят пикселизация, 
засичане на звука, визуални отпадания, за-
губа на синхронизация на звука с картина-
та и много други.

Едновремен ните трафици във вашата 
мрежа също си въздействат. Вие вероятно 
няма да се насладите на някои видеострий-
минг, ако брат ви например извършва маси-
вен обмен на файлове, използвайки BitTorrent 
по същото време. 

За щастие в такива ситуации има ре-
шение, което да даде оптимално изпълне-
ние за всекиго у дома. Освен ако вашият 
маршрутизатор е много стар, налице са на-
стройки на фърмуера, чрез които могат да 
се конфигурират инструкции за отделяне 
на пакети, свързани със стрийминг на ме-
дия трафик (музика, видео, игри и др.) с ви-
сок приоритет спрямо пакетите за трафи-
ка на файлове с дан ни (документи, снимки 
и пр.). Тези инструкции определят транс-
фера на базата на това, че някои файлове 
не са толкова чувствителни към проблеми 
със скорост та, колкото други. 

Подобни настройки са известни под на-
именованието "quality of service" (QoS – ка-
чество на услугата). Вкарвайки в дейст-
вие и настройвайки QoS, вие извършва-
те баланс на някои мрежово ориентирани 

talk и други. В телекомуникациите е дефи-
ниран и терминът grade of service (степен 
на услугата), който обслужва изисквания-
та, свързани с капацитета и покритието 
на мрежата.

Качеството на услугата при предаване 
на пакети дан ни в мрежи се влияе от раз-
лични фактори, които могат да се кате-
горизират главно като "човешки" (стабил-
ност и достъпност на услугата, забавяне, 
потребителска информация) и "техниче-
ски" (надеждност, мащабируемост, ефек-
тивност, поддръжка и т.н.).

За жалост няма стандартен 
потребителски интерфейс за 
промяна на QoS настройките

Wi-Fi Multimedia (WMM) спецификациите, 
които се поддържат от почти всеки съвре-
менен безжичен маршрутизатор, предпо-
лагат приоритизиране на мрежовия тра-
фик спрямо четири категории за достъп 
от най-високия до най-ниския приоритет. 
Това са глас, видео, best effort и бекграунд. За 
това, те да работят в изправност, WMM 
трябва да бъде позволен както във фърму-
ера на рутера, така и в този на Wi-Fi адап-
тера на приемника. 

В допълнение всяко приложение (като ме-
дия сървър в NAS устройство) трябва да 
добавя два бита към всеки пакет, за да ин-
формира маршрутизатора за неговия при-
оритет. Някои “real-world” приложения (не 
VoIP услуги) добавят тези два бита, което 
прави WMM твърде неизползваеми за при-
ложения, които са различни от гласовите. В 
подобна ситуация вие ще се наложи да си по-
играете с QoS настройките на рутера си. 
Сега ще проследим как да стане това.

 www.ciela.bg 
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Стъпка по стъпка: поиграйте 
си с настройките на рутера

Не е нещо необичайно за производите-
лите на маршрутизатори да пускат нови 
ъпдейти за фърмуера. Тези ъпдейти обик-
новено включват корекции за първоначал-
ни бъгове и подобряване работата на ус-
тройството, но понякога имат и напъл-
но нови функционалности, които не са съ-
ществували при първоначалната покупка 
на продукта. От друга страна, винаги е 
добре да сте сигурни, че разполагате с по-
следната версия. 

Преди за започнете да конфигурирате 
QoS настройките на рутера, прегледайте 
страницата за поддръжка в сайта на про-
изводителя за достъпна нова версия на фър-
муера. Ако е налична, следвайте инструкци-
ите, които откриете там, за да го смък-
нете и инсталирате.

В този материал ще използваме за при-
мер модела Xtreme-N DIR-655 на D-Link, тъй 
като е много популярен. Три години след 
своето излизане той все още продължа-
ва да получава нови ъпдейти на фърмуера. 
По-голямата част от QoS технологията на 
DIR-655 е разработена от Ubicom и може да 
бъде открита в някои маршрутизатори на 
Netgear, Cisco, Trendnet и др. Ако използва-
те друга марка, потребителският интер-
фейс може да изглежда различен, но опти-
мизираните опции трябва основно да бъ-
дат същите.

За да започнете работа, напишете IP 
адреса на рутера във вашия браузер и на-
тиснете Enter. IP адресът по подразбира-
не на DIR-655 е 192.168.0.1.

Най-използваните предварително конфи-
гурирани IP адреси в тези устройства са: 
192.168.1.1 за Linksys, 192.168.0.1 за D-Link и 
Netgear, 192.168.2.1 за Belkin и 192.168.11.1 
за Buffalo. Ако промените този адрес и не 
знаете как да го върнете, можете да го “ре-
зетнете”, за да го върнете към фабрични-
те му настройки.

Запишете администраторската паро-
ла, за да имате достъп до настройките 
на рутера, а ако никога не сте създавали 
такава парола, сега е моментът да го на-
правите.

Следващите няколко стъпки техниче-
ски не са свързани с QoS, но правилното 
им конфигуриране може да ви помогне да 
сте сигурни, че вашата безжична мрежа 
работи толкова бързо, колкото позволя-
ва средата.

Първо, определете най-бързия прото-
кол, който всички ваши мрежови устрой-
ства може да поддържат. Ако всичко е съв-

местимо със стандарта 802.11n например, 
натиснете Setup в хоризонталното меню, 
кликнете на Wireless Settings във вертикал-
ното меню вляво и след това кликнете вър-
ху Manual Wireless Network Setup бутона. 

Погледнете под надписа Wireless Network 
Settings и променете 802.11 позицията на 
802.11n-only. Ако вашето оборудване е сме-
сица от 802.11g and 802.11n продукти, из-
берете опцията, която е най-подходяща за 
вашите устройства. (DIR-655 като пове-
чето рутери може да поддържа комплекс-
но b/g/n, g/n или смесено b/g.) Целта е да 
конфигурирате вашата мрежа така, че тя 
да оперира на най-високото съвместимо 
ниво, за да се възползва от пълния капаци-
тет на хардуера ви. 

Внимание: Ако настроите рутера да 
оперира в режим 802.11n-only и едно от ва-
шите устройства внезапно спре да рабо-
ти, то може би не е 802.11n съвместимо, 
което означава, че трябва да конфигури-
рате маршрутизатора на по-бавен стан-
дарт, ако искате да продължавате да из-
ползвате това устройство. 

Следва настройка на скорост та на 
предаване (Transmission Rate) на "Best 
(automatic)" и промяна на широчината на 
канала (Channel Width) на "Auto 20/40 MHz". 

(Забележка: вашият рутер може да има вся-
ка една от тези настройки или може да из-
ползва различни термини. В маршрутиза-
торите на Belkin например не се позволя-
ва да се сменя скорост та на предаване, а 
настройките за широчината на канала са 
отбелязани като "bandwidth.")

Настройки на 
маршрутизатора: безжична 
мрежа

Променяйки широчината на канала, вие 
ще увеличите капацитета на рутера чрез 
свързване на два от трите непокриващи 
се (non-overlapping) 20MHz канала, които 
са достъпни на 2.4-гигахерцовата често-
та. Ако има 802.11b или g безжични мрежи, 
които работят в съседство, рутерът ав-
томатично ще премине на фаза използване 
на един канал заради така наречената по-
литика за “добрия съсед” ("good neighbor"). 
(Каналната спойка може драстично да на-
мали или дори да спре съседните Wi-Fi ру-
тери, като консумира целия наличен безжи-
чен капацитет.)

Това явление изчезва с новите двубандо-
ви маршрутизатори, които са оборудвани 
с 2.4-5GHz радиочестоти, тъй като това 
са 12 непокриващи се канала, достъпни на 
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5GHz честота. Между другото, повече-
то безжични медия плейъри са настрое-
ни да приемат само на 2.4 GHz.

Натиснете Save Settings бутона, за 
да запазите всички направени досега 
промени.

Сега нека преминем към 
останалите настройки на 
QoS

WMM системата трябва да бъде 
настроена по подразбиране. Кликнете 
на Advanced в хоризонталното меню 
и след това на Advanced Wireless във 
вертикалното меню, сложете отмет-
ка до “WMM Enable”. Натиснете Save 
Settings за съхраняване на направени-
те промени. 

Докато сте в Advanced в хоризон-
талното меню, натиснете върху QоS 
Engine във вертикалното меню. В поле-

то WAN Traffic Shaping сложете от-
метка на Enable Traffic Shaping и 

Automatic Uplink Speed settings.
Ако имате проблем с VoIP 

услугата, трябва да забрани-
те Automatic Uplink Speed и да 

въведете скорост та ръчно. 
Можете да маркирате ва-
шата скорост за даунлоуд и 

ъплоуд, използвайки свободния 
инструмент за мониторинг на 
капацитета speedtest.net.

Настройки на 
рутера: определяне 
на WAN трафика

Automatic Uplink Speed ве-
личината за максимален ъпло-
уд на скорост съответно огра-
ничава изходящия трафик. В 
полето, наречено QoS Engine 
Setup, сложете отметка до 
Enable QoS Engine, Automatic 
C l a s s i f i c a t i o n  и  D y n a m i c 
Fragmentation. 

С рутер, който използва 
StreamEngine на Ubicom (ви-
жте документацията на 
маршрутизатора в уеб сайта 
му), позволявайки Automatic 
Classification, вие автоматич-
но детерминирате кои при-

ложения с какъв приоритет 
трябва да бъдат позволени в 

мрежата без допълнителна 
намеса от ваша страна. 

Ако стартирате VoIP 
приложения например 

DIR-655 автоматично ще им сложи висок 
приоритет на протоколи като SIP (Session 
Initiation Protocol, използван в IP телефон-
ната комуникация) и RTP (Real-time Transport 
Protocol, използван за транспортиране на 
дан ни в реално време, като глас, видео и ау-
дио през IP мрежа), докато дава ниска при-
оритизация на протоколи за споделяне на 
файлове, като BitTorrent.

Този тип рутери имат и други QoS 
функционалности, наречени WISH (Wireless 
Intelligent Stream Handling). За да отиде-
те на тези опции в DIR-655, натиснете 
Advanced в хоризонталното меню и WISH 
във вертикалното меню.

Настройки на рутера: HTTP 
класификатор

На DIR-655 може да бъде оптимизиран 
безжичният трафик от PC чрез стартира-
нето на Windows Media Center.

Сложете отметка на Enable WISH, за да 
го активирате. В полето, наречено Priority 
Classifiers, поставете отметки на HTTP, 
Windows Media Center (ако имате PC-та на 
вашия компютър, на които работи вер-
сия на Windows, включваща тази опция) и 
Automatic.

С действащ HTTP класификатор руте-
рът ще разпознава повечето известни фай-
лови формати за аудио- и видеострийминг 
(MP3, AAC, MP4, Flashи др.) и автоматич-
но ще има дава най-висок приоритет над 
останалите дан ни, които циркулират в 
мрежата. Със същия символ Windows Media 
Center класификаторът ще разпознае медия 
трафика, идващ от компютъра до мулти-
медийното устройство, включително Xbox 
360 на Microsoft. 

Със стартирането на Automatic classifier 
маршрутизаторът ще се опита да приори-
тизира останалия поток, който е разпоз-
нат по различен начин, базиран на негово-
то поведение. 

Както отбелязахме по-рано, не всички 
маршрутизатори предлагат едни и същи 
QoS функции или се доближават до същи-
те характеристики за моделиране капа-
цитета на трафика. С Linksys WRT600N на-
пример вие достъпвате QoS настройките 
чрез избиране на Applications Gaming меню 
и след това на QoS подменю. Веднъж там 
вие можете да сложите приоритизация на 
трафика на различни приложения и игри, на 
специфични устройства в зависимост от 
техните физически MAC адреси до комуни-
кационен протокол и набор от портове или 
дори до физически Ethernet порт в интег-
рирания в рутера комутатор. 

Едни от най-
честите проблеми 
при трансфера на 
пакети:

- изпуснати пакети – възможно е ру-
терите да не приемат пристигащи па-
кети, ако буферът им е запълнен. В за-
висимост от състоянието на мрежата 
може да се откажат един, няколко или 
всички пакети – това няма как да се оп-
редели предварително. Обикновено чака-
щото приложение може да заяви повтор-
но предаване на отказаните пакети, ко-
ето да доведе до сериозни закъснение в 
целия трафик.

- закъснение (lag) – на един пакет може 
да му отнеме много време, докато стиг-
не от източника до получателя, било по-
ради задържане в дълги опашки, било за-
ради предаването му по по-дълъг марш-
рут с цел избягване на претоварването 
на друго трасе. В някои случаи прекалено-
то забавяне може да направи услуги като 
VoIP или онлайн игри неизползваеми.

- ехо (jitter) – получава се, когато па-
кети от източника достигат крайния 
адрес с различни закъснения вместо по-
следователно. Закъснението зависи от 
позицията на пакета в опашките на ру-
терите и може да варира в непредсказу-
еми граници. Този ефект може сериозно 
да засегне качеството на аудио- или ви-
деострийминга.

- out-of-order доставка – когато група 
от свързани пакети се предава към по-
лучателя, обикновено всеки пакет може 
да поеме по различен маршрут, което 
води до забавяния. Това рефлектира вър-
ху реда, по който се пристига в крайно-
то устройство, и в крайна сметка той 
се оказва различен от последователност-
та на пакетите при изпращането. Това 
налага вкарването на специални допъл-
нителни протоколи, които се грижат 
за правилното подреждане на получени-
те пакети. Правилната последовател-
ност е от голямо значение за видео- и 
VoIP стрийминга.

- грешки – понякога е възможно паке-
тът да се пренасочи по грешен марш-
рут, да се комбинира с друг или да се по-
вреди, докато пътува. Изходът от по-
добни ситуации е получателят да изпра-
ти заявка за повторно предаване на па-
кета, когато засече някой от горните 
проблеми. 
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Как да останем 
анонимни в чат 

стаите
Крилатата фраза на Шекспир, че светът е 

театър, точно описва и Интернет. Зад мас-
ките на аватари и измислени имена във фо-
румите и чатовете потребителите крият 
своята самоличност и играят изфантазирани 
от тях образи. Какво пък, навярно и в това 
има романтика – в реалния живот трудно мо-
жем да се променим до неузнаваемост. Друга 
работа е онлайн. Даже ако общуването ста-
ва с глас и уеб камера, гласът и лицето лесно 
могат да се променят. Главното в случая е да 
имате под ръка правилния софтуер.

WebcamMax – добавяме 
ефекти към видеото

Статус: shareware
Размер: 23,4 МВ

Лицето си можете да скриете и по друг 
начин, например като приложите ефекти 
за изкривяване или филтри, които превръ-
щат изображението от камерата в графи-
ка, мозайка или гравюра. За регистрирани-
те потребители на софтуера са достъпни 
допълнителни ефекти, които могат да се 
свалят от сайта на разработчика. 

WebcamMax може да работи в един от 
два режима – с използване на единични ефек-
ти или с няколко едновремен но. В първия слу-
чай всеки нов избран ефект заменя предиш-
ния, а във втория се добавя към вече прило-
жения. Най-интересното е, че WebcamMax 
се използва даже в случаите, когато нямате 
уеб камера. Така можете да добавите в ка-
дър всякакви ефекти – например тропиче-
ски плаж. Сега, ако пуснете Skype и се обади-
те на приятел, вашият събеседник ще виж-
да имен но тази картина. 

WebcamMax поддържа над десет попу-
лярни приложения за уеб общуване, сред кои-
то Skype, ICQ и Yahoo Messenger. При първо-
то си стартиране софтуерът извежда спи-
сък с поддържаните приложения и предлага 
да зададе камера по подразбиране. По този 
начин настройката на програмата се пра-
ви автоматично, на потребителя остава 

WebcamMax ще зарадва любителите на 
Интернет общуването преди всичко с го-
лямото количество ефекти, които могат 
да бъдат наложени върху видеото, получе-
но от уеб камерата. За удобство те са раз-
делени по категории. Например в категори-
ята Backgrounds можете да намерите сим-
патични изображения, които да използвате 
за фон. Благодарение на това ще накарате 
събеседника си да повярва, че се намирате 
в библиотеката, в гората или в огромен ак-
вариум. Ефектите от категорията Scenes 
позволяват да поместите изображението 
от уеб камерата в необичайна среда – на-
пример на екрана на iPhone, на театрална 
сцена, зад решетките в затвора и т.н. Ако 
в процеса на разговора искате да покажете 
собствените си емоции, възползвайте се от 
ефектите в категорията Emotions.

WebcamMax може да предостави инте-
ресни неща и на хората, които искат да 
скрият лицето си от събеседника. Просто 
отидете в категорията Faces и си избере-
те подходящ персонаж, а всичко останало 
програмата ще направи вместо вас – ще 
определи лицето ви в кадъра и ще следи 
то винаги да е скрито примерно зад тик-
ва, плюшено мече или снимка на Брад Пит. 
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Главният недостатък на повечето про-
грами, които маскират глас, е ограниченото 
количество настройки. Много от тези про-
грами са предназначени за кратковремен на 
забава, но за истинския фен на конспирация-
та техните възможности са недостатъчни. 
В този случай трябва да използвате по-функ-
ционален софтуер за модулация на гласа, на-
пример AV Voice Changer Software Diamond. С 
този софтуер можете да създадете уникален 
глас със свои тембър и тоналност, както и да 
пародирате характерна човешка реч. 

Voice Changer Software Diamond се из-
ползва при най-разнообразни клиенти за IP 
телефония и Интернет месинджъри, вклю-
чително Skype, Ventrilo, TeamSpeak, Yahoo 
Messenger, MSN Live Messenger, AIM, XFire, 
GoogleTalk, Roger Wilco, Net2Phone и др. Про-
грамата работи и с различни онлайн игри, 
например Second Life, World of Warcraft, EVE 
Online, Lord of the Rings Online, Everquest, 
Counter-Strike, Battlefield 2 и много други. 

Библиотеката с гласовите настройки на 
софтуера е просто огромна. Освен различ-
ните човешки гласове можете да намери-
те даже звуци от слонски рев, цвилене на 
кон или бълбукане на риби във вода. 

Ако звуковата ви карта поддържа ре-
жим Duplex (а почти е сигурно, че поддър-
жа), програмата с незначително забавяне 
обработва звука в движение от микрофо-
на и позволява да се направи прецизна на-
стройка на звученето. 

Voice Changer Software Diamond показва 
в реално време диаграма и зависимост на 
някои характеристики на звука. Потреби-
телят има под ръка и редица спомагателни 
инструменти, чрез които се получава нео-
чаквано звучене – многоточков еквалайзер, 
гласов еквалайзер, придаващ неестествено 
механично звучене на гласа, ограничител на 
шумовете и амплитудата на звука, параме-
тричен еквалайзер за по-детайлна настрой-
ка на инструмента Morpher. Освен това на 
гласа могат да се наслагват различни допъл-
нителни ефекти – ехо, фленджър, тремоло, 
странични звуци и др. 

Bсеки нов глас, който сте създали, може 
да бъде съхранен в потребителската биб-
лиотека. 

Скриването в чата е лесно. Една-две от 
описаните тук програми – и става невъз-
можно да ви разпознаят. Но даже и да из-
ползвате подобни средства за маскировка, 
трябва да помните правилата за елемен-
тарна предпазливост при запознанства в 
Интернет. Всъщност вашият събеседник 
също може да скрие лицето си... както и ис-
тинските си намерения. 

само да посочи приложенията, в които иска 
да работи с WebcamMax. 

WebcamMax има и някои други интерес-
ни възможности, които нямат пряко отно-
шение към нашата тема. Така например с 
помощ та на програмата можете да пока-
жете на приятел своя десктоп, да създаде-
те ефект „картина в картина“, да се пре-
дава в поточен режим всеки видеофайл, да 
се записва видео от камерата и да се рису-
ва в кадъра в реално време. 

AV Webcam Morpher – да се 
скрием зад чуждо лице

Статус: shareware
Размер: 17,1 МВ

Ефектите, които се добавят върху из-
ображението с помощ та на WebcamMax, 
едва ли могат да заблудят някого за ваша-
та личност, макар че са разнообразни. За 
да направите скриването си по-прецизно, 
опитайте AV Webcam Morpher. Програма-
та заменя вашето изображение в кадъра с 
различни персонажи. Героите, предлагани 
от софтуера, са напълно правдоподобни – 
това не са мечета или жаби, а момичета 
и момчета, които изглеждат като истин-
ски хора. Те говорят, когато и вие говори-
те, и внимателно слушат събеседника си, 
когато той говори. 

В хода на разговора могат да се изби-
рат подходящи жестове и мимики: напри-
мер персонажът може да се смее, да изпра-
ща въздушна целувка и т. н. Независимо че 
в библиотеката на програмата присъст-
ват около 50 различни лица, възможно е да 
се случи така, че и други събеседници на ва-
шия приятел да използват същия персонаж 
на AV Webcam Morpher. За да избегнете по-
добни случаи, е най-добре сами да си създа-
дете виртуална личност. Това можете да 
направите с модула Nickface Maker Module, 
който влиза в програмата. За измисления си 
персонаж бихте могли да изберете от биб-
лиотеката на програмата реален фон, на-
пример стая с обикновена обстановка. 

За работата с AV Webcam Morpher не е 
задължително да имате уеб камера. Про-
грамата инсталира в системата специален 

драйвър, имитиращ реално устройство. 
След като това бъде направено, можете да 
използвате Webcam Morpher с някой софту-
ер за Интернет общуване. Измисленият об-
раз може да бъде допълнен с неистински глас. 
Софтуерът притежава библиотека с различ-
ни варианти на гласове, които спокойно ми-
нават за реч на реални хора. Благодарение на 
това можете да си изберете всякакви пер-
сонажи, а не само да се ограничите с тези, 
които подхождат на вашия глас. 

Ще отбележим също така, че в AV 
Webcam Morpher присъстват средства за 
запис на видео. Благодарение на това всеки 
разговор може да бъде записан в AVI файл.

Fake Voice – променяме гласа си

Статус: shareware
Размер: 4,3 МВ

Fake Voice е много проста програма, пред-
назначена за промяна на гласа. С нейна помощ 
може да се направи така, че мъжкият глас да 
звучи като женски, а детският – като мъжки. 
Всичко става много лесно чрез няколко плъзга-
ча. Освен това налице е възможност да моде-
лирате компютърен глас на робот или да до-
бавите ехо, сякаш говорите от тунел. 

AV Voice Changer Software 
Diamond – за всякакви 
манипулации с гласа

Статус: shareware
Размер: 17,1 МВ
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Как да останем 
анонимни в торент 

сайтовете
В последно време борбата с торент 

тракерите прие необичайно широк раз-
мах и битката между притежателите 
на авторски права и потребителите на 
файлообмен ните P2P мрежи премина на 
съвсем ново равнище. В много страни ви-
новни за свалянето на пиратското съдър-
жание са самите потребители на пиринго-
ви мрежи, а не притежателите на торен-
тите. Ясно е, че конфликтът ще продължи 
да се задълбочава, а коя от двете страни 
ще капитулира, само времето ще покаже. 
Междувремен но обаче потребителите на 
торентите могат да потърсят начини за 
скриване на своята дейност. За това, как 
да запазим инкогнито при работа с торент 
мрежите, ще стане дума по-долу. 

Има различни начини да останете не-
забелязани в торентите. Ако разглеждаме 
най-простите, първо трябва да споменем 
услугата Furk.net, изпълняваща ролята на 
онлайн BitTorrent клиент, свалящ дан ните 
от файлообмен ните мрежи чрез посредник 
прокси сървър и осигуряващ по този начин 
анонимност при работа с тях. 

За работа с Furk.net е достатъчно да се 
отвори браузърът, да се направи регистра-
ция на сайта, да се посочи местоположени-
ето на файла и да се кликне по Add Torrent. 
След това системата самостоятелно ще 
качи дан ните и след като приключи с копи-
рането, ще изпрати по електрон ната поща 
на потребителя линк за сваляне чрез HTTP 
протокол. Всичко е пределно просто. Един-
ственото, което може да отблъсне потре-
бителите, е комерсиалната съставна на ус-
лугата, предполагаща заплащане за използ-
ването на Furk.net. Разценките варират от 
7 евро на месец до 55 евро на година. 

По сходен с Furk.net начин функционират 
услугите TorrentPrivacy и BTGuard, трансли-
ращи пиринговия трафик през собствени-
те си сървъри, които за по-голяма надежд-
ност го криптират и затрудняват просле-
дяването на предаваните дан ни. 

Разликата е в това, че за работа с тези 
инструменти трябва в компютъра да се ин-
сталира допълнителен софтуер, представля-
ващ специално настроен торент клинет. 

Като следствие TorrentPrivacy и BTGuard пред-
лагат на потребителя доста повече възмож-
ности за сваляне на файлове от P2P мрежите. 
За да се възползвате от тях също, трябва да 
се разделите с известна сума – от $7 до $10 
в зависимост от избраната услуга. 

За да заличите следите от присъствие-
то си в торент мрежите, можете да се въз-
ползвате и от VPN услугите. Дан ните, пре-
давани чрез виртуалните частни мрежи, се 
криптират и аутентифицират, което из-
ключва тяхното външно прихващане. 

Всичко това заедно с използването на 
странични сървъри, скриващи реалния IP 
адрес, осигурява анонимност при работа 
с торент тракерите. VPN услугите в по-
вечето случаи са платени и при абониране 
за тях трябва да се обръща внимание на 
включения трафик. Не може да се каже, че 
торент клиентите нямат „апетит“, за-
това помнете, че всяка невнимателност 
ще ви струва скъпо. 

Ако не искате да давате пари, със зада-
чата за скриване на вашата торент дей-
ност може да се справи и мрежата Tor. С 
нейна помощ всички дан ни се предават в 
криптиран вид чрез верига от посредни-
ци, които нищо не знаят за източника и съ-
държанието на заявката, като осигуряват 
скритост на предаваната по Интернет ин-
формация във всяка точка на маршрута. 

За включване към Tor е необходимо в ком-
пютъра да се инсталира клиентска програ-
ма с локален прокси сървър и да се коригират 
настройките на инсталираното BitTorrent 
приложение. Поради внушителния трафик, 
генериран от P2P клиентите, разработчи-
ците на проекта препоръчват на потреби-
телите да се въздържат да използват Tor за 
файлообмен ните ресурси и да не натовар-
ват излишно мрежата. Освен това заради 
невъзможност за пряко включване, всички 
връзки в торент клиента ще имат статус 
LowID и обменът на дан ни ще се забави. 

И още един начин – използване на ано-
нимната разпределена мрежа I2P (Invisible 
Internet Project), осигуряваща прокарва-
не на защитени тунели към която и да е 
TCP услуга. 

При обмен на дан ни по I2P се изпълнява 
криптиране на много нива, както и криптог-
рафска аутентификация на крайните възли. За 
да се възползвате от всички преимущества на 
анонимната инфраструктура, трябва да ин-
сталирате в компютъра си програма марш-
рутизатор, която ще шифрова/разшифрова 
целия трафик и ще го пренасочва през вери-
га от посредници. В I2P мрежата работят 
собствен каталог от сайтове, електрон ни 
библиотеки, система за обмен на бързи съоб-
щения, както и торент тракери, сред които 
и известният The Pirate Bay. За сваляне на фай-
лове можете да се възползвате от влизащото 
в състава на клиентския софтуер уеб приложе-
ние I2Psnark или торент даунлоудър, поддър-
жащ работа с мрежата I2P – например Vuze. 
I2P клиентът е написан на Java и може да ра-
боти с широк спектър платформи, например 
Windows, Linux, Mac OS X, Solaris и др. 

Последният начин за мрежова маскиров-
ка в нашия обзор е SSH тунелиране и външен 
сървър (компютър), до чиято операцион на 
система има администраторски достъп за 
настройка и организиране на защитен ка-
нал за връзка. Начинът подразбира наличие 
на съответните знания у потребителя, за-
това е достъпен най-вече за експертите в 
област та на мрежовите технологии. 

Многото изброени начини за скриване на 
следите в Интернет за пореден път доказ-
ват, че е безсмислено да се води борба с P2P 
ресурсите по административен път, като 
се въвеждат забрани и ограничения. Още по-
вече че пиратството и пиринговите мрежи 
не са тъждествени понятия. Необходимо е в 
глобален мащаб да се изработят нови мето-
ди за защита на авторските права и алтер-
нативни механизми за възнаграждение на при-
тежателите на копирайта, така също да се 
формира система за контрол и саморегули-
ране при разпространяването на защитена-
та информация в Интернет. Реализацията на 
тези механизми ще позволи на потребители-
те на торенти и на защитниците на автор-
ските права да стигнат до компромис и да 
започнат да си сътрудничат. Потенциалът 
на торент мрежите е огромен. Жалко е, че 
не всички медийни компании, занимаващи се 
с дистрибуция на мрежово съдържание, раз-
бират това и вместо да изработят начини 
за коопериране, предпочитат да стоят с по-
требителите на противоположните стра-
ни на барикадата. 
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За потребителите, които наистина 
ценят времето си, работата с онлайн 
приложения (познати също като уеб 

приложения или “уебуер” /webware/), може 
да се окаже от жизнено важно значение. Въ-
просните приложения не изискват да ин-
сталирате каквото и да било на компютъ-
ра си и по този начин пестят цен но място 
на хард диска, но това е само едно, и то не 
най-голямото им достойнство. Нещо пове-
че, те дават възможност за работа и съх-
ранение онлайн, което прави възможен дос-
тъпа до файловете от всеки компютър с 
връзка към Интернет, независимо къде точ-

Най-добрите безплатни 

УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ
С разпространението на високоскоростния и мобилен Интернет достъп непрекъснато 
расте и популярност та на т. нар. онлайн приложения. В следващите редове ще 
обобщим информацията за няколко от тях, които ни се струват особено полезни и, 
взети заедно, почти напълно достатъчни за изпълнение на основните компютърни 
задачи у дома или в офиса – без да изискват да се плаща и стотинка за тях.

но се намира той. 
Друг факт, който допринася сериозно 

за привлекателност та на уеб приложения-
та, е това, че те осигуряват функционал-
ност, достойна за много платени прило-
жения, въпреки че в повечето случаи са на-
пълно безплатни. Разбира се, онлайн прило-
женията, предназначени за бизнес употре-
ба, обикновено са платени (като някои от 
инструментите, които разгледахме в ста-
тията ”Съвместната работа онлайн – пре-
глед на няколко полезни инструмента” от 
миналия брой на списанието), но тъй като, 
както повечето потребители, и ние пред-

почитаме безплатното, в следващите ре-
дове ще разгледаме няколко такива. Те са 
готови да ви помогнат за почти всяка за-
дача, която може да се наложи да свърши-
те у дома или в офиса.

Google Docs – вездесъщият 
онлайн офис пакет

Може би най-популярното и напълно без-
платно онлайн приложение е Google Docs 
(docs.google.com), в което са реализирани 
редица блестящи идеи. Google Docs на прак-
тика е пълен уеб-базиран офис пакет, в кой-
то има модул за текстообработка, подобен 

Интернет и мрежи

www.pcworld.bg  Декември 201054

C MY K PC World стр. 54



на MS Word, аналогично на Excel spreadsheet 
приложение и инструмент за създаване на 
презентации от рода на PowerPoint. Вярно, 
има ограничения за размера на всеки създа-
ван документ, но повечето домашни по-
требители едва ли някога ще успеят да го 
надхвърлят – текстовите документи на-
пример могат да бъдат с размер до 1 гига-
байт (1024 MB), а spreadsheet таблиците 
са “ограничени” до 200 000 клетки (сеща-
те ли се някога да сте виждали такива ог-
ромни Office документи?). 

Google Docs предоставя и солиден на-
бор от приспособления и функции, включ-
ващи на практика всичко, което минава за 
стандартно: автоматичен запис на доку-
ментите, корекция на правописа, брояч на 
символите и т. н. На разположение е и ба-
зов пакет от шрифтове и опции за фор-
матиране на текст, импорт на таблици и 
др. Google Docs работи спокойно с Word и 
OpenOffice документи, които могат да бъ-
дат експортвани и в други популярни фор-
мати, като RTF, PDF и HTML. (Понякога има 
и някои проблеми с форматирането при екс-
порт на документите в други програми за 
текстообработка, но това е по-скоро из-
ключение, отколкото правило.)

Област та, в която Google Docs оба-
че е наистина блестящ инструмент, е 
възможност та за споделяне – след създава-
нето на някакъв документ той се съхранява 
в потребителския акаунт на сървърите на 
Google, където може да бъде достъпен за 
всеки, който има Интернет. При това ра-
ботата по един файл или проект се върши 
едновремен но и в реално време от няколко 
потребители в специфицираната със съот-
ветния таб за споделяне група – нещо, кое-
то на практика е невъзможно с традицион-
ните настолни програми. 

Разбира се, не всичко в Google Docs е съ-
вършено. Google Docs всъщност е набор 
от уеб страници, които се визуализират 
през уеб браузъра ви. А работата с браузър 

ограничава възможностите в различ-
ни направления. Ако например иска-
те да отворите два документа един 
до друг, ще можете да го направите 
само с отварянето на два отделни 
прозореца на браузъра. При изготвя-
нето на презентации пък ще можете 
да използвате само 15 теми и никакви 
анимирани обекти. Освен това, ако 
правите презентация с Google Docs в 
един прозорец на браузъра, а в друг си 
“цъкате” някаква флаш игричка, флаш 
плъгинът може да забие целия браузър. Ако 
това се случи, можете само да се надява-
те, че при следващото отваряне работа-
та ви е била своевремен но записана авто-
матично. И накрая, Google Docs не позволя-
ва ъплоудване на твърде големи Office фай-
лове, което може да бъде проблем, ако все 
пак се налага да имате вземане-даване с та-
кива в службата. 

Или, ако трябва да обобщим накратко, 
Google Docs може да върши много неща на 
базово ниво, достатъчно за повечето по-
требители, но приложението е най-полезно 
тогава, когато се налага един файл да бъде 
обработван едновремен но от няколко по-
требители. А в случай че искате да преце-
ните и други алтернативни уеб приложе-
ния, можете да опитате Zoho (http://www.
zoho.com/) – още един (и в голямата си 
част безплатен) от интересните инстру-
менти за онлайн сътрудничество, с които 
ви запознахме в гореспоменатата статия 
от миналия брой 11/2010 на PC World. 

Zamzar – качествен онлайн 
конвертор за всевъзможни 
файлове

Дори при нормална работа, обикнове-
но всеки ден сваляме от Интернет толко-
ва много файлове, че понякога и компютъ-
рът не знае какво да прави с тях. Затова 
инструменти от рода на Zamzar (http://
www.zamzar.com/) могат да помогнат мно-
го, като конвертират огромен набор от 
такива “непознати” файлове в “годни за 
консумация” формати. А онлайн услугата 
Zamzar е и много лесна за използване – це-
лият процес на конвертиране преминава 
само в четири стъпки, без да изисква ня-
какви даунлоуди. 

Първото поле изисква да изберете URL 
адреса или самия файл, който ще конвер-
тирате, след това избирате изходния фор-
мат, в който ще се конвертира, после въ-
веждате е-mail, на който искате да получи-
те конвертирания файл, и накрая просто 
кликате на бутона “Convert”.

След известно време ще получите 
електрон но съобщение с линк, от който да си 
свалите готовия файл. Той се съхранява там 
в продължение на 24 часа, така че не е добра 
идея да чакате по-дълго от това време. 

Безплатната услуга дава възможност за 
конвертиране на изходни файлове с големи-
на до 100 МВ, т. е. очевидно не става за го-
леми видеоклипове, но върши отлична рабо-
та за документи, музика и снимки. От друга 
страна, Zamzar може да се използва за сва-
ляне и конвертиране на видео от популяр-
ни уеб сайтове (точно за това е URL опци-
ята в карето за стъпка 1). Следователно с 
помощ та на този сайт можете спокойно 
да захранвате със съдържание джобния си 
мултимедиен плейър, таблет или смарт-
фон, още повече че поддържаното разноо-
бразие от формати е огромно.

Animoto – удобен инструмент 
за персонализирани 
презентации

Правенето на куп снимки вече е обичай-
на практика на всякакви празници, като на-
ближаващите Коледа и Нова година, рожде-
ни и имен ни дни, фирмени тържества или 
просто купони, но последващата им обра-
ботка не е нещо, с което човек може да се 
справи без подходящите инструменти. Точ-
но с такива, при това на доста професио-
нално ниво, можете да опитате да “микси-
рате” в едно персонализирано “слайд шоу” 
заснетото съдържание с безплатното уеб 
приложение на американската компания 
Animoto (http://animoto.com/). 

За целта просто трябва да изберете 
снимките, които ви харесват най-много, и 
да ги ъплоуднете на сайта. Лесно може да се 
качи наведнъж цяла избрана поредица фото-
графии, които автоматично се подреждат 
така, че после да манипулирате удобно.

След ъплоудването на снимките имате 
възможност да си изберете някоя от предла-
ганите от сайта мелодии за озвучаване или 
дори да качите собствена в MP3 формат. 
След това просто се оставете на алгоритъ-

Интернет и мрежи

www.pcworld.bg  Декември 2010 55

C MY K PC World стр. 55



ма на Animoto да ви води през останалите 
стъпки на процеса по създаването на презен-
тацията. Програмата автоматично реша-
ва за колко време да бъдат показвани снимки-
те, какви методи на миксиране да се използ-
ват и т. н. Цялата работа по създаването 
на слайд шоуто от първата стъпка до завър-
шения продукт обикновено отнема не повече 
от 25-30 минути. А след това, ако желаете, 
можете да го качите в някой от сайтовете 
за споделяне, като например YouTube, така 
че до него да имат достъп всичките ви при-
ятели и членове на семейството. 

Animoto твърди, че всички създавани със 
сайта презентации са с DVD качество и мо-
гат спокойно да бъдат преглеждани на HDTV 
техника или мултимедийни проектори. Раз-
бира се, както при повечето безплатни 
оферти, има и някои уловки. Най-дразнеща-
та според нас е тази, че безплатните пре-
зентации са ограничени по време до към 30 
секунди. Ако искате да правите по-дълги, 
ще трябва да се регистрирате за Pro вер-
сията на услугата, която струва внушител-
ните $249 годишно. Това май по-скоро накла-
ня везните към закупуване на специализиран 
софтуер. Ако обаче просто искате да се по-
забавлявате, като правите ефектни слайд 
шоу презентации за споделяне с приятели 
и роднини, това безплатно уеб приложение 
ще свърши чудесна работа.

Aviary – онлайн алтернатива 
на Adobe инструментите

Притежаването на пълен набор от при-
ложения за графична обработка обикновено 
е мечта за всеки фотолюбител или канди-
дат-проектант, но цената на един такъв 
професионален комплект, като известния на 
Adobe например, не е достъпна за всекиго. 
За щастие има нелоши и значително по-дос-
тъпни (макар и може би не толкова задълбо-
чени) алтернативи. Точно такава предлага 
сайтът Aviary (http://www.aviary.com/), кой-
то претендира, че има конкуренция на всич-
ки предложения на Adobe, но на много по-по-
носима цена, включвайки следните четири 

приложения: Phoenix (Image Editor), Peacock 
(Visual Laboratory), Toucan (Color Palette Editor) 
и Raven (Vector Graphics).

Безплатната регистрация за услугата ви 
дава възможност за изпълняване на доста 
голям брой базови манипулации с файлове-
те, но за съжаление те не могат да бъдат 
записвани на локален хард диск (т. е. ще бъ-
дат достъпни само онлайн) и ще са видими 
за всички, регистрирани на сайта.

От друга страна, инструментите за он-
лайн редактиране на изображения на Aviary 
осигуряват не само прости настройки за 
фотографиите, но също и широк набор ин-
струменти за добавяне на ефекти. Освен 
това интерфейсите на тези инструмен-
ти не са така сложни, както при Adobe, а 
дори и да не успеете веднага да разберете 
кое за какво е, на сайта има доста обшир-
ни tutorial материали, подходящи за нова-
ци, както и доста активна потребителска 
общност и форуми за всяко приложение – 
там също ще намерите помощ. 

Разбира се, работата с всички тези при-
ложения обикновено отнема известно вре-
ме за пълното им зареждане, независимо 
колко бърза Интернет връзка имате. Про-
цесът по добавяне на ефекти, филтри и ра-
бота с инструментите като цяло обаче е 
доста чевръст след първоначалното им за-
реждане. Факт е също, че наистина полез-
ните неща са достъпни само след регис-
трация, но тя не отнема много време, тъй 
като изисква само потребителско име, па-
рола и e-mail адрес. За по-изтънчени мани-
пулации, възможност за локално запазване 
на файлове и поддържане на режим на уеди-
нение е налична Pro версия на услугата, коя-
то струва $15 месечно (и засега поддържа 
плащане само през PayPal). 

Passpack – за защита и 
запомняне на паролите

На страниците на PCWorld неведнъж е 
ставало въпрос за това, колко важно е да се 
използват различни и по възможност макси-
мално “силни” пароли за всеки акаунт в Ин-
тернет. Помненето на много и сложни паро-

ли обаче често е проблем дори за най-памет-
ливите, а локалното им съхраняване на лич-
ния компютър/лаптоп не е добра идея, тъй 
като никой не е застрахован срещу срив в 
системата или загубване на преносимата ма-
шина. Това, което може да ни спаси в такива 
случаи, е някоя сигурна база дан ни за съхране-
ние на цялата тази “log in” информация. По 
възможност такава, до която да имаме дос-
тъп по всяко време и навсякъде, където има 
Интернет връзка, защото браузърите наис-
тина могат да “помнят” паролите, но това 
не е от голяма полза, ако често се налага да 
работим на различни компютри.

Имен но такова нещо предлага онлайн ин-
струментът за управление и съхранение на 
пароли Passpack (www.passpack.com ), който 
в своята безплатна версия ви дава възмож-
ност да съхранявате до 100 пароли по най-
удобния за целта начин (макар че не всички 
пароли се слагат в различни категории). 

При регистрацията в сайта, която е не-
обходима за ползване на услугите му, систе-
мата ще ви попита за т. нар. Packing key – 
лесно за запомняне, но уникално изречение 
(от рода на “кой съм аз”). Него ще трябва 
да въвеждате при всяко влизане в Passpack 
и ще използвате, за да дешифрирате вкара-
ната в сайта информация. Една от особено 
полезните функции на това уеб приложение 
е “PassPack It”, която ви позволява автома-
тичен логин във всеки акаунт. Услугата има 
и офлайн версия, която ви дава възможност 
да работите с паролите си и без връзка с Ин-
тернет, въпреки че все пак ползва браузър, 
за да функционира. Има даже Adobe Air-бази-
рана версия на инструмента, която може да 
работи под Windows, Linux и Mac.

Създателите на Passpack твърдят, че 
сайтът е напълно безопасен и защитава 
ревностно личната ви информация с крип-
тоалгоритми, утвърдени от правител-
ството на САЩ, както и че никой от ра-
ботещите в Passpack няма достъп до тази 
информация и съхранените пароли. 

LogMeIn Free – дистанционен 
достъп до компютъра ви

Наличието на дистанционен достъп до 
личния компютър е привлекателна опция 
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за всеки, който държи да ползва информа-
цията в него, независимо къде се намира. 
За целта, разбира се, си има съответните 
програми, но една добра онлайн уеб услуга, 
изпълняваща същата задача, е LogMeIn Free 
Free (https://secure.logmein.com/).

Уеб приложението LogMeIn Free включва 
няколко полезни функции: достъп през уеб 
браузъра на всеки, свързан с Интернет ком-
пютър, достъп до Windows PC или Mac, дис-
танционен контрол, възможности за copy и 
paste операции между компютрите, Wake on 
LAN функция, рестартиране (включително 
в safe mode) и възстановяване на връзката, 
базови доклади (за дистанцион ните сесии), 
чат, 256-битово AES шифроване на инфор-
мацията и др. И всичко това без да има нуж-
да от конфигуриране на firewall защита, ру-
тер или прокси сървър или специфични пра-
ва за дистанцион но администриране.

За да инсталирате LogMeIn агента и да 
ползвате услугата от всеки компютър с Ин-
тернет, ще трябва първо да създадете собст-
вен акаунт на сайта, след което да инстали-
рате агента на базовия компютър (т. е. на 
този, до който искате достъп отвсякъде). 
След това, ако желаете дистанционен дос-
тъп от Занзибар, да речем, просто намира-
те компютър с Интернет и браузър и влиза-
те в акаунта си – така вече можете да стар-
тирате програми и да ползвате дан ните в из-
браната машина. Ако искате да ползвате фай-
лов трансфер, дистанционен достъп до прин-
тер и синхронизация, ще трябва да ъпгрейдне-
те статуса си до Pro версията на приложе-
нието (която е платена и струва към $70 го-
дишно на компютър), но вероятно и безплат-
ният вариант ще е предостатъчен за пове-
чето от важните неща. Той позволява copy/
paste между системите, както и дистанцио-
нен контрол на e-mail приложения и IM клиен-
ти, така че спокойно можете да си изпрати-
те файлове и през тях. 

BitDefender Online Scanner 
и Panda Cloud Antivirus – 
безплатно второ мнение за 
сигурност та

Добре известен е фактът, че няма съ-
вършена антивирусна програма, както 

и че по принцип няма как да се използва 
едновремен но повече от една такава на 
компютъра. В този смисъл и с оглед на мак-
симално добрата защита на информацията, 
наличието на “второ мнение” по въпроса 
дали и с какво точно е заразен безцен ният 
ни компютър винаги е добре дошло. А то 
може да дойде от безплатните онлайн ус-
луги за антивирусно сканиране, каквато е 
например онлайн скенерът на BitDefender 
(http://www.bitdefender.com/scanner/online/
free.html ) или този на Panda (http://www.
cloudantivirus.com/en/). 

BitDefender Online Scanner дава възмож-
ност за избиране само на папките/дялове-
те/дисковете, които желаете. Има възмож-
ност и за сканиране на всяко външно устрой-
ство за съхранение, свързано с РС-то. 

За да работи тази онлайн услуга обаче, 
първо трябва да приемете инсталацията 
на специфичния “plug in” и “active x” контро-
лера, така че може да се наложи в начало-
то да “пипнете” настройките на браузъ-
ра си, ако е настроен така, че да блокира 
подобни изпълнения. 

Безплатната услуга Panda Cloud Antivirus 
също изисква инсталация на програма аг-
ент, но процесът е доста по-непосред-
ствен – програмката просто се сваля от 
официалния сайт (цитиран по-горе). При 
Panda Cloud Antivirus защитата също се из-
мества от локалната клиентска машина 
към услугата “в облака”, което води до ре-
зултати при минимална консумация на сис-
темни ресурси. 

Използвайки технологията на Panda 
Security, наречена Collective Intelligence, 
Panda Cloud Antivirus предоставя автома-
тично идентифициране и класифициране 

на всеки нов зловреден софтуер, и то в ре-
ално време, базирайки се на постоян но съ-
биращите се дан ни от милион ната кли-
ентска общност на Panda. Така всеки нов 
файл, получен от Collective Intelligence, се 
класифицира автоматично за по-малко от 
шест минути. 

Освен че е безплатно, Panda Cloud 
Antivirus е решение, работещо на принципа 
„инсталирай и забрави". То включва следни-
те компоненти: antivirus, anti-spyware, anti-
rootkit, heuristics и goodware cache. Систем-
ното изискване за максимална ефективност 
на програмата е наличието на свободни 17 
МВ RAM памет (и, естествено, на Интер-
нет връзка), така че услугата не би тряб-
вало да е сериозен товар дори и за най-не-
претенциозните компютри.

В заключение
Дори беглият поглед на написаното до 

тук е поредният индикатор, че начинът, 
по който използваме компютрите и Ин-
тернет, се променя с всеки изминал ден. 
Да сваляме и инсталираме софтуер? Това 
вече изглежда, че все повече ще остава в 
миналото – особено като се има предвид 
възможност та да работим с пълноцен ни 
приложения, без да стартираме друго ос-
вен браузъра си. 

Съществуват редица добри причини 
за използване на непрекъснато умножава-
щите се уеб приложения. Първо, това е 
възможност та да го правим практически 
от всеки компютър и от всяко място. Вто-
ро, но не по-малко важно е, че много от въ-
просните онлайн програми и услуги са без-
платни, прости и лесни за употреба, а и 
пестят място на хард дисковете.

Разбира се, в повечето случаи тези при-
ложения притежават и платени версии, 
предлагащи по-задълбочена функционал-
ност, но ако има някакъв проблем, той 
обикновено е в това, че съществува ве-
роятност безплатните варианти от вре-
ме на време да ви предлагат да предпри-
емете платения ъпгрейд. Което може да 
е досадно понякога, но не е болка за уми-
ране, особено като се има предвид, че все 
повече софтуерни разработчици, включи-
телно големите от мащаба на Microsoft, 
се присъединяват към тенденцията за съз-
даване и предоставяне на безплатни оп-
ции за работа онлайн или “в облака”, как-
то е модерно да се нарича днес. А това, 
от своя страна, води до все по-голям из-
бор, по-силна конкуренция и съответно 
повече потенциални ползи за нас, потре-
бителите. 
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С развитието на Интернет все 
по-наболял става въпросът за 
сигурност та. Все по-често се на-

лага да въвеждаме конфиденциална ин-
формация на различни сайтове. И все по-
често си задаваме въпроси:

• Възможно ли е някой да „подслуша“ 
информацията, която въвеждам?

• На кого точно давам информация?
• Наистина ли съм на правилния уеб 

сайт?
За да се решат някои от проблемите 

при въвеждане на конфиденциална ин-
формация в Интернет, са създаде-
ни различни криптиращи протоко-
ли. Най-разпространеният от тях 
е SSL (Secure Sockets Layer) и по-
съвремен ната му версия TLS 
(Transport Layer Security). Едно 
от най-разпространените при-
ложения на тези протоколи е в 
уеб браузърите при използва-
нето на HTTPS или Hypertext 
Transfer Protocol Secure. 

За използването на сигурна 
връзка между клиента (уеб бра-
узър) и сървъра е необходимо на 
сървъра да бъде наличен цифров 
сертификат, или придобилото по-
пулярност SSL сертификат. За да бъде 
признат за валиден от уеб браузърите, 
сертификатът трябва да отговаря на 
няколно основни условия:

• Да е издаден от „доверен ото-
ризиращ орган” (Trusted Authorization 
Authority). Всички съвремен ни уеб браузъ-
ри имат списък с такива доверени ото-
ризиращи органи. Ако сертификатът не 
е издаден от такъв орган, се приема за 
невалиден и на потребителя се показва 
предупреждаващо съобщение;

• Датата му на изтичане да е по-го-
ляма от текущата. Всички сертифика-
ти се издават с някакъв срок на валид-
ност. Ако текущата дата е по-голяма 
от датата на изтичане на сертифика-
та, той се приема за невалиден и на по-

требителя се показва предупреждава-
що съобщение;

• Името на домейна (сайта), който се 
опитваме да посетим, използвайки сигур-
на връзка, трябва да съвпада с това, кое-
то е зададено в сертификата. В случай на 
несъвпадение, сертификатът се приема 
за невалиден и на потребителя се показ-
ва предупреждаващо съобщение.

Как реално се получава криптиране-
то на информацията чрез използване на 

SSL или TLS? Клиентът и сървърът пре-
минават през процес на „договаряне“ 
(handshake), за да изградят сигурна връз-
ка помежду си:

1. Клиентът се свързва към сървъра, 
изисквайки сигурна връзка и предавайки 
служебна информация;

2. Сървърът изпраща на клиента своя 
сертификат;

3. Клиентът валидира сертификата, 
както споменахме по-горе;

4. Клиентът изпраща на сървъра „слу-
чайно число”, подписано чрез сертифика-
та на сървъра;

5. Използвайки случайното число от 
предната стъпка, се генерира сесиен 
ключ, който се използва за криптиране 
на по-нататъшната комуникация между 
клиента и сървъра.

Ако вие като собственик на сайт же-
лаете вашите посетители да въвеждат 
лична и/или конфиденциална информа-
ция на него, на практика е задължител-
но да имате инсталиран валиден SSL сер-
тификат на вашия сървър. За да използ-
вате такъв сертификат, трябва пър-

во да го закупите.После се подава 
заявка за издаване на сертифи-
кат към доверения оторизиращ 
орган, от който е закупен. Това 
става с помощ та на т. нар. CSR 

(Certificate Singing Request), кой-
то съдържа името на домей-
на, за който се издава сер-
тификатът, името на ор-
ганизацията и др. Обикнове-
но довереният оторизиращ 
орган изисква и въвеждане-
то на административна ин-

формация за лицето, за кое-
то се издава сертификатът. 

Тя включва име, адрес, телефон, 
е-мейл и др. За обикновените сер-

тификати, за които се удостоверя-
ва само собственост та върху домейна, 

за който се издава сертификатът, в по-
вечето случаи не е необходима повече 
информация. Тогава издаването на сер-
тификата отнема от няколко минути 
до няколко часа.

До тук разгледахме някои от основни-
те характеристики на SSL сертификати-
те и как се решава първият проблем при 
предаване на информация в Интернет – 
блокиране на „подслушването“ на кому-
никацията между клиента и сървъра. В 
следващата част ще изясним как чрез SSL 
сертификатите се решава и проблемът 
за по-стриктната идентификация на по-
лучателя на информацията, а имен но на 
кого точно я изпращаме.

съветва:

SSL сертификати – 
част 1

www.superhosting.bg
sales@superhosting.bg

Любомир Русанов, 
управител на СуперХостинг.БГ
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Recover My Files 
4.6.6.969

Recover My Files ще възстанови бър-
зо и лесно изтрити файлове от вашето 
кошче, след формат, повреда на твър-
дия ви диск, вируси, неочаквано спиране 
на системата или грешка в някоя програ-
ма. Приложението работи с всякакви но-
сители на информация, като твърди ди-
скове, дигитални камери, USB стикове и 
много други.

Pidgin 2.7.5
Pidgin е новото име на Gaim. Това е 

програма от типа instant messenger (IM) 
за операцион ните системи Linux, BSD, 
MacOS X и Windows. Програмата работи 
с протоколите AIM, ICQ (Oscar protocol), 
MSN Messenger, Yahoo!, IRC, Jabber, Gadu-
Gadu, SILC, Novell GroupWise Messenger, 
Lotus Sametime и Zephyr networks, което 
я прави напълно функционален клиент за 
комуникация. 

Shareaza 
7.0.0.94309

Shareaza е програма, чрез която може-
те да споделяте всякакви файлове с най-
различни потребители. Тя е един от пионе-
рите на споделянето на информация, като 
поддържа протоколите на EDonkey2000, 
Gnutella, BitTorrent и своята собствена мре-
жа Gnutella2. С тези си възможности и лес-
ния за работа интерфейс програмата до-
казва, че е доста добро решение за споде-
ляне на информация.

Tor Browser Bundle 
1.3.12

Tor Browser Bundle е базиран на Mozilla 
Firefox и използва Tor мрежата за сърфира-
не в Интернет. Тази мрежа е основа за мно-
го виртуални тунели между различни добро-
волци по целия свят. Това прави браузъра 
доста по-бавен от стандартните. Целта 
му обаче не е скорост, а сигурност, запаз-
ване на анонимност та и защита на пове-
рителни дан ни. Благодарение на тези си ха-
рактеристики Tor мрежата позволява от-
варяне на страници, блокирани от локал-
ните доставчици, и предотвратява про-
следяване от въпросните доставчици на 
дейностите, които се извършват от по-
требителя.
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SUPER 2010 
Build 42

SUPER (Simplified Universal Player Encoder 
& Renderer) e универсална програма за бързa 
и леснa видеообработка на медия файлове. 
Поддържа огромен брой мултимедийни фор-
мати и е от типа приложения "с един клик". 
Да се работи с програмата е удоволствие. 
Освен това SUPER има вграден видеоплейър 
с доста добри възможности.

SpeedFan 4.42
SpeedFan е чудесна малка програма за на-

блюдение на хардуера. Следи скорост та на 
въртене на всички вентилатори в компю-
търа (ако дън ната платка го позволява), 
волтажа на процесора, различните темпе-
ратурни датчици, състоянието на твърди-
те дискове и много други. С нейна помощ 
можете да контролирате скорост та на 
въртене на вентилаторите, да създавате 
планове за реагиране при определени ситуа-
ции (прегряване, отказване на вентилатор 
и т.н.), което я превръща в полезно реше-
ние за системата ви.

UltraVNC 1.0.9.1 
Stable

UltraVNC е безплатна програма за от-
далечен достъп до друг компютър. Тя раз-
полага с два модула – сървърна част, коя-
то се инсталира на компютъра, към кой-
то ще се свързвате, и модул за управле-
ние, който се инсталира на компютъра, 
от който ще се свързвате. Има изключи-
телно голяма сигурност и защита на пре-
даваната информация, включва вграден мо-
дул за прехвърляне на файлове и други по-
лезни възможности.

Trillian Astra 4.2 
Build 23

Trillian е пълнофункционален, поддържащ 
скинове, самостоятелен чат клиент с под-
дръжка на протоколите на AIM, MSN, ICQ 
и IRC. Сред стандартните функции са: ау-
диоразговори, прехвърляне на файлове, гру-
пови чат сесии, създаване на chat стаи, т. 
нар. аватари, повече от една връзки към 
една мрежа, уведомяване на другия, че пи-
шете (typing notification), директна връзка 
(за AIM), поддръжка на прокси, криптирани 
съобщения (AIM и ICQ), изпращане на SMS-и 
и лични настройки. 

�
Пълното описание на програмите в диска можете да 

намерите в сайта ни www.pcworld.bg веднага след 

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

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

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

Кои две думи са противоположни по значение 
(подчертайте ги)?

Етичен, безсмъртен, ефимерен, 
екзалтиран, непринуден, разточителен

1

Коя фигура е излишна?3

Добавете по буква, не непремен но една и съща, в 
началото, в средата или края на двете думи, за да 

получите нови две, които са синоними. 

БУКА     ЛАВА

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

4

2

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

 www.privileg.bgbg

Скъпи читатели!

Благодарим за вашия постоянен интерес и голямата активност в попълването на IQ тестовете. Te ни дават основание да продължим с играта и 

занапред, а през следващите месеци можете да очаквате още повече и по-атрактивни награди, с осигуряването на които отново ни помагат нашите 

партньори от дистрибутора Computer 2000, компанията Targus и издателство “Сиела”. 

Времен ното класиране от досегашните си участия ще намерите на www.pcworld.bg. А междувремен но в бр. 12 за 2010 г. ПОПЪЛНЕТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ:

• Мобилен телефон за две SIM карти PRIVILEG X7 • Мобилен телефон за две SIM карти PRIVILEG X7 
Двубандов GSM/GPRS слайдер с изчистена и елегантна линия, обли форми и съвременен дизайн. Privileg X7 е направил още една стъпка 
напред в развитието на линията телефони, предлагани у нас от COMPUTER 2000. Телефонът има много удобен навигационен панел от 
стандартен D-pad, софтуерни бутони и две зелени слушалки – това, което липсваше в други модели. Много важен момент е поддръжка-
та на Java, която ви позволява да инсталирате съвместими приложения като Opera Mini, Skype или друг чат клиент, както и JAVA игри. 
Privileg Х7 има ярък и контрастен 2" TFT екран с резолюция от 176x220 пиксела, изобразяващ 256 K цвята. Апаратът върви с традицион-
ната за марката щедра окомплектовка на стандартния пакет, в който в случая е включена и 1GB microSD карта.

• Targus 15.4 inch / 39.1cm Consumer Messenger TSM025EU• Targus 15.4 inch / 39.1cm Consumer Messenger TSM025EU
Targus Consumer Messenger е проектиран да побира преносими компютри с до 
15.4 " екрани. С модерен и функционален дизайн и защитена секция за компютъра, 
чантата е снабдена и с достатъчно джобове за аксесоари, папки и писалки, голя-
ма секция за документи и страничен джоб за MP3 плеър с отвор за слушалки.

• Три книги от издателство “Сиела”• Три книги от издателство “Сиела”

За участие се приемат само оригинали! Награди, непотърсени 60 дни след обявяването им, 

остават в полза на PC World България. Отговорите изпращайте до 7.1.2011 г. на адрес:

София 1000, п.к. 209, за IQ тест

...............................................
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„Дилема“ се отнася към „колебание“, както „беда“ 
към:

опасност, затруднение, загадка, смущение, 
озадачение

Кои две думи са противоположни по значение 
(подчертайте ги)?

Опитвам, подбирам, наелектризирам, 
успокоявам, смущавам, капризнича

ЕДНОКОПИТНИ се отнасят към кон, както 

ДВУКОПИТНИ към:

а) камила; б) елен; в) леопард; г) вълк; 
д) прилеп

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

те редове, както и в малките квадрати (от по 9 кутий-
ки), 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 вертикални-

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

Коя дума има същото значение като 

СЛАБОХАРАКТЕРЕН?

а) своенравен
б) смутен
в) малодушен
г) капризен
д) плодороден

6

10

РЕЗУЛТАТИ, ВРЕМЕН НО КЛАСИРАНЕ 

Открийте две синонимни думи, като се движите 
по посока на часовниковата стрелка. Думите 

започват от различни кръгчета и трябва да използва-
те всички букви. 

5

9

87

Награди от теста за бр. 10'2010 печелят:

Цветана Иванова Лалева, Габрово – Мобилен телефон за 
две SIM карти Privileg X7

Здравко Иванов Цонев, Велико Търново – Компактна 
оптична мишка от Targus

Албена Любенова Полянова, Смолян – Книга от 
издателство “Сиела” – “Местни герои” от Антон Терзиев

Афродита Асенова, София – Книга от издателство 
“Сиела” – “Сърцето птица” от Ина Крейн

Апостол Атанасов Лазаров, Пловдив – Книга от 
издателство “Сиела” – “Безопасни игли” от Петър Чухов

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. 10'2010: 

1 Хлороформ; 2 Питбул; 3 Въртолет, скакалец; 4 Изобилие, 
благодат; 5 Който иска да направи нещо, намира начин, 

който не иска да направи нещо, намира причини.; 6 Сериозен; 
7 Г; 8 Ехолот, компас; 9 Вж. фиг. 1; 10 Вж. фиг. 2

........................................................................
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След като преди няколко броя анализи-
рахме основните компютърни тер-
мини и абревиатури, сега ще преми-

нем на следващото ниво – съкращенията 
и специфичните понятия, свързани с он-
лайн игрите, StarCraft терминология, как-
во е l33tspeak, Twitter жаргон, възклицания 
със специални символи. Ще обърнем внима-
ние и на най-често бърканите думи от ан-
глийския език, превърнали се през годините 
в своеобразен жаргон. 

Абревиатури и термини от 
света на онлайн игрите

MMO игрите съществуват още от 90-
те години на миналия век, но едва с излиза-
нето на World of Warcraft (2004) придоби-
ха ново измерение на популярност. Това е 
специфичен жанр със своя особена терми-
нология, която би попарила като с гореща 
вода всеки начинаещ.
AC (Armor Class или Defense) – клас герой, 
специализиран в защитата; защитен клас.
Add (Additional) – намесването/привлича-
нето на допълнителен противник в про-
веждаща се битка.
Alt (Alternative) – герой на акаунта ви, разли-
чен от този, с когото най-много играете.
AoE (Area of Effect Damage) – едновремен-
но нанасяне на поражения сред група от 
противници. 
AFK (Away from Keyboard) – играчът не е 
пред компютъра. 
Aggro – привличане, "активиране" на про-
тивник, който от спокойно състояние е 
преминал в атака.
Aggro Radius – радиусът около противни-
ка, в който, ако играчът навлезе, врагът 
се "събужда". 
AGI (Agility) – ловкост; един от показате-
лите на героя. 
AH (Auction House) – заложна къща; централи-
зирано място за търговия между играчите.
BG (Battleground) – бойно поле; специал-
но място, на което играчите се сражават 
помежду си.
Buff – положителна магия, действаща вър-
ху играч или чудовище.
Carebear –играч, който предпочита да по-

мага на друг играч да се справи с чудовище, 
вместо директно да атакува самия играч 
(като противник).
Caster –герой, който стои в задните ли-
нии на битката и пуска магии (поразява-
щи, лекуващи и т. н.), такъв например е 
Магьосника.
Cheese – да експлоатираш небалансиран мо-
мент/елемент от играта.
Creep – чудовище/компютърен противник/
неутрален противник.
Creep Jacking –термин, произлизащ от 
Warcraft III, където играч атакува друг играч, 
докато е в битка с неутрален противник. 
Critters – чудовища/противници, които не 
отвръщат на атаките на играча и обикно-
вено умират от един удар.
DD (Direct Damage) – магия/атака, нанася-
ща максимално поражение с един удар, на-
место да разнася/разтегля поражението в 
период от време.
DMG (Damage) – поражение.
DOT (Damage over time) – поражение, чие-
то количество е разпределено в отрязък 
от време. 
DPS (Damage per second) – поражение, чие-
то количество се измерва на секунда.
De-Buff – негативна магия, която намалява 
силата на човек или чудовище.
FB (Fuben – китайската дума за инстанция, 
тъмница) – използва се за куестове, свър-
зани с инстанция, които играчът получа-
ва на по-ниско ниво от необходимото, за 
да ги завърши. 
FH (Full Health) – напълно заредено здраве.
FM (Full Mana) – напълно заредена мана (използ-
ва се като ресурс за магиите на Caster-ите).
FTL (For The Loss) – да играеш за загуба.
FTW (For The Win) – да играеш за победа. 
Gank – използва се в два случая: 1) в PvP, ко-
гато играч атакува друг играч, който се 
бие с чудовище; 2) когато цяла група игра-
чи атакува един играч. И в двата случая 
терминът означава особено неспортсмен-
ско поведение.
Griefer –човек, който нарочно се опитва да 
подразни или ядоса другите играчи.
Grinding – престоят на едно и също място 
и битката с едни и същи чудовища/проти-

вници за дълъг период от време. Еднотипен 
и скучен начин за постигането на цел.
HP (Hit points или просто Health) – здраве-
то на играча/героя.
INT (Intelligence) –показателят, от който 
зависи количеството мана.
Kiting – стил в битките, при който играч 
постоян но стои извън обхвата на врага, на-
насяйки му същевремен но щети. Използва 
се от опитните играчи, които познават 
собствения си и противниковия герои.
KS (Kill Steal) – да откраднеш убийството, 
което извършва друг играч над противник 
(обикновено нанасяйки последния удар). 
LFG (Looking for a group) – търсене на гру-
па, партия. 
LFM (Looking for more) – търсене на още 
хора за група, партия.
Log – използва се при излизане (log off) от 
сървъра за игра; спиране на играта. 
LOL (Lots of Laugh или Laughing Out Loud) – 
тази абревиатура индикира нещо особено 
забавно. Едно от най-големите клишета в 
днешно време. 
LOM (Low on Mana) – маната на Caster е 
на свършване.
LOOT – вземането на плячката от убито 
чудовище/противник или от завършване-
то на куест.
Lurer –човек, който привлича/примам-
ва чудовища/противници за група/парти 
от играчи. 
Luring –актът, при който един от игра-
чите в парти върви пред другите, за да 
привлича един или повече противници, и 
след това се връща назад към групата, за 
да може всички заедно (и съответно по-
лесно) да убият врага. Идеята е да се пре-
дотврати скупчването на прекалено мно-
го врагове по едно и също време, на едно 
и също място. 
LVL (Level) – ниво (опит).
Mats (Materials) – материалите, съставки-
те, използвани в уменията, свързани с из-
работката на нещо. 
MMO (Massively Multiplayer Online) – масив-
нo мултиплейър онлайн.
MMOG (Massively Multiplayer Online Game) – 
масивна мултиплейър онлайн игра.

Абревиатурите 2:
чат, игри, IТ жаргон
Владимир Георгиев
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MMORPG (Massive Multiplayer Online Role 
Playing Game) – масивна мултиплейър он-
лайн ролева игра.
MOB (Mobile Object Block) – стар програ-
мистки акроним. Мобовете са компютърно 
контролирани персонажи в игра (обикнове-
но противници, тъй като за приятелски на-
строените се използва терминът NPC). 
MT (Main Tank) – основен, главен танк; геро-
ят, който отнася най-голям бой, докато по-
слабите физически нанасят сериозните по-
ражения от задните линии на битката.
Named – специално чудовище или против-
ник, които обикновено са по-силни от дру-
гите заобикалящи ги, с възможни особени 
умения и по-голям шанс за качествена пляч-
ка. Nerf – даунгрейд, да снижиш нещо, пра-
вейки го по-малко ефективно отпреди. 
Newbie –термин, който понякога се използ-
ва за нов играч, но по-често означава, че ня-
кой не е никак добър в това, което прави. 
Newb – за по-кратко от "newbie". 
N00b – означава същото като newbie, но, 
изписано по този начин, се разбира като 
сериозна обида. 
NPC (non player-controlled character) –пер-
сонажите, контролирани от сървъра. Ком-
пютърните герои.
Nuke – нанасянето на високи поражения с 
един удар (обикновено се използва за маги-
ческа атака).
OOM (Out of Mana) – за героите, използва-
щи мана като ресурс за направа на магии. 
Изчерпването на този ресурс обикновено 
се съобщава публично (ако сте в парти), за 
да знаят другите, че вече няма да можете 

да атакувате/лекувате или накратко – да 
изпълнявате ролята си. 
Pat (Patrolling monster) – патрулиращи чу-
довище или противник.
PC (Player controlled character) –персонаж, 
директно управляван от играча.
Pet –NPC, контролиран от играча. Обикно-
вено е животинка, която помага по няка-
къв начин на героя. 
PK (Player Kill или Player Killer) – убиец на игра-
чи/герои, контролирани от истински хора.
POP (Repopulation) – често се използва за съ-
кращение на"re-spawn" (вж. по-долу). 
Proc – активирането на специално уме-
ние, чийто шанс за поява е на базата на 
процент. 
PST (Please Send Tell) –индикира, че човекът, 
който говори, желае да комуникира чрез ко-
мандите "/t"(ell) или "/w"(hisper).
Puller – същото като "lurer" (вж. по-горе).
Pulling – същото като "luring" (вж. по-горе).
PvE (Player vs. Environment) – играчът сре-
щу компютърно контролираните опонен-
ти. PvP (Player vs. Player) –актът, при кой-
то един играч атакува друг играч. 
Raid – атака с голям мащаб, водена от мно-
жество групи играчи. 
Res (Resurrection) – съживяване.
Re-Spawn –чудовище, което е било убито, но 
се появява отново (създадено е отново).
Rest – състояние, индикация за това, колко 
е уморен даден персонаж/герой. 
Rez – същото като "res" (вж. по-горе).
RM (Raw Materials) – същото като "mats" 
(вж. по-горе).
S>..., B>... (Sell>..., Buy>...) – купуване, про-

даване на нещо.
Small Pets –животинки, които съпътстват 
героя. Обикновено нямат никакво директ-
но влияние върху самия играч или заобикаля-
щата ги средата (и обратното).
Spawns – мястото или процесът на появя-
ване на чудовища, когато изникват сред за-
обикалящия ги свят. 
Stack – брой идентични предмети, които 
се комбинират (обикновено на кръгло число, 
примерно 20), за да заемат един слот от 
инвентара. Използва се и като мерна едини-
ца. Да речем, 2 стака колби за здраве (общо 
40, следвайки предния пример). 
STR (Strength) – физическа сила; един от по-
казателите на героя.
Tank –персонаж, който може да понася (но 
не и да нанася) много поражения. 
Taunt – използва се във връзка с термина 
"aggro" (вж. по-горе); способност/умение, 
позволяващи на играча да отвлече внимани-
ето на чудовище/противник от друг играч. 
Обикновено специализация на "tank"-a, чрез 
която спасява по-слабите физически герои. 
Threat – използва се във връзка с термина 
"aggro" (вж. по-горе); заплаха като мерна 
единица (с радиус), на чиято база чудови-
ще или противник биват привлечени. По-
някога определени умения/магии генерират 
повече "threat". 
Train – да привлечеш чудовище/противник 
към друг играч. 
Twink – ниско ниво герой с по-силна от нор-
малното екипировка (обикновено придоби-
та с много пари или чрез помощ от по-ви-
соко ниво герой).
Uber (чете се "юбер") – немски жаргонен 
термин за "super" ("супер"); в игрите обаче 
се използва дори като превъзходна форма 
(нещо повече от "супер").
Vendor Trash –предмет, от който би се 
"интересувал" единствено компютърен 
търговец. 
WTB (Wanting to buy) – да искаш да купиш 
нещо; обикновено се използва в търговски-
те чат канали.
WTS (Wanting to sell) – да искаш да прода-
деш нещо; обикновено се използва в тър-
говските чат канали.
XP или Exp (Experience Points) – точки опит, 
от които зависи вдигането на нивото.

StarCraft терминология
Още с появата си през 1998 година и мно-

го преди да се превърне в електронен спорт, 
StarCraft започва да генерира широк спектър 
от специфична терминология. Голяма част 
от нея е широко използвана и до днес (при 
това не само в StarCraft, но и в други игри, 
включително и като разговорен жаргон). 
APM (Actions Per Minute) – действия в мину-
та. Свързва се със способност та да контро-
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лирате единиците си, сградите, икономика-
та и т. н. Повечето играчи обикновено не 
минават границата от 100, полупрофесиона-
листите се движат около 200, а истинските 
про-играчи са в диапазона 300-500. 
Macro – макромениджмънт умения. Свързва 
се с менажирането на работниците и про-
изводството. Силен "macro" е поддържане 
на ниво на ресурсите (газ и минерали) око-
ло или под 500 при постоян на работа на 
всички производствени сгради.
Micro – микромениджмънт умения. Свързва 
се със способност та да контролирате бит-
ката в най-критичните моменти. Фокуси-
рането върху най-смъртоносните единици 
е "micro". Надделяването с малка армия над 
по-голяма също е "micro".
Worker Saturation (WS) – пренасищане с ра-
ботници, при което не получавате повече 
газ или минерали от една газстанция или 
един кристал. 
Rush или All-In – жертването на икономи-
ката в името на изцяло офанзивни едини-
ци, за да унищожите противника в ран ните 
минути на играта. 
Proxy – поставянето на Pylon или производ-
ствени сгради в непосредствена близост до 
врага (или директно в базата му). 
Expo (Expansion) – съкратено от експан-

жън – разширение, допълнение.
Bio – отнася се към всичко, свързано с marine-
ки и marauder-и; гръбнакът на пехотата. 
M3 или M&M&M – Marin-ки, Marauder-и и 
Medivac-и. Основен елемент от Terran-ска-
та армия.
Leapfrogging – използването на две групи 
Siege Tank-ове, като едната от тях тряб-
ва да е в siege mode по всяко време. Едната 
се придвижва напред, другата (зад първа-
та) е в siege mode, след това тази в siege 
mode преминава в нормален режим и се 
придвижва напред.
Orb (Orbital Command) – ъпгрейдът за MULE 
работниците на Terran-а.
Mech – свързва се с механична наземна армия 
на Terran (Siege Tank-ове, Hellion-и и Thor). 
Wall-in – Terran термин. На всяка карта с 
рампа или възвишение една Barrack-a с add-
on и два Supply Depot-а са повече от доста-
тъчни, за да предотвратят навлизането на 
скаут или ран на пехота в базата ви. 
Crackling-и – така се наричат Zergling-ите, 
които са едновремен но с ъпгред за атака 
и скорост. 
Cliffjumping/Cliffwalking –термини, оп-
исващи стратегия с Colossus, който има 
способност та да ходи и прескача повечето 
особености/неравности на терена. 

Doom Drop – стоварването на голяма група 
единици в противниковата база.
Gas the Opponent – да "обгазиш" опонента – 
означава да построите първата си газстан-
ция в противниковата база. 
GG (Good Game) – буквално означава "до-
бра игра". Казано в края на играта, е знак 
за феърплей.
Owned/Pwned – да загубиш с голяма разли-
ка от противник.

l33tspeak 
Още в зората на Интернет, в началото 

на 80-те години на 20-и век, хакерите, кои-
то не са искали уеб сайтовете, новините и 
прочее техни дела да бъдат засичани чрез 
простото въвеждане на конкретна ключова 
дума, са започнали да използват числа вмес-
то букви (обикновено гласни). Например A 
= 4, E = 3, G = 9, I = 1, O = 0, S = 5/$, Т = 7 и т. 
н. (вж. таблицата). През тези години l33t 
езикът е бил познат на малцина и използван 
само в редки случаи. Но през 1994-а, когато 
Джон Кармак и id Software добавят Интер-
нет свързаност към Doom и Doom II, PC гей-
мингът бива революционизиран, а l33t ези-
кът започва своя възход. И тъй като в тези 
игри състезателният елемент е изключи-
телно силен, фрази като "I am elite" („Аз съм 

Всички цени са в лева и са с включен ДДС.

КОМПЮТЪР БГ
Компютърни 
конфигурации,
софтуер, 
периферия, 
гаранционен и 
извънгаранционен
сервиз
www.computerbg.bg

София
02/8310555
0895 577119
Казанлък
0888 580 048
Шумен
054/ 831 680
Силистра
086/ 82 40 12
Карнобат
0559/ 249 74
Каварна
0570/84939
Айтос
0898785006

КОМПЮТЪР БГ
търси партньори
в страната

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

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

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

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

+ 1г. гаранция

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

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

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

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

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

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

+ 2г. гаранция

Настолен компютър NET-WORK Station: MB 

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

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

CASE MT-400W + мишка 

и клавиатура ПОДАРЪК

Настолен компютър GAME Station: MB P41/CPU 

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

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

CASE MT-400W + мишка 

и клавиатура ПОДАРЪК

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

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

754 лв 1149 лв

1004 лв 950 лв

1076 лв

 
369 лв

1230 лв

 
751 лв
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ние в дигиталната и онлайн общности. Съ-
ществуват обаче още десетки, чието зна-
чение често се бърка:
:) – усмивка
:-) – усмивка 
:.) – усмивка с разширени ноздри 
:-> – срамежлива усмивка; тънка усмивка 
:-( – иронична усмивка; дяволита/лукава ус-
мивка 
:-< – начумереност; сърдит съм 
>:-( – много, много съм тъжен 
:-D – разстроен, притеснен 
:-o – силен смях 
:-O – викане

:-* – цупя се, за да получа целувка 
:-x – устните ми са запечатани; нищо не 
казвам 
:-{ – имаш мустак 
:-() – голяма уста; говориш много 
;-) – намигам
8-) – нося очила
B-) – хвърлям сянка
{(:-) – нося перука; имам перчем
C=:-) – готвя; готвач съм
*<:-)( – аз съм Дядо Коледа
@>--,--- – роза без бодли
xxooxxoo – прегръдки и целувки
(-: – усмивка, но написана от левичар
%-) – стоиш пред екрана от часове
:*) – пиян съм
[:] – аз съм робот, машина
8:-) – ти си малко/сладко момиче
:-)-8 – ти си голямо момиче
:-[ – вампир
:-F – вампир с наострени, готови за захап-
ка зъби
:-7 – кисело, намръщено възклицание
:-* – ядосали сте някого
:-ss – лигавите се, говорите празни при-
казки
:-ss) – настинали сте
:'-( – плачете
l-o – прозявате се
^o – хъркате
X-( – труп, мъртвец
:'-) – толкова много се радвате, че плачете

:-@ – пищите, викате
:^) – счупен нос
\~/ – чашата е наполовина празна или на-
половина пълна
(=^_^=) – котенце
C=}>;*{)) – пиян, дяволит готвач с перука, 
мустаци и двойна брадичка. :)

Най-често бърканите думи... 
като жаргон

Английският е един от най-разпростра-
нените езици в света и е смятан за уни-
версален както в разговорното общуване, 
така и в онлайн контактите. Някои думи 

обаче често биват грешно из-
писвани и през годините са се 
превърнали в извратена мода, 
своеобразен жаргон. Лошото 
е, че в случая жаргонът озна-
чава нещо съвсем различно от 
оригинала...
Accept, Except – "accept" озна-
чава да получиш нещо, докато 
"except" – да изключиш нещо.
Affect, Effect – "effect" е резул-
тат, а "affect" обикновено се 
използва като въздействие.
Alright – това дори не е дума! 
Правилното е "all right".
Could Of – това дори няма 

смисъл. Правилнотo е "could have".
Discreet, Discrete – "discreet" е да си внима-
телен, докато "discrete" означава особен, 
различен.
Farther, Further – "farther" се използва за 
разстояние, "further" означава още по-на-
далече.
Foreword, Forward – "foreword" е началото 
на книга, "forward" е посока.
i.e , e.g – на латински първото означава 
"that is" (това е), а второто – "for example" 
(например).
Labtop, Laptop – labtop не е дума. 
Loose, Lose – "loose" е разхлабвам, а "lose" – 
да загубиш.
No, Know – "no" е не, а "know" е нещо, кое-
то научаваш. 
Than, Then – "than" се използва за сравнение, 
а "then" за нещо, което следва. 
There, Their, They're – "there" е място, 
"their" е нещо, което принадлежи на някого, 
"they're" е съкратено от "they are" (те са).
To, Two, Too – "two" е число, "too" e също, а 
"to" се използва с глаголи.
Weather, Whether – "weather" е това, което 
метеоролозите винаги бъркат, а "whether" 
се използва, когато правиш избор.
Who's, Whose – "whose" е притежателно, а 
"who's" е съкратено от "who is" (кой е).
Your, You're – "your" е нещо, което ти при-
надлежи, а "you're" е съкратено от "you 
are" (ти си). 

елитен”) стават все по-често срещани сред 
шампионите, демонстриращи величието 
си. Така в комбинация с l33t езика започва да 
се използва фразата "1 4m 3l1t3", чрез която 
т. нар. елит се отличава, разпознава и раз-
граничава от другите. 
Най-често използвани термини:
H4xz0r5 – Hacking или Hacker
L33t – Leet, "Elite"
N00b – да, това е същият термин от све-
та на онлайн игрите 
suxz0r5 – Sucks
R0x0rz5 – Rocks
Pwn3d – Owned
Pr0n – Porn
l33tspeak конвертор

Ако ви е трудно да разбирате 
или пишете в l33tspeak, можете да 
използвате уеб адреса по-долу, къде-
то бързо и лесно ще конвертирате 
английски думи и изречения в l33t и 
обратното – http://www.brenz.net/
services/l337Maker.asp.

Twitter жаргон и 
абревиатури
За съвсем кратко време Twitter 
се превърна в част от живота 
на почти всеки, свързан към Ин-
тернет. И като всеки комерсиа-
лен продукт, Twitter роди нови термини, 
абревиатури и жаргон ни думи:
RT (Retweet) – повторно пускане на ту-
ийт.
OH (Overheard) – нещо чуто, прочетено 
много пъти.
FF (Follow Friday) – препоръка да следвате 
Twitter акаунта на определен човек.
MM (Music Monday) – таг за препоръка на 
музика.
@ (at) – изпращане на съобщение на по-
требител.
# (ди-ес) – тагване на конкретни туий-
тове.
DM (Direct Message) – директно съобще-
ние.
Tweetup – реално случващо се нещо, съоб-
щено чрез Twitter.
SM (Social Media) – социална медия.
SB (Small Business) – малък бизнес.
ICYMI (In Case You Missed It) – в случай че 
си пропуснал.
MRT (Modified ReTweet) – лично редакти-
ран/модифициран "retweet".
NTS (Note To Self) –бележка, оставена на са-
мия себе си.
NP (Now Playing) – в момента съм пуснал 
(нещо).

Възклицания със символи
Усмивката (":)") е най-популярното и ши-

роко разпространено символно възклица-
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В материалa "Въведение в съотноше-
нията на екрана", публикуван в ок-
томврийския брой на PC World, на-

учихме какво е "съотношение на екрана", 
какви съотношения на екрана съществу-
ват, разгледахме някои от видеонастрой-
ките и контролите, обърнахме внимание 
на резолюциите и негативните ефекти. В 
"Съотношенията на екрана (за напредна-
ли)" продължаваме темата, но на по-тех-
ническо и специфично ниво, обръщайки вни-
мание на видовете съотношения и връзки-
те между тях, какви проблеми можем да 
срещнем, свързани със съотношенията на 
екрана, наблягайки по-подробно и на диги-
талните телевизион ни стандарти, кои-
то ще превземат домовете ни в следва-
щите години.

Видовете съотношения и 
връзките между тях

В предходния материал основно адреси-
рахме съотношението на ширината на кар-
тината към нейната височина и това, как 
тя се изобразява, което можете да срещ-
нете с абревиатурата DAR (Display Aspect 
Ratio) или Image Aspect Ratio и Picture Aspect 
Ratio. При дигиталните изображения оба-
че имаме разлика със съотношението на 
съхранение, познато като SAR (Storage 
Aspect Ratio), което всъщност е съотно-
шението на измеренията между пиксели-

Съотношенията на екрана 
(за напреднали)
Владимир Георгиев

те. Ако едно изображение се показва с ква-
дратни пиксели, то тези съотношения са 
съгласувани, ако не, тогава се използват 
неквадратните, по-познати като "триъ-
гълни", пиксели и тези съотношения са не-
съгласувани. Това съотношение (между са-
мите пиксели) се нарича PAR (Pixel Aspect 
Ratio) – за квадратни пиксели това е 1:1 и 
те се свързват по идентичност: SAR�PAR 
= DAR. Пренареждането (към PAR) води до: 
PAR = DAR/SAR. Завъртя ли ви се главата? 
Добре, нека вземем няколко примера. Да 
речем, че едно стандартно VGA изобра-
жение (640�480) има SAR на 640/480 = 4:3 и 
ако се изобрази на 4:3 дисплей (DAR = 4:3), 
има квадратни пиксели, а от тук следва PAR 
на 1:1. В контраст 720�576 D1-PAL изобра-
жение има SAR на 720/576 = 5:4, но се изо-
бразява на 4:3 дисплей (DAR = 4:3), така че 
по тази формула излиза, че ще има PAR на 
(4:3)/(5:4) = 16:15. 

Тъй като стандартната дефиниция на 
дигиталното видео произлиза от дигитал-
ния пренос на аналогова телевизия, 720-те 
хоризонтални пиксела всъщност хващат 
малко по-широко изображение, за да се из-
бегне загубата на оригиналната аналогова 
картина (в реални кадри тези допълнител-
ни пиксели са частично или изцяло в чер-
но). От това следва, че истинското съот-
ношение на пикселите за PAL видео е мал-
ко по-различно от това, което се получа-

ва от формулата – конкретно 59:54 (при-
близително 1.09:1) за PAL и 10:11 (приблизи-
телно 0.91:1) за NTSC. В допълнение същи-
те ефективни съотношения между пиксе-
лите се използват дори за стандартната 
дефиниция на дигиталното видео, произля-
зло от дигитална форма, наместо да е кон-
вертирано от аналогово. 

Любопитно е да се знае, че аналоговата 
картина при филмите например няма поня-
тие от пиксели, нито SAR, нито PAR, а под 
"съотношение" се разбира само и единстве-
но DAR. Самите дисплеи обикновено не съ-
държат неквадратни пиксели, въпреки че 
дигиталните сензори могат и да имат – 
това по-скоро са математически абстрак-
ции, използвани в пренесените кадри, за да 
се конвертират към по-добри резолюции. 

Проблемите, свързани със 
съотношенията на екрана

Множеството съотношения на екрана 
създават допълнителни главоболия за хора-
та на киното, за потребителите, за излъч-
ването на телевизиите. Често срещан про-
блем е широкоекранен филм да бъде излъчен 
в изкривен формат, като се получава кадри-
ране (cropping), или това е ефектът, при 
който картината е приближена, изрязвай-
ки по този начин изображението от всич-
ки страни. Сред често срещаните пробле-
ми са черните линии в двата вертикални 
края на дисплея – този негативен ефект е 
познат като letterboxing, също pillarboxing – 
черни линии в двата хоризонтални края, 
както и windowboxing (понякога се сре-
ща като gutterboxing или matchboxing), ко-
ето е ефект от едновремен ната поява 
на letterboxing и pillarboxing. Нека вземем 
за пример 16:9 излъчване и това, как ще 
се побере 4:3 реклама. Ако човек гледа на 
стандартен 4:3 (не-широкоекранен) теле-
визор, той ще види 4:3 картина на рекла-
мата с два чифта черни ленти по хоризон-
талните и вертикалните краища (ефекта 
windowboxing). Подобен сценарий е възмо-
жен и за притежател на широкоекранен 
телевизор, който гледа 16:9 материал, ем-
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ския инстут по телекомуникацион ните 
стандарти (ETSI), Европейския комитет 
по електротехническа стандартизация 
(CENELEC) и Европейския съюз за радиораз-
пръскване (EBU). 

DVB системите разпространяват дан-
ни чрез множество методи, сред които: 
сателитните DVB-S, DVB-S2 и DVB-SH, ка-
белните DVB-C и DVB-C2, наземните DVB-
T и DVB-T2, дигитално наземните телеви-
зии за портативни устройства DVB-H и 
DVB-SH, както и базираните на микровъл-
ни – DTT (DVB-MT), MMDS (DVB-MC), и MVDS 
(DVB-MS). Тези стандарти дефинират физи-
ческия (първи слой от OSI модела, предос-
тавящ примерно принципно описание за 
начина на комуникация и строежа на ком-
пютърни мрежи) и каналния (втори слой 
от OSI модела). Устройствата си взаимо-
действат с физическия слой чрез синхрони-
зиращ паралелен интерфейс (SPI), синхро-
низиращ сериен интерфейс (SSI) или асин-
хронизиращ сериен интерфейс (ASI). Всич-
ки дан ни се излъчват в MPEG транспортни 
потоци с някои допълнителни условия (на-
пример DVB-MPEG).

DVB-T в България
Преходът от аналогова към цифрова еф-

ирна телевизия (процес, познат като "ци-
фровизация") на територията на България, 
както и в другите страни членки на Евро-
пейския съюз, трябва да бъде осъществен 
до края на 2012 г. (31 декември). От 1 януа-
ри 2013-а аналоговото ефирно излъчване ще 
бъде напълно преустановено, а до 2015 г. 
трябва да бъде установено пълно цифро-
во покритие.

Самият преход от наземна аналогова 
към наземна цифрова телевизия няма да 
е така лесен, както при цифровото раз-
пространение чрез кабелни и спътникови 
мрежи, тъй като се ползват едночестот-
ни предавателни мрежи (Single Frequency 
Network). 

Как можем да гледаме 
DVB-T цифрова 
телевизия?

Ще ви е необходима вградена антена, 
която може да е обикновено логоперио-
дична антена или насочена дециметро-
ва. Важно е да знаете, че не е задължи-
телно да купувате така рекламираните 
DVB-T антени. Трябва да имате телеви-
зор с вграден дигитален тунер, който 
да поддържа MPEG4 (познава се по DVB-T 
стикерите). Всички нови модели го под-
държат, но ако не сте от късметлиите, 
ще трябва да обмислите покупка на де-
кодер – такъв цифров декодер се нами-
ра на цени около 50 лева. 

Ако желаете да гледате ефирна ци-
фрова телевизия на компютъра, ще ви 
трябва DVB-T USB stick, който е на цена 
около 100 лева.

всички положения вече имате основните 
познания. Ето защо сега ще обърнем пове-
че внимание на дигиталните им наследни-
ци, съответно ATSC и DVB.

ATSC (Advanced Television 
Systems Committee)

Това е набор от стандарти, разработен 
от Комитета за напреднали телевизион ни 
системи за дигитално излъчване чрез земни, 
кабелни и сателитни мрежи. ATSC е разрабо-
тен още в началото на 1990 г. от консорци-
ум (съставен от телекомуникацион ни ком-
пании и фирми, занимаващи се с електрони-
ка), познат като Grand Alliance, чиито спе-
цификации понастоящем са известни с по-
пулярната абревиатура HDTV. Освен че ATSC 
възпроизвежда Full HD широкоекран на карти-
на, стандартът е достатъчно гъвкав да поз-
волява излъчването на по-ниски резолюции, 
всъщност до 6 стандартни "подканала", из-
ползвайки единичен 6MHz телевизионен ка-
нал. Като стандарт на бъдещето, ATSC под-
държа 5.1-канален съраунд звук, използвайки 
AC-3 формата на Dolby Digital. В много аспе-
кти ATSC борави с патенти, включително с 
елементи на MPEG видеокодиране, AC-3 ау-
дио кодиране и 8VSB модулация.

Дигиталният ATSC стандарт започна 
да измества аналоговия NTSC в САЩ през 
лятото на 2009 г., като миграцията ще 
стартира през 2011-а в Канада, в края на 
2015 г. – в Мексико, а до 2020-а се очаква 
да покрие почти всички части от Север-
на и Южна Америка. Любопитно е, че ATSC 
е съвместим с европейските DVB-T (стан-
дарта, който в България трябва да навле-
зе масово от 2012 г.) и ISDB-T.

DVB (Digital Video Broadcasting)
DVB е пакет от международно приети 

отворени стандарти за излъчване на ди-
гитална телевизия. Тези стандарти се сле-
дят от консорциума DVB Project (интерна-
ционален индустриален пакт с над 270 чле-
нове), а се разпространяват от Европей-

беднат в 4:3 рамка. За избягването на по-
добни проблеми в дигиталното излъчване 
се използва механизъм, известен като AFD 
(Active Format Description) – набор от кодо-
ве, който може да бъде изпратен чрез MPEG 
видеоизлъчване или в цифров последовате-
лен интерфейс (SDI), носейки информацията 
за съотношенията на екрана и характерис-
тиките на картината). Често срещано яв-
ление е 4:3 картина да се разпъва хоризон-
тално, за да се хване на 16:9 екран. Инте-
ресно е да се отбележи, че и PAL, и NTSC са 
способни да изпращат пулс с дан ни, съдър-
жащ се в самия видеосигнал и ползващ се за 
сигнализиране на съотношението на екрана. 
Тези пулсирания се засичат от телевизион-
ните приемници с широкоекранен дисплей 
и карат ТВ-то автоматично да превключ-
ва към 16:9 режим. Когато е включен 4:3 ма-
териал (подобно на гореспоменатата ре-
клама), телевизорът превключва към 4:3 ре-
жим, за да отрази правилно изображение-
то. Също интересно е, че, когато видеосиг-
налът се излъчва чрез европейската SCART 
връзка, една от статус линиите се използ-
ва, за да пропуска 16:9 материали.

Дигиталните телевизион ни 
стандарти

За NTSC (американския аналогов стан-
дарт) и PAL (европейския еквивалент) е го-
ворено и писано толкова много през годи-
ните (многократно ги споменахме и в на-
стоящия, и в миналия материал), че дори и 
да не сте сред най-вещите в сферата, при 

Практика
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представя:

делът има много повече функции от нор-
мално устройство с позиционираща систе-
ма. Повечето екстри по никакъв начин не 
го правят по-неудобно – то има компакт-
ни размери и минимално тегло. По отно-
шение на корпуса на GPS 45FM трябва да 
се отбележи и това, че има малко бутони. 
На левия профил можем да намерим miniUSB 
вход, който служи за предаване на дан ни, 
но и за зареждане, жак за слушалки и слот за 
поставяне на SD картата с памет. Докато 
разглеждаме корпуса, установяваме, че GPS 
45FM разполага и със стилус, който се вади 
от долния десен край, и прави работата с 
устройството много удобна и бърза. 

GPS устройството се захранва от вграде-
на литиево-йон на батерия или с помощ та на 
външно захранване. Когато то не е включе-
но към външно захранване, автоматично се 
захранва от батерията. Тя е 1000 мАч и поз-
волява достатъчно дълга работа на устрой-
ството, за да можете да направите, да ре-
чем, една разходка в планината.

Функционалност
Със стартирането на устройството 

веднага установяваме, че GPS-ът е само 
една от функциите, които предлага GPS 
45FM. „Навигация” е първата част от ме-
нюто. Определено добри думи могат да 
се кажат за тази част от интерфейса, ко-
ято се различава от конкурентните про-
дукти с българското меню, лекотата на 
използване и възможностите за различни 
настройки. 

Устройството е без вградена карта 
на България и това личи от изключител-
но изгодната му цена. Това обаче е “бял ка-
хър”, тъй като на пазара се предлагат дос-
татъчно брой карти както на България, 
така и на Европа. Така може да изберете 
каква точно ви е нужна (и то на подходя-
ща цена) и безпроблемно да я инсталира-
те на модела. 

Поглед над самите сателити можете да 
осъществите и без да притежавате кар-
та от отделно меню. На разположение ще 
имате своите координати, височината, на 
която се намирате, скорост та ви на дви-
жение и т. н. 

„Медия” е вторият пункт от менюто 
на устройството, а вътре ще намерите 
доста интересни неща. Тук ще установи-
те, че моделът може да се превърне в лю-
бимия ви плейър, тъй като работи с най-по-
пулярните формати, а на неговата памет 
можете да запазите много от любимата 
си музика. Плейърът е добре разработен и 
с него ще ползвате най-популярните функ-
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Privileg GPS 45FM –
много повече от GPS
С новия Privileg GPS 45FM не само няма опас-
ност да загубите вярната посока, докато шо-
фирате, но ще можете и да се забавлявате или 
да работите като на пълнофункционален джо-
бен компютър – навсякъде и по всяко време.

От екзотика до преди десетина го-
дини, днес GPS устройствата вече 
се превърнаха в един почти задължи-

телен аксесоар на всеки пътуващ и стран-
стващ по света човек. Но докато персонал-
ните GPS устройства все още не са обект 
на такъв масов интерес, то автомобилни-
те могат да се похвалят с постоян но рас-
тяща популярност. В този смисъл, намира-
нето на подходящ и гъвкав “навигатор” за 
из път вече не е толкова лесна задача, пред-
вид изобилието от подобни предложения 
на пазара. Но пък от друга страна, хубаво-
то е, че у нас вече също могат да се наме-
рят интересни, достъпни като цена и щед-
ри като функционалност GPS устройства – 
точно каквото е новият навигатор Privileg 
GPS 45FM, доставян в страната от дистри-
бутора COMPUTER 2000.

Съвременен дизайн и модерен 
вид

Когато в ръцете ви попадне новият GPS 
на Privileg, веднага ще разпознаете поред-
ното модерно устройство, ползващо гло-
балната позиционираща система, което 
може да работи с най-новите карти, до-
бри функции, що се отнася до ориентация-
та, хубав дизайн и компактни размери. Да, 
всичко това е налице, но всъщност по-вни-
мателният поглед разкрива, че Privileg GPS 
45FM осигурява много повече от добре ра-
ботещ GPS.

Веднага се вижда също, че GPS 45FM е 
устройство, което е модерен поглед към 
съвремен ните технологии. Стегнат, с до-
бре преценени размери, за използване както 
в автомобил, така и в ежедневието, тъй 
като, както ще разберете след малко, мо-
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За повече информация и контакти: 
COMPUTER 2000 България, бул. Шипченски проход 63, 

Производствена сграда Електроника, 

офис: етаж 4, склад: етаж 1, (вход откъм Търговски център Скай Сити)

Тел: 439 2000, факс: 439 2028 

URL: www.privileg.bg, www.computer2000.bg

 е-mail: office@computer2000.bg

ции, като създаване на плейлисти, използ-
ване на еквалайзери и т. н.

Веднага след музиката идва видеото. 
Плейърът за тази цел също работи с най-по-
пулярните файлови формати. Устройство-
то не поддържа въвеждането на субтитри, 
но може да използвате филми с предвари-
телно вкарани надписи, за да се наслажда-
вате на всичко, което сте пропуснали да 
гледате в кинозалата. Видео плейърът под-
държа MPG, ASF, MP4, MOV, 3GP, VOB, WMV, 
ASX файлове, режим цял екран (full-screen), 
лента на прогреса и таймер.

Интересно е присъствието и на опци-
ята „Флаш” в менюто, където можете да 
гледате клипчета в добре познатия фор-
мат. Тук всъщност ще се възползвате от 
възможност та да видите клипове, кои-
то са свалени от YouTube и Vbox7, без да 
се налага да ги конвертирате. Плейърът 
много прилича на този за видео, но прос-
то форматите, с които работи, са мал-
ко по-различни.

Въпреки че GPS 45FM няма камера и не 
прави снимки, в менюто „Медия” можете 
да намерите и програма за разглеждане на 
фотографиите, записани в памет та на ус-
тройството. Въпросното приложение поз-
волява основно тяхно редактиране, увели-
чение, както и пускането на всички сним-
ки като слайд-шоу. Фотоалбумът поддър-
жа JPG, GIF, BMP и PNG файлове, завърта-
не, увеличаване/намаляване и автоматич-
но стартиране. 

С GPS 45FM имате възможност да че-
тете също така книги и документи. В спе-
циално отделено меню можете да достиг-
нете до текстовите файлове в устрой-
ството и да ги четете на големия 4,3-ин-
чов екран.

В следващия пункт от менюто се нами-
рат игрите. На разположение имате цели 
осем доста забавни заглавия: Othello, Тет-
рис, Пъзел, Бокс, Gobang, Змия, DuiDui и Jaw 
Braker. Въпреки че някои от тях сигурно 
не ви говорят нищо, спокойно можем да 
определим GPS 45FM и като средство за 
гейм забавления, защото измежду избро-
ените заглавия просто няма как да не на-
мерите своето любимо, на което ще иг-
раете с часове.

Екстрите
В екстрите на този модел има и още 

програми. Те са обособени в отделно меню, 
където ще намерите например калкулатор 
и конвертор на мерни единици, валути и т. 
н. Това са също доста полезни функции, кои-
то едва ли ще намерите на екрана на дру-

Основни 
характеристики на 
Privileg GPS 45FM

• 4.3" (10.9 cm) TFT сензорен екран, 
резолюция: 480х272 
• Процесор: 500MHZ SiRF Atlas IV
• Операцион на система: Windows CE 6.0 
• Видеоплейър 
• Аудиоплейър
• е-Книга
• Фотоалбум
• Вградена памет 4GB
• FM трансмитер

Окомплектовка:

• GPS Privileg 45FM
• MP3 стерео слушалки
• АC адаптер
• Зарядно за кола
• USB кабел за връзка с компютър
• Пластмасова скоба и държач за стъкло

ги GPS навигацион ни системи.
В следващия пункт от менюто можем 

да видим „Настройки”-те. Те са свързани 
най-вече със стандартните неща, но от 
тук се зареждат картите, може да се на-
строи моделът да бъде ползван в качест-
вото на USB памет, а също така да си пус-
нем и радио.

Със сигурност обаче още по-интересно 
ще стане, когато от бутон в менюто се 
озовете в в…Windows. С натискане само на 
едно копче се прехвърляте от интерфейса 
на GPS приемника в този на операцион ната 
система Windows CE 6.0, което открива 
много допълнителни функции. От тази нова 
среда можете да използвате пак почти 
всички функции на GPS 45FM, но също така 
имате мобилен офис, нови игри и още как-
во ли не – на практика в ръцете си държи-
те пълнофункционален джобен компютър, а 
не само стандартна GPS навигация. 

В тази част на устройството ще на-
мерите Internet Explorer браузър за сърфи-
ране в Интернет страници, а също така 
и IM програма, с която да общувате с при-
ятелите си. На разположение имате дори 
Win Rar, ако решите да приложите и ар-
хиватор на този PDA-GPS. Както казахме 
вече, в тази среда ще разполагате и с оле-
котени версии на Microsoft Word, Excell и 
Powerpoint, с което бизнес функциите на ус-
тройството нарастват доста. Премина-
ването към интерфейса на GPS навигация-
та става, след като рестартирате само-
то устройство, но това не представлява 
някакво неудобство.

 
В крайна сметка 

ще установите, че имате продукт на 
Privileg, който за пореден път изненадва с 
използваните в него технологични хитри-
ни, както и с интересните добавки и до-
пълнителни функции, които вече станаха 
синоним на тази марка. Казано накратко, 
като си купите този GPS на цена, по-ниска 
от тази на другите подобни навигацион ни 
устройства, вие получавате не само това, 
но и много допълнителни екстри  – цял PDA, 
с който можете да вършите разнообразна 
работа, да пишете, да четете, да гледате 
документи, да се забавлявате с различните 
плейъри и игри. А, разбира се, също и да на-
вигирате, докато сте на път.
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Излезлите до момента броеве на PC World можете да поръчате в 
редакцията или онлайн на www.pcworld.bg. Плащането става в 
редакцията, чрез пощенски запис или банков превод (в последните 
два случая използвайте талона по-долу). Пощенските разходи са за 
сметка на редакцията. Цената на броевете до 2007 г.,комплектовани 
със CD/DVD, е 2.50 лв. за брой, от 1 до 12 от 2008 г., комплектовани с 
DVD, е 3 лв. за брой, а от 2009 г.-2010 г. - 3,99 лв. за брой. Отстъпки 
при закупуване на комплект от 12 бр.

Ако сте пропуснали броеве на PC World

Още броеве на PC World може да видите и поръчате на адрес http://pcworld.bg/order

Представител на получателя:

Идентификационен номер: Идентификационен номер по ДДС: 

ТАЛОН 
за поръчка на PC World

Този талон, заедно с копие от платежния документ, 
изпращайте по един от следните начини:
- на адрес:  София 1000, П.К. 209, ICT Media, 
                     за Александра Светлинова Петкова
- по факс:    02 / 988 0117 
- по е-мейл:  Alexandra_Petkova@idg.bg
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Îáîðóäâàíè ñ èçêëþ÷èòåëíàòà SonicMaster òåõíîëîãèÿ, ðàçðàáîòåíà ñúâìåñòíî ñ 
àóäèî-ñïåöèàëèñòèòå îò ñòóäèîòî Bang & Olufsen ICEpower®, íîâèòå íîóòáóöè îò ñåðèÿòà 
ASUS N îñèãóðÿâàò íàé-÷èñòèÿò, áîãàò è äúëáîê çâóê, ïîñòèãàí äîñåãà îò ëàïòîï. 
Ñíàáäåíèòå ñúùî ñ Intel® Core™ i5 ïðîöåñîðè è îïåðàöèîííà ñèñòåìà Windows® 7 Home 
Premium ìàøèíè, ñà åêèïèðàíè è ñ òåõíîëîãèÿòà Super Hybrid Engine, êîÿòî óâåëè÷àâà 
ñèñòåìíàòà ïðîèçâîäèòåëíîñò ñ äî 7%*. Ïðåäâèäåíèòå USB 3.0 èíòåðôåéñè ïúê îñèãóðÿâàò 
äåñåòîêðàòíî ïî-áúðç òðàíñôåð íà äàííè â ñðàâíåíèå ñ USB 2.0, à Video Magic òåõíîëîãèÿòà 
ïðåâðúùà ñòàíäàðòíîòî âèäåî â ñúäúðæàíèå ñ Full HD 1080p ðåçîëþöèÿ. ASUS N Series 
íîóòáóöè ñúñ SonicMaster. Ëþáóâàéòå ñå íà ìóëòèìåäèéíîòî ñúäúðæàíèå â íåãîâèÿ 
íàé-âúëíóâàù âèä.

* Ìîæå äà âàðèðà â çàâèñèìîñò îò êîíêðåòíèòå êîíôèãóðàöèè è ñïåöèôèêàöèè

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

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

Core Inside ñà çàïåçåíè ìàðêè íà Intel 

Corporation â ÑÀÙ è äðóãè ñòðàíè.

Windows®. Æèâîò áåç oãðàíè÷åíèÿ. ASUS ïðåïîðú÷âà Windows 7.

EVENT FOR TECHNOLOGY 
DISTRIBUTORS IN EMEA

8-11  FEBRUARY Fairmont - Monte Carlo

80 countries

150 vendors

400 distributors

100 e-tailers

4,500 one-on-one meetings

$45 billion in combined sales

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

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

Christian Bittebierre, Ingram Micro

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

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

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

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

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

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

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

Laurent Journoud, Asbis

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

#1
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���������	� �����
�;
-  “&����” ��
� (green mode) ���
����� ����!� �$��	
����		� �� 99%;.
+�	����	
��
�	 LCD �
����! ������	��� �������� 
�$����%
� �� �	�	��, 
���$
����%
� 
 �
�����	
��, ���	� ������ ���� ���	���� ���� ���� ��$	���.
����	� ����
 ���"�� � �	 ������
� 
 ���
����
	�����		� � ��
	
���, 
�����	� 
��-
�	��
���	�
� 
 ��-
�	�
	
��
� APC Smart-UPS. ���� ������ �	 �������, 

��	� �����	
�� ��������	 �� ����	� ����������: APC Smart-UPS.  

APC ������� 
�
������ � UPS … 
�	����.

 ��	��	��
� ����
��-������ 
����
�: 
 ������	� �������� 
�$����%
� 
�� UPS-a 
 �����	��	� �� ��"�������	� 
� ��
� ������ – ���/�
	���� ���/	� 
�� �	�	�� 
 �
�����	
�� �� ��� 
���� 
(� ���
�
���	 �	 ������) �� �� 5 ��
��.  

���
��! �� ������������
 
��	
��
��: 
&�������, ���	��� 
 ��������
� �� 
��/���
 �� UPS-� ������	�
, ���� 

�	�
	
��
	� ��	��
 �� ���
��%
�. 
&� �����
, ��
	� �� �����������	 �	 
�	��� ����� � ����� �� ���	� � ���, 
�
�����	 �� �����	� �� 90º �� ��-����� 
�
����
�
���� �� 
�$����%
�	� �	 UPS-a .  

�����"�� �� 
�
����:  
 � “�����” ��
� (green mode), 
UPS-a ���	
�� ����!� �$��	
����	 
��
��
����� 99 ���%��	�, ��	� 
�������� 	���
��
	� �����
 

 ���"��
	� �� �����
�. 

 ��������   www.apc.com/promo   ��� 77078v  • ��	
����� � 00 800 110 3601  

Изтеглете вашите white paper безплатно през следващите 
30 дни и ще имате шанс да спечелите iPad™!

©2010 Schneider Electric, ������ ����� �����
��. Schneider Electric � APC �� 	#������� "���� �� ��"����� Schneider Electric �� �
��� ����� � $�% � ����� �#�����. &����� ��	���� 
	#������� "���� �� ����	�
���	 �� 	
���	
 ���	
��	
�. http://pl.ikariam.com/ • 998-2150_BG APC office  40 Ficusului Blv., APIMONDIA Building, 013975, Bucharest, Romania

PC_World_BG_77077v.indd   1 2010-10-25   19:35:40

С DVD за 3,99 лв.

ДЕКЕМВРИ 2010 � ВОДЕЩОТО СПИСАНИЕ ЗА КОМПЮТРИ И ИНТЕРНЕТ � WWW.PCWORLD.BG

12/10

1 2

9 771311 312007

Тестове на лаптопи и USB 3.0 флашки

Да избегнем задръстванията 
в мрежовия трафик 

»компютри и компоненти
»софтуер и приложения
»мобилни технологии 
»фотоапарати, камери и 

принтери 
»таблети и електронни четци
»компютърни и конзолни игри 
»домашно кино и  3D продукти 

... и още много подходящи 
за празнични подаръци 
електронни джаджи

Спечели 

видеокарт
а 

на Gigabyte и 

т
елеф

он на Gigaset!

Подробен тест на NVIDIA GeForce GTX 580
срещу AMD Radeon 5970, Radeon 5970 и NVIDIA GeForce GTX 480

Най-добрите безплатни 
уеб приложения

Софтуер за видеомонтажТестове

ДД
в
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