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17 от 

най-опасните места в

Мрежата

СИНЬО 

Напълно безопасно 
Страната на понитата, феите и плюшените 
мечета, където нищо лошо не може да ви се 
случи. Шегата настрана, но такова място в 
Интернет не съществува!

ЗЕЛЕНО  

Ниска опасност
Място, където можете да си навлечете 
неприятности, но вероятност та от 
инфекция е сравнително слаба.

ЖЪЛТО  

Средна опасност
Браузвайте внимателно в тези зони. Един клик 
на погрешното място, и сигурност та ви ще 
бъде компрометирана.

ОРАНЖЕВО  

Висока опасност
Силно препоръчително е да избягвате тези 
места. Ако все пак ги посетите, имайте 
предвид, че почти всичко ще работи срещу вас.

ЧЕРВЕНО  

Тотална опасност
Със сигурност ще си изпатите. Гарантирана 
инфекция.

Нива на опасностОткакто Google въведе редица по-
добрения за търсене на изображе-

ния, със сигурност не сте пропуснали 
да проверите за новите снимки на Ан-
джелина Джоли или на Адриана Лима. 
Това обаче може да се окаже фатално 
за PC-то ви. Търсачката на Google със 
сигурност е отговор за много от ва-
шите въпроси и желания, но може и 
да ви създаде невероятни главоболия, 
ако не сте достатъчно предпазливи. 

Дори да сте лаици на тема Ин-
тернет, със сигурност знаете кол-
ко опасно място може да е Мрежата. 
Същевремен но, дори да сте от вете-
раните в браузването и да сте впрег-
нали всички възможни средства за за-
щита, винаги има потенциална опас-
ност за пробив във сигурност та – фи-
шинг, скам, троянци, заразен софтуер, 
червеи. И това е само началото. Ето 
защо ние от PC World обходихме не-
обятното Интернет пространство 
в търсене и изследване на възможно 
най-опасните места в Мрежата, за 
да можем да ви предоставим помощ-
та си. И тъй като не всички опаснос-
ти са създадени по равен метод, за ва-
ше улеснение класифицирахме различ-
ните заплахи... 
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Опасност #1: 
Злонамерени Flash файлове, 

които могат да 
инфектират PC-то ви

Къде се срещат? 
В сайтове, които използват Flash

ЖЪЛТО

През последните няколко години гра-
фичният софтуер Adobe Flash се превър-
на в приоритетна цел за зловредния код, 
принуждавайки компанията редовно да пу-
ска нови кръпки. Това, което вероятно не 
знаете, но едва ли ще ви изненада, е опас-
ност, свързана с Flash бисквитки. Става ду-
ма за малки битове информация, чиито съз-
датели могат да използват Flash базирани 
настройки, както и редица други дан ни, за 
да ги събират и запазват. И също както до-
бре познатите ни бисквитки, така и Flash 
бисквитките могат да следят кои сайтове 
посещавате. По-лошото в случая е, че кога-
то изтриете бисквитките на браузъра си, 
Flash базираните остават непокътнати.

Как трябва да постъпите? За да се 
опазите от Flash базирани атаки, уверете 
се, че имате последната версия на Adobe 
Flash (http://get.adobe.com/flashplayer/
otherversions). Още по-важното е да кон-
фигурирате Flash plug-in-a на вашия бра-
узър да ви пита, преди да сваля Flash бис-
квитки (в прозорчето Flash Player Settings 
преместете Global Storage Settings слайдъ-
ра от "100KB" на "None" и махнете отмет-
ката на "Allow third-party Flash content...").

 

Опасност #2: 
Кратки линкове, които 
водят до потенциално 

опасни места

Къде се срещат? 
В Twitter

ОРАНЖЕВО

Онлайн измамниците обожават Twitter, 
тъй като сред социалната мрежа непрекъс-
нато циркулират кратки URL-та. Кратки-
те линкове идват от услуги, наречени URL 
Shorteners, и заместват дългите и трудно 
запомнящи се адреси с много по-кратки ва-
рианти. А поставянето на зловреден соф-
туер в такъв кратък линк е детска игра за 
Интернет престъпниците. 

Как трябва да постъпите? Най-добри-
ят съвет в случая е просто да не клика-
те на такива линкове. Но тъй като част 
от удоволствието да ползваш Twitter е в 
кратките адреси, готови сме да ви пред-
ложим няколко решения. Първо, запознай-
те се с безплатните TweetDeck и Tweetie 
за Mac. И двете приложения предлагат 
превю на кратките URL-та, а, общо взе-
то, действието им е като Twitter на сте-
роиди. Второ, линкове, идващи от Bit.ly, 
принципно филтрират съдържанието на 
URL-то, но това е ръчен, а не автомати-
чен процес, т. е. и те не са на 100% сигур-
ни. И трето, ако линкът идва от TinyURL, 
на самия сайт има опция за превю, която 
трябва да се включи от левия панел на 
страницата Preview Feature.

Опасност #3: 
Файлове, прикачени към 

електрон ната поща, които 
предават инфекции или 

съобщения, изискващи лична 
информация

Къде се срещат? 
В електрон ната ви поща

ЖЪЛТО

Въпреки че фишингът и заразените при-
качени файлове към електрон ната поща 
са по-скоро клише, кибер престъпниците 
непрестан но усъвършенстват методика-
та си и понякога е почти невъзможно да 
се направи разлика от легитимните съоб-
щения. В личните ни пощи неведнъж са по-
падали потвърждаващи съобщения от он-
лайн магазини и единственото нещо, кое-
то може да подскаже измамата, е имейл 
адресът на изпращача.

Как трябва да постъпите? Не се до-
верявайте на нищо в личната си поща. 
Вместо директно да кликате на линкове-
те, идващи от оферти, магазини, рекла-
ми и пр., по-добре посетете самия сайт 
и ръчно намерете страницата, която ви 
е необходима.

Опасност #4: 
Вируси, скрити в 

мултимедийни файлове

Къде се срещат? 
В торент сайтовете

ЧЕРВЕНО

Торент сайтове като BitTorrent и 
ThePirateBay са чудесни колекции от музи-
ка, клипове, софтуер, игри, но и рай за съз-
дателите на зловреден код. Никой и нищо 
не проверява файловете, докато не попад-
нат на личния ви компютър.

Как трябва да постъпите? Нека си го 
кажем в прав текст – всеки в България полз-
ва подобни сайтове по една или друга при-
чина. Най-доброто, което можете да на-
правите, е винаги да сте с ъпдейтнат ан-
тивирусен софтуер, който да сканира сва-
лените файлове. Ако искате да направите 
още няколко крачки към безопасното – пре-
ди да отворите свалените файлове по-до-
бре изчакайте няколко дни. Новите 

опасности винаги изискват време за 
реакция от антивирусния производител.

Опасност #5: 
Зловреден софтуер, скрит в 
снимките или клиповете на 

голи жени

Къде се среща?
В "легитимните" порно сайтове

ЖЪЛТО

Порно сайтовете имат репутацията 
за далеч не толкова сигурни, колкото ко-
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мерсиалните сайтове, но това твърде-
ние е само половината история. Посеща-
вайки ги, сте изложени на сериозен риск 
и ако това ви стане навик, рано или къс-
но ще бъдете атакувани. За съжаление 
избягването на този тип уеб страници 
само по себе си не означава, че ще бъде-
те сигурни, тъй като невин ни и принцип-
но безопасни сайтове биват хаквани не-
прекъснато, за да служат като примам-
ка. Освен това много порно сайтове опе-
рират като напълно легитимен бизнес, 
който разчита да привлича потребите-
ли. Сами разбирате патовата ситуация – 
понякога е невъзможно да се направи раз-
лика между "примамките" и легитимни-
те сайтове. 

Как трябва да постъпите? Да сте мак-
симално подозрителни към сайтове, които 
ви карат да инсталирате кодеци, за да гле-
дате клипове (вж. "Опасност #6"). Използ-
ването на средства, като безплатните 
AVG LinkScanner и SiteAdvisor на McAfee, мо-
гат значително да ви помогнат в битка-
та. Не на последно място препоръчително 
е да не посещавате тези сайтове от лич-
ния си компютър. 

Опасност #6: 
Троянски коне, маскирани 

като видеокодеци

Къде се срещат?
В сайтове с клипове и peer-to-peer 

мрежите

ОРАНЖЕВО

Ако сте гледали клипове онлайн, по-
не веднъж ви се е наложило да инсталира-
те някакъв кодек или малък софтуер, доба-
вящ поддръжка за съответния тип видео. 
Обикновено този вид приложения са напъл-
но легитимни (например така популярни-
ят DivX), но някои съмнителни сайтове с 
още по-съмнително съдържание предлагат 
зловреден софтуер, прикрит като стан-
дартен кодек.

Как трябва да постъпите?  При-
държайте се към добре познати, гаран-
тиращи сигурност сайтове – YouTube, 
Vimeo, Vbox7, ABC.com, iTunes. И, разби-
ра се, избягвайте да гледате еротич-
ни или смешни клипове по съмнител-
ни сайтове.

Опасност #7: 
Геолокейшън – не само 

смартфонът ви знае къде се 
намирате

Къде се среща?
В смартфона ви

ЗЕЛЕНО

Пазарът на смартфони расте с гла-
воломни темпове и същото на 100 про-
цента важи за опасностите. Последна-
та мода сред кибер престъпниците е 
използването на геолокейшън възмож-
ностите (установяване на географско-
то местоположение). Макар тази функ-
ция да е основна за редица приложения в 
Android Market и App Store, един от по-

следните случаи на шпионски софтуер в 
игра беше разкрит във вариация на кла-
сиката Snake. 

Как трябва да постъпите? Винаги бъ-
дете нащрек по отношение на приложе-
нията, които ползват геолокейшън. Как-
то можете да видите на "Фигура 1", Yelp е 
от особено полезните, но, от друга стра-
на, имаме Facebook Places (ако сте с мо-
билно устройство и ползвате Facebook, 
тази опция показва на приятелите ви къ-
де точно се намирате), което има потен-
циала да постави мнозина в некомфорт-
но положение. 

Опасност #8: 
Връщане на резултати от 
търсачки, които насочват 
към сайтове с потенциални 

заплaхи

Къде се среща? 
В търсачките 

ОРАНЖЕВО

"Отравянето" на търсачките е прак-
тика, основана на изграждането на стра-
ници или цели сайтове, които да генери-
рат висок рейтинг (в самите търсачки) 
спрямо гореща тема. Например сред иг-
рите сайтът на World of Warcraft може 
да ви излезе на първо ясто в резултати-
те, но реално да води към различно, зараз-
но място. Друг пример – според проучва-
не на антивирусната компания McAfee 19 
процента от върнатите резултати при 
търсенето на "Cameron Diaz" водят към 
опасности. Хитовите нови теми, свър-
зани с Facebook и Twitter, също трябва да 
се имат предвид.

Как трябва да постъпите? Нико-
га не кликайте на сляпо! Преглеждайте 
URL-тата и ако ви се струват съмни-
телни или непознати, изобщо не ги по-
сещавайте. Когато търсите информа-
ция, доверявайте се предимно на попу-
лярните сайтове. Всеки сайт може да 

бъде хакнат, но това е за предпочитане 
пред някои тотално неизвестни във все-
ки един аспект.

Yelp за iPhone показва най-близките до физическо-
то ви местоположение ресторанти, бензиностан-
ции, магазини, бизнес центрове и прочее точки на 
интерес
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Опасност #9: 
PDF-и, които се опитват да 

ви прилъжат да 
инсталирате зловреден 

софтуер

Къде се срещат? 
В хакнати сайтове, личната поща

ОРАНЖЕВО

През последните няколко години от 

Microsoft станаха изключително сериозни 
по отношение сигурност та на Windows, а 
това накара хакерите да търсят нови, все 
по-находчиви методи за нападение. Атаку-
ването на пролуки в Adobe Acrobat е един 
от тези нови методи. Става въпрос за ин-
фектирани PDF файлове, направени по та-
къв начин, че да задействат бъгове в Adobe 
Reader и Adobe Acrobat. Постнати на измам-
нически сайт, те дават свободата на ха-
керите да влязат в PC-то ви. Сред новите 
варианти е вземането на невин но изглеж-
дащ PDF документ и поставянето на вирус 
в него. Adobe Reader може да извести дали 
искате да пуснете зловредния софтуер, но 

Настроени сте параноично? Махнете отметката от "Allow opening of non-PDF file attachments with external 
applications", за да се защитите срещу пролуки в PDF файловете

хакерите могат лесно да редактират те-
зи съобщения така, че да звучат подвежда-
що. Доколко всъщност е сериозен пробле-
мът? Според Symantec през 2010 г. атаки-
те, използващи инфектирани PDF-и, са със-
тавлявали 52 процента от всички уеб ба-
зирани атаки.

Как трябва да постъпите? На първо 
място бъдете сигурни, че винаги работи-
те с последната версия на Adobe Reader. 
Също така можете да използвате различ-
на програма за прочитането на PDF фай-
лове, като безплатния Foxit Reader. Не на 
последно място изключете способност та 
на Adobe Reader да отваря прикачени не-
PDF файлове с външни приложения – Edit –> 
Preferences –> Trust Manager –> махнете от-
метката от "Allow opening of non-PDF file 
attachments with external applications".

Опасност #10: 
Заразени видеофайлове 
използват пролуките в 

плейър приложенията, за да 
атакуват PC-тата

Къде се срещат? 
В сайтове за гледане на видео

ЖЪЛТО

Кибер измамниците често търсят 
пролуки във видеоплейърите (например 
QuickTime), използвайки ги като средство 
за потенциална атака. Самите опасности 
обикновено са "деформирани" видеофайло-

ве, които подобно на заразените PDF файло-
ве задействат бъгове в плейъра и така пре-
доставят машината ви на злосторниците. 

Как трябва да постъпите? И Apple, 
и Microsoft често пускат нови версии с 
кръпки, съответно за QuickTime и Windows 
Media Player. Внимавайте винаги да сте 
с последните варианти. Избягвайте да 
сваляте клипове на сляпо. Придържай-
те се към добре познати и реномирани 
видеосайтове.

Опасност #11: 
Анонимни файлове, които се 
инсталират при посещение 

на сайт

Къде се срещат? 
В хакнати легитимни сайтове

ЧЕРВЕНО

Анонимните файлове са онези, които се 
свалят без вашето знание/съгласие и дори 
сами се инсталират на PC-то ви. В Интер-
нет това може да ви се случи навсякъде. 
Някои сайтове са специално създадени, за 
да примамват потребителите. Най-често 
използваният метод обаче е директно ха-
кване на сайт и вграждане на код, който 
ще активира свалянето на опасни файлове.

Как трябва да постъпите? Повече-
то от пакетите по сигурност та са спо-
собни да засичат този тип атаки, стига 
опасност та да е позната на антивирусния 
производител. Ето защо е крайно наложи-
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телно да държите антивирусната си про-
грама ъпдейтната до последната версия.

Опасност #12: 
Фалшив антивирусен 

софтуер, който източва 
пари от банкови сметки и 

кредитни карти 

Къде се среща?
В електрон ната поща, хакнати 

легитимни сайтове

ЧЕРВЕНО

Фалшивите антивирусни програми из-
глеждат и действат точно като истин-
скитe, дори алармират за опасности. Тук 
най-добре ще си проличи доколко сте вни-
мавали в часовете по английски език. Обик-
новено този вид фалшификати са претъп-
кани с правописни и граматически грешки. 
Лъжливите антивируси са познати и като 
"extortionware", т. е. инсталирате си Trial 
версия, която ще ви подлуди със съобщения 
да я регистрирате и платите. Веднъж на-
правили го... Сами се досещате какво може 
да се случи с личната ви кредитна/банкова 
информация. 

Как трябва да постъпите? Ако, брауз-
вайки, се натъкнете на известие, че компю-
търът ви е заразен и трябва да си свалите 
програма, за да го сканирате допълнително 

Отделете няколко минути, за да прегледате настройките, свързани с приложенията във Facebook, и за да се 
уверите, че личните ви дан ни се наблюдават от тези хора, които желаете да го правят

или излекувате, да, това е "онзи" антивиру-
сен софтуер. Ако получите съобщение, че 
сте заразени, но съобщението не идва от ле-
гитимния ви антивирус, спрете моментал-
но – рестартирайте в Safe Mode и сканирай-
те с познат софтуер. Това обаче може да се 
окаже недостатъчно, тъй като фалшифика-
тите не действат като стандартния злов-
реден код и е напълно възможно един или по-
вече фрагменти да бъдат засечени, а оста-
налите да продължат злините си автоном-
но. С други думи, този вид злосторници са 
изключително корави и ако не успеете да се 
защитите/отървете от тях, по-добре по-
търсете професионална помощ... Или пре-
инсталирайте ОС. 

Опасност #13: 
Реклами примамки, 

отвеждащи потребителя до 
сайтове вирусоносители 

Къде се срещат? 
Във всеки сайт с реклами

ЖЪЛТО

Хей, рекламите не са чак толкова лоши! 
Те помагат на сайтовете да си плащат 
сметките. Проблемът е, че кибер престъ-
пниците ги ползват, за да плащат своите 
(сметки!). Преди година например не кой 
да е, а Google Ads пострада, вследствие на 
което хиляди потребители бяха в ролята 
на потърпевши. 

Как трябва да постъпите? За поре-

ден път – внимавайте къде кликате и как-
во отваряте! Доверявайте се предимно 
на рекламите по големите сайтове, кои-
то си имат собствени рекламни отдели, 
организиращи банерите по страниците.

Опасност #14: 
Съмнителни Facebook 

приложения

Къде се срещат? 
Във Facebook 

ЖЪЛТО

Още откакто Facebook започна да наби-
ра скорост, социалният феномен предста-
влява проблем за експертите по сигурност-
та. Не винаги е ясно кой разработва прило-
женията, нито какво точно правят с ин-
формацията, която събират. Факт е, че 
преди да ползвате подобен софтуер, вие 
лично давате съгласието си, но от там на-
татък сигурност та на вашите дан ни е в 
ръцете на мнимите разработчици.

Как трябва да постъпите? Бъдете се-
лективни и например не вземайте на сляпо 
всяка quiz игра. Проверете настройките 
на профила си по отношение на Facebook 
приложенията – изберете падащото ме-
ню Ac--count ("Настройки" в българската 
версия) в горния десен ъгъл на Facebook –> 
Privacy Settings ("Настройки на сигурност-
та") –> в левия панел се спрете върху 
Custom ("По избор"), а в долната част при 
Apps and Websites ("Приложения и уебсайто-
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ве") посочете Edit your settings ("Редакти-
ране на вашите настройки"). От тук ще 
можете да контролирате кои апликации 
да получават достъп до дан ните ви и кои 
от приятелите ви могат да виждат ин-
формация, показана от приложения (като 

quiz игри например). 
Ако желаете, имате 
опцията изцяло да 
изключите Facebook 
апликациите.

Опасност #15:
Сайтове, които ви 
примамват да се 

регистрирате, а след това 
продават мейла ви на 

спамъри

Къде се срещат? 
В уеб страници, от които можете 

да "спечелите"

ЗЕЛЕНО

5[ 1 ]
Ъпдейтвайте. 

W i n dow s  Up date 
трябва да е най-до-
брият ви приятел. 
Същото се отна-
ся и за останали-
те ви инсталирани 
програми.

[ 3 ]
Ползвайте софтуер 
по сигурност та.

Това може и да изглеж-
да очевидно, но с вре-
мето и опита потре-
бителите стават ви-
сокомерни. Не бъдете 
такива. 

[ 2 ]
Не подценявайте паролите. 

Колкото и примамливо да е полз-
ването на една и съща парола на 
няколко места, не го правете. 
Разчитайте на по-дълги пароли 
и задължително ги комбинирай-
те с цифри или главни букви – по-
трудни са за кракване. 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ 
СЪВЕТВАТ:
                 5 топ метода да останете в               безопасност онлайн

Няма как да не сте засичали сайтове, 
които подаряват електроника или ви съ-
общават, че сте спечелили баснословна су-
ма. Тези сайтове не са типичните хищни-
ци. Вероятно няма да бъдете инфектира-
ни със злонамерен софтуер, но рискувате 
личните ви дан ни да бъдат продадени на 
различни бизнес среди, които след това ще 
ги използват, за да ви продават определе-
ни продукти.

Как трябва да постъпите? Ако тази 
потенциална опасност ви притеснява, нау-
чете се да не подминавате с лека ръка пра-
вилата за опазване на личните дан ни в сай-
товете, които посещавате. Тези "правила", 

разбира се, могат да бъдат компрометира-
ни или да са просто трик, но тук на помощ 
идват браузърите (Internet Explorer 8 и 9, съ-
що Firefox 4) със специална филтрация срещу 
подобни измами. 

Опасност #16: 
Фишинг в социалните мрежи, 

който примамва 
потребителите да свалят 
вирусоносители или дава 
Facebook дан ните ви на 

престъпници

[ 4 ] 
Ако звучи прекалено 

хубаво, за да е истина... 
Е, знаете останала част. 
Не, някъде много далеч, ня-
кой съвсем непознат не ви 
предлага наистина мили-
оните си. И не, готините 
мацки от Русия не търсят 
точно вас.

[ 5 ] 

Страх лозе пази. 
PC сигурност та е област, в 
която параноичните са най-
защитените. Помнете – ня-
ма абсолютно безопасно мяс-
то в мрежата и никога не за-
бравяйте, че зад мишката и 
клавиатурата сте вие и ва-
шите действия.

Бъдете актуални. Бъдете параноични. Бъдете защитени. Това са основ-

ните съвети на западните експерти по сигурност та. А ето и още някол-

ко от техните методи да останете защитени срещу зловреден софту-

ер и хакерски атаки. 
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Къде се среща? 
В социалните мрежи

ЖЪЛТО

Съмнителните Facebook приложения и 
заразените кратки линкове далеч не са един-
ствените опасности, които върлуват из со-
циалните мрежи. Сайтове с голяма популяр-
ност, като Facebook например, бяха причи-
на за създаването на нови форми на фишинг 
атаки. Кибер измамниците могат да ком-
прометират нечий акаунт, а след това да 
го използват като примамка срещу прия-
телите на същия този акаунт. На практи-
ка всеки потребител може да получи спам, 
съобщение, идващо от познат, но с офер-
та към продукт или видеолинк. Евентуал-
ното кликане върху тях може да доведе до 
навлизане на шпионски софтуер, рекламен 
софтуер или дори нещо по-опасно.

Как трябва да постъпите? Не вярвай-
те на всеки линк, постнат във Facebook, 
особено ако идва от приятел, който ня-
ма навика да споделя подобна информация 
с вас. Ако подозирате, че акаунтът ви е 
компрометиран, веднага сменете парола-
та си. Facebook потребителите е препоръ-
чително да прегледат страницата за пове-
рителност (намира се в най-долната част 
на сайта – Security ("Поверителност")), а 
ползващите Twitter – да следват редовно 
@spam и @safety за последните практики 
по сигурност та.

Опасност #17:
Прекомерно споделяне на 
лични дан ни в социалните 

мрежи

Къде се срещат? 
В социалните мрежи

ЗЕЛЕНО

Колко пъти сте виждали приятелите 
ви да споделят повече от необходимото 
на места като Facebook и Twitter? Мнози-
на, най-вече тийнейджърите, публикуват 
всякакъв род информация, без дори да се за-
мислят, че тя е публично достояние и се 
вижда от много повече хора, отколкото 
няколкото познати и приятели. Още по-
вече че подрастващите вече знаят как да 
ползват кредитни карти и банкови смет-
ки – нещо, на което кибер престъпници-
те силно се уповават и което се стремят 
да достигнат.

Как трябва да постъпите? Точно та-
зи опасност е сравнително лесна за избяг-
ване. Просто внимавайте какво поства-
те. Наистина ли смятате, че е нужно да 
споменавате домашния си адрес и теле-
фона си във Facebook? И, разбира се, уве-
рете се, че сте проверили настройките 
по сигурност та, свързани с личния ви про-
фил, за да не сте изложени пред 500 мили-
она чифта очи. 

Речник на 
компютърната 
сигурност
Владимир Георгиев

Преди две десетилетия Питър Нортън 
и Джон Макфий (създателите съответ-

но на Symantec и McAfee) твърдяха, че зло-
намереният софтуер е поредната спекула-
ция на жълтата преса. Днес играта на кот-
ка и мишка между хакерите и антивирус-
ните компании е бизнес за милиарди дола-
ри. Компютърната сигурност е гигантска 
индустрия и с годините оформи собстве-
ни терминология и жаргон, които се прене-
соха трайно в речника на съвременния по-
требител. Именно за това ще си говорим 
този път – за обогатяването на речника 
на родния юзер по компютърна сигурност. 

Имайте предвид, че за да не се получа-
ва объркване, породено от буквален или 
свободен превод, са използвани оригинал-
ните термини от английски език – таки-
ва, каквито ще ги срещнете, сърфирайки 
из уебпространството. За допълнително 
улеснение терминологията е подредена 
по азбучен ред отново според английския.
0-day (Zero Day) – в контекста на сигурнос-
тта е индикация за възползване от пробив 
във сигурността още същия ден, в който 
се разчуе за такава пролука.
ActiveX – технология на Microsoft, която 
позволява инсталиране на определени plug-
in-и, за да се виждат някои уебстраници.

Active Attack – атака, вследствие на която 
настъпват неоторизирани системни про-
мени – манипулация на файлове, добавяне 
на злонамерен софтуер и т. н.
Ankle-Biter – човек, който е вдъхновен от 
идеята да стане хакер/кракър, но има мно-
го ограничени познания и умения, свързани 
с темата. Обикновено терминът се от-
нася до подрастващите, които използват 
наготово елементарни вирусоносители.
Audit Trail – в смисъла на компютърните сис-
теми по сигурността това са хронологи-
ческите записи на системното потребле-
ние и активността, включително данни за 
достъпа на потребители, конкретни фай-
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лове и други действия.
Authentication – позитивното установя-
ване самоличността на потребител или 
устройство.
Back Door – дупка в сигурността на компю-
търна система, нарочно оставена от про-
грамистите или специалистите по сигур-
ността. Синоним е на капан; скрит софту-
ер или хардуерен механизъм, използвани, за 
да надхитрят опасностите.
Bomb – синоним на забиване, обикновено 
на софтуер, или директен срив на опера-
ционната система.
Breach – успешното пробиване на нечия си-
гурност, което води до достъп до ресур-
сите на системата. 
Bug – нежелано свойство на програма или 
елемент от хардуера; пролука, която во-
ди до някакво ниво на дисфункция.
Crack – популярен хакерски инструмент за 
декодиране на криптирани пароли. Сис-
темните администратори също използ-
ват кракове, но за да подсилят паролите 
на начинаещите потребители.
Cracker – личност, която нарушава сигур-
ността на софтуер.
Crash – внезапен, неочакван и обикновено 
драстичен срив в компютърната система.
Cryptography – изкуството и науката, зася-
гащи принципите, значението и методо-
логията за конвертиране на непонятни, 
криптирани съобщения в понятни.

Dark - s i de Hacke r  – злонамерен хакер, 
престъпник.
Demon Dialer – програма, която непрекъсна-
то набира един и същ телефонен номер. 
Derf – актът на експлоатиране на терми-
нал, който някой по случайност е оставил 
включен и със свободен достъп.
Encapsulating Security Payload (ESP) – механи-
зъм за предоставяне на целокупна защи-
та към IP. 
Firewall – система или комбинация от сис-
теми, които подсилват границите меж-
ду две или повече мрежи. Стена, която 
ограничава достъпа между мрежите в 
сътрудничество с локалните правила за 
сигурността. 
Fishbowl – задържането, изолирането и на-
блюдението на неоторизиран потреби-
тел сред система с идеята да се събере 
достатъчно информация за съответния 
"посетител".
Hacker – личност, чието хоби е да разкри-
ва тайните и възможностите на компю-
търните системи. 
Host – един компютър или работна стан-
ция; могат да бъдат свързани към мрежа.
Integrity – подсигуряване, че информацията 
няма да бъде инцидентно или нарочно про-
менена или унищожена.
LAN (Local Area Network) – компютърна кому-
никационна система, ограничена до не по-
вече от няколко километра, но използва-
ща високоскоростна връзка. Свързва ADP 
устройствата в сграда или група от сгра-
ди в тесен физически диапазон, включи-
телно работни станции, контролери, су-
ичове и т. н.
Mockingbird – компютърна програма или 
процес, които имитират легитимното 

Вирусна терминология

Adware – софтуер, чрез който се показват рекламните банери на уебстраниците. Ма-
кар не винаги да представляват опасност, тези програми причиняват изскачащите 
съобщения, което се отразява върху производителността на мрежовата свързаност.
Grayware – програми, които не са толкова опасни и заплашителни и не можем да ги 
наречем "зловреден софтуер". 
Malware – идва от Malicious Software, "злонамерен софтуер"; това са приложения, спе-
циално създадени, за да проникват, крадат и рушат личните данни на потребителя. 
Сред тях са вирусите, шпионският софтуер, троянските коне, рууткитовете и т. н. 
Phishing – форма на социално инженерство, при което атакуващият се опитва да дос-
тигне до лични данни (пароли, банкови сметки, социални осигуровки и т. н.), предста-
вяйки се за легитимна електронна кореспонденция (имейл, чат съобщение и прочее).
Rootkit – злонамерена програма, чието предназначение е да поеме пълен контрол над 
операционната система на машината ви. 
Safe Mode – диагностичен режим, използван от ОС. В Safe Mode операционната сис-
тема е с максимално занижена функционалност, но така проблемите се изолират 
много по-лесно.
Spyware – компютърен софтуер, който е инсталиран без знанието на потребителя. 
Целта е да засича и пренасочва информация или да поема частичен контрол над ин-
теракцията на юзера с машината. Повечето шпионски програми правят подробен 
отчет на личните данни като поведенчески модел в сърфирането и активно пре-
насочват браузъра към инсталирането на мистериозен софтуер без потребител-
ско разрешение.
Trojan Horse – Троянският кон е приложение, което се представя за легитимно, но 
всъщност извършва измамни и подмолни действия. Повечето компютърни червеи 
се маскират като троянски коне, за да скрият факта, че компютърът ви е отво-
рен към нарушители. 
Virus – злонамерена програма, способна да се самокопира и да инфектира компютъра 
без знанието или разрешението на потребителя. Някои вируси повреждат компю-
трите, като нанасят щети върху определени файлове. Други широко отварят вра-
тите на операционната система за чуждо присъствие.
Worm – саморазмножаващ се софтуер, който използва мрежата, за да копира себе си 
върху други машини. Преди години единствената вреда, която можеха да причинят 
червеите, беше свързана със занижаване на Интернет скоростта. В момента мал-
ките гадинки са едни от най-използваните сред кибер престъпните среди, тъй ка-
то предоставят достъп до задните вратички на компютъра.
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поведение на нормална система. Но всъщ-
ност, веднъж извикан от потребителя, 
веднага започва да извършва злонамере-
ни операции.
Network – две или повече машини, свързани, 
за да комуникират помежду си.
Open Security – среда, която не гаранти-
ра безопасно поле за изява на приложения 
и екипировка срещу злонамерен софтуер 
по време на оперирането на системата.
Packet – блок от данни, изпратени по мре-
жата, излъчващ идентификациите на из-
пращаната/получаваната информация, съ-
общенията, инфото за контрол над греш-
ките и т. н.

Packet Filter – инспектира всеки пакет за по-
требителско дефинирано съдържание като 
IP адрес, но не проследява състоянието на 
сесиите. Това е един от най-несигурните 
видове защитни стени.
Packet Sniffer – устройство или програма, 
които наблюдават трансфера на данни 
между компютрите в мрежата.
Passive Attack – атака, която не води до ди-
ректни поражения, а единствено следи и 
записва данни.
Perpetrator – обект от външната среда, 
който извършва атака (хакер например).
Phage – програма, която модифицира дру-
гите програми или бази данни по неотори-

Нестандартна, но вярна дефиниция на 
стандартни компютърни термини и изрази

State-of-the-art – всеки компютър, който не можете да си позволите.
Obsolete – компютърът, който притежавате.
Keyboard – стандартно устройство за генериране на компютърни грешки.
Mouse – компактно и интуитивно устройство за още по-лесно генериране на ком-
пютърни грешки.
Laptop – специално разработена машина, която принуждава хората да работят от 
вкъщи, на екскурзия или в командировка.
Disk Crash – типичен отговор на компютъра при поставяне на крайни срокове.
System Update – бърз и ефективен метод за скапване на целия софтуер.
Upgrade – замяната на стари с нови бъгове.
Application – скоростен начин за инсталиране на множество бъгове. 
OS – приложение, което не може да работи без други приложения. Заедно те не ра-
ботят два пъти по-добре. 
User – основен източник на грешки, проблеми и глупост.
Internet – страхотно място, където учените и учениците могат да обменят инфор-
мация. О, извиняваме се, това беше преди 15 години.
<По дизайна >

< Каретата няма значение къде ще бъдат разположени, снимки за статията могат да се 

ползват по избор от папка N:\PCW2011\02-2011\!-Security PDF knijka\!-Security images – razni >

зирани методи, особено ако разпростра-
нява вирус или Троянски кон.
Phracker – личност, която комбинира крак-
ването на телефонна мрежа с хакването 
на компютърна система.
Phreaking – изкуството и науката за крак-
ване на телефонни мрежи.
Piggy Back – вземането на непозволен дос-
тъп до система чрез легитимната връзка 
на друг потребител.
Plaintext – некриптирана информация.
Probe – всеки опит за събиране на инфор-
мация за машина или нейните потребите-
ли с очевидната цел за непозволен достъп 
до системата на по-късен етап.
Profile – шаблон на потребителската ак-
тивност, който засича всяка промяна в 
установените норми.
Protocol – съгласувани методи за комуника-
ция между компютри. Спецификация, оп-
исваща правилата и процедурите, които 
продуктите трябва да следват, за да из-
вършват дейности в мрежата, например 
изпращането на данни. Ако използват едни 
и същи протоколи, продуктите от различ-
ните производители би трябвало да мо-
гат да комуникират в една и съща мрежа.
Proxy – механизъм на защитна стена, кой-
то замества IP адреса на хоста във въ-
трешна (защитена) мрежа със собствен IP 
адрес (за целия преминаващ трафик). Като 
софтуерен агент, който служи на потре-
бителя, типичното прокси започва връз-
ка с юзер, решава дали клиентското IP мо-
же да ползва същото прокси, понякога осъ-
ществява допълнителна проверка и накрая 
завършва връзката в интерес на потреби-
теля (към местоположение, различно от 
неговото реалното). С други думи, про-

кситата са посредници за достъп до услу-
ги, намиращи се на други сървъри, като ос-
новните им предимства са анонимността 
на машините, които ползват услугата, за-
обикалянето на регионалните ограничения 
и ускоряването на достъпа до определени 
ресурси (чрез кеширане).
Replicator – всеки софтуер, който действа 
така, че да се размножава; това може да е 
програма, червей, вирус и прочее.
Retro-Virus – ретровирусите са вируси, кои-
то чакат, докато цялата backup информа-
ция не бъде също заразена, и вече няма на-
чин да се възстанови системата към пре-
дишното є неинфектирано състояние.

Samurai – хакер, нает да следи за разногла-
сия в корпоративните политически битки, 
за да извлече полза в конкурентната среда.
Server – система, която предоставя мре-
жови услуги (като дисково пространство, 
файлов трансфер), или програма, която 
предоставя тези услуги.
Snarf – вземането на голям документ или 
файл с идеята да се ползват с или без ав-
торското съгласие.
Sneaker – личност, наета, за да пробива си-
гурността нарочно, изпитвайки надежд-
ността на дадена система.
Sniffer – програма, която прихваща данни 
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през компютърната мрежа. Използва се 
от хакерите, за да улавят потребителски 
имена, пароли и т. н. Интернет достав-
чиците и администраторският персонал 
също се възползват от снифърите, за да 
отстраняват неизправности в мрежата.
Spam – отвъд популярното значение (зали-
ване с нежелана поща и съобщения) "спам" 
се нарича и крашването на програма чрез 
надхвърляне на фиксиран буфер с неимовер-
но голямо количество данни.
Spoofing – представяне за някой друг. Предна-
мереното подстрекателство на потребител 
или ресурс да вземат неправилно решение. 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internetwork 

Protocol) – пакетът от протоколи, на кой-
то е базирана Интернет мрежата.
Tiger – софтуерен инструмент, който ска-
нира за системни слабости и пролуки.
Tiger Team – правителствени и индустри-
ални екипи с голям бюджет, съставени от 
компютърни експерти, които правят оп-
ити за сваляне защитата на компютърни 
системи с идеята да разкрият и евентуал-
но закърпят дупки по сигурността. 
Tinkerbell Program – програма за наблюдение; 
използва се за сканиране на входящи мрежо-
ви връзки и генериране на известия, кога-
то се засече проблем в конкретни сайто-
ве или когато се извършва логване с опре-
делени потребителски профили.
Topology – картата на мрежата. Физиче-
ската топология описва как са разположе-
ни жиците или кабелите, докато логиче-
ската описва как се пренася информацията.
Tripwire – софтуерен инструмент по сигур-
ността. Работи основно с база данни, за 
да следи промяната в размера на файлове-
те. Ако броят на битовете информация е 

променен, ще алармира мениджъра по сис-
темната сигурност.
Vaccines – програма, която се инжектира в 
.exe програма, за да извърши проверка на 
сигнатура и да предупреди, ако са напра-
вени някакви промени.
WAIS (Wide Area Information Service) – Интернет 
услуга, която позволява търсенето на го-
лям брой специално индексирани бази данни.
WAN (Wide Area Network) – физическа или ло-
гическа мрежа, които предоставят въз-
можността редица независими устрой-
ства да комуникират помежду си чрез вза-
имосвързана топология в различни географ-
ски зони (които са по-големи от обслужва-
щите локалните мрежи).
Zeroization – това е процесът по установя-
ването и елиминирането на ключ/код от 
криптографска програма или устройство.
Zombie – така се нарича несигурна компю-
търна система. В нея е поставен код, кой-
то, когато бъде активиран заедно с много 
други зомби компютри, ще излъчи изключи-
телно голям брой заявки към даден сайт. 
Заради страхотното претоварване съв-
сем скоро сайтът би трябвало да спре ле-
гитимните си заявки от потребителите. 
Zombie Zapper – безплатен инструмент 
с отворен код за спиране на DDOS 
(Distributed Denial of Service) атаки, запо-
вядващ на зомби системите да преуста-
новят претоварването.
Zoo – в компютърната индустрия зоопар-
кът представлява колекция от вируси и 
червеи, които съществуват само във ви-
русните и антивирусните лаборатории. 
Основата цел на зоопарковете е да слу-
жат, за да се изучава поведението на зло-
намерените програми. 

Безплатно срещу платено
Най-добрите антивирусни 
програми за 2011 г.

Могат ли безплатните антивирусни програми наистина да 
защитят компютъра ни от зловреден софтуер? Или си струва 
да платим за пълноцен но цялостно приложение за сигурност? 
В статията ще разгледаме имен но тези два ключови въпроса, 
като ще посочим плюсовете и минусите и на двата типа 
защитни продукти

В зависимост от това, кого точно пита-
те, платените антивирусни софтуер-

ни продукти могат да бъдат представени 
както като добра инвестиция, така и ка-
то нещо съвсем ненужно. Реално погледна-
то обаче, никоя от тези две гледни точки 
не е напълно коректна, защото има множе-

ство причини да се избере платен антиви-
русен софтуер и поне също толкова – за да 
се направи избор в полза на безплатното.

На следващите страници ще разгледа-
ме имен но тези причини, както и плюсо-
вете, и минусите на двата типа антиви-
русни приложения. Ще се базираме на опи-
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та на независимата тестова организация 
AV-Test (http://www.av-test.org/ ), с която PC 
World има дългогодишно сътрудничество. 
Целта ни е да ви помогнем да разберете 
какво точно получавате или не получава-
те с безплатните антивирусни програми 
и в кои случаи си заслужава да се направи 
инвестиция в платен защитен софтуер.

Общ поглед: Антивирусите с 
хастара навън

Съвремен ните антивирусни проду-
кти всъщност се делят на четири основ-
ни типа: безплатни, платени, пакети и 

"premium" комплекти. По принцип колко-
то повече се изкачвате по “стълбата” от 
безплатните към премиалните софтуери, 
толкова повече и по-съвършени възможнос-
ти получавате, като например за защи-
та от кражба на самоличност та, защит-
ни стени, опции за родителски контрол и 
инструменти за оптимизиране на систем-
ната производителност.

Безплатните антивирусни продукти 
обикновено осигуряват само базово ниво 
на защита, което в общия случай означа-
ва най-вече сканиране за малуер (това е по-
пулярният общ термин за обозначаване на 

Топ 5 на безплатните антивирусни продукти                    за 2011 г.

злонамерен софтуер) – нерядко програми-
руемо и автоматично. Много от съвремен-
ните безплатни антивирусни програми 
предлагат и допълнителни защитни ин-
струменти, като например адони за бра-
узър, възможности за проверка на линкове-
те при търсене или даже базови защитни 
стени (firewall), какъвто е случаят напри-
мер с безплатния пакет Internet Security 
Premium на Comodo. Този тип функционал-
ност обаче обикновено е запазена тери-
тория главно за платените антивирусни 
приложения. Някои от днешните безплат-
ни програми осигуряват и модерния напо-

следък (и стандартен за платения анти-
вирусен сегмент) метод за защита чрез 
бихейвиористичен анализ. Той наблюдава 
как се държат инсталираните приложения 
и по този начин открива опасния софтуер.

Платените антивирусни програми зае-
мат пространството между базово функ-
ционалните безплатни продукти и т. нар. 
цялостни пакети за защита. Като прави-
ло те осигуряват по-изчерпателен инстру-
ментариум за защита (като например ро-
дителски контрол и защита срещу кражби 
на самоличност), както и повече гъвкавост 
от безплатните антивируси. При тях оба-

Продукт Плюсове Минуси В няколко думи

Avast Free Antivirus 
www.avast.com
★★★★★

• добре конструиран 
интерфейс

• висока скорост на 
работа

• средни резултати при някои 
от тестовете за откриване 

на малуер

Добре окомплектован безплатен антивирусен пакет. Постига солидни резултати в бло-
кирането на малуер, има приятен интерфейс и сканира бързо. 

Avira AntiVir Personal 
Free AntiVirus 10

www.avira.com 
★★★★★

• отлично ниво на от-
криване и блокиране на 

малуер
• бързо сканиране

• олекотени характеристики
• интерфейсът може да бъде 

и по-добър

Върши отлична работа при откриването и блокирането на злонамерен софтуер, но 
има нужда от още работа по дизайна на интерфейса.

Microsoft Security 
Essentials 1.0

www.microsoft.com/
security_essentials/

★★★★★

• добър потребителски 
интерфейс

• посредствено откриване на 
малуер

• невисока скорост на работа 
(особено под Windows XP) 

Много удобен за работа безплатен антивирусен продукт, който обаче отстъпва на 
много от по-новите си съперници в безплатния сектор по отношение на откриването 

на опасен софтуер. 

Panda Cloud 
Antivirus 1.0

www.cloudantivirus.com
★★★★★

• отлична работа при 
откриване на малуер
• лесна за използване 

услуга 

• относително ниска скорост 
на сканиране

Много лесно за използване предложение, но скоростите на сканиране са по-ниски от 
средното – поне в тестваната версия 1.0. За препоръчване е ъпгрейд към версия 1.3, 

която е и с подобрени възможности за блокиране на атаки. 

Comodo Internet 
Security Premium 5.0

www.comodo.com
★★★★★

• ефективен при блоки-
ране на нов малуер
• включва и защитна 

стена

• непостоянен цялостен ре-
зултат при блокирането на 

малуер

Върши отлична работа при блокирането на възможно най-новия зловреден софтуер и 
за разлика от повечето безплатни продукти осигурява и firewall, но бележи непостоян-

ни цялостни резултати при откриването на малуер. 
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че обикновено няма толкова допълнител-
на функционалност, с колкото разполагат 
цялостните пакети.

Един от големите минуси на безплат-
ните антивирусни продукти е практиче-
ската липса на техническа поддръжка, а 
това е от голямо значение в случай на биз-
нес употреба. Всъщност докато повече-
то разработчици обикновено осигуряват 
някакъв вид телефон на поддръжка за пла-
тените си изделия, безплатните им вер-
сии по принцип са оставени „на самотек”. 
В най-добрия случай за тях се предлага ня-

какъв вид онлайн помощ чрез форуми или 
секции от типа “въпроси и отговори”, ма-
кар че в някои случаи (както е с безплат-
ните програми на Avast, да речем) има и 
e-mail поддръжка.

Друга честа уловка при използването 
на безплатни антивирусни програми е на-
личието на някакъв вид реклама – обикно-
вено за платената версия на същата ком-
пания разработчик. Avast Free Antivirus на-
пример има линк за ъпгрейд в горния десен 
ъгъл на основния интерфейсен прозорец, а 
Avira AntiVir Personal доволно често изобра-

Топ 5 на платeните антивирусни продукти                       за 2011 г.
Продукт Плюсове Минуси В няколко думи

Symantec Norton  
Antivirus 2011

www.symantec.com 
★★★★★

• добър интерфейс
• силен при откриването 

на малуер
• допълнителни системни 

инструменти

• изостава от водачите в 
тестове при скорост та на 

сканиране

Отличен избор за антивирусен продукт благодарение на силните възможности за от-
криване на опасен софтуер, приятния си интерфейс и допълнителните инструменти 
за мониторинг на системната производителност, макар и да не е лидер при скорост-

та на сканиране. 

BitDefender 
Antivirus Pro 2011

www.bitdefender.com
★★★★★

• ефективен при ликвиди-
рането на инфекции

• добро ниво на открива-
не на познат малуер

• има затруднения с откри-
ването на нов малуер

• интерфейсът може да ви 
се стори объркващ

Върши много добра работа както при откриването на познат опасен софтуер, така и 
при почистването на компютъра от инфекции, но не винаги се справя добре с иденти-

фицирането на съвсем новите заплахи. 

Avast Pro 
Antivirus 5

www.avast.com
★★★★★

• добър интерфейс
• отлична скорост на 

сканиране

• средна ефективност при 
откриването на малуер

Един продукт, който впечатлява с доста добре направения си интерфейс. Бележи сред-
ни резултати при откриването на опасен софтуер, които не му позволяват да се на-

реди на по-предна позиция.

G-Data 
AntiVirus 2011

www.gdata-software.
com

★★★★★

• отлично ниво на от-
криване и блокиране на 

малуер
• добра дезинфекция на 

РС-то

• липсват някои обичайни 
при другите платени проду-

кти възможности
• непостоян на скорост на 

сканиране

G-Data AntiVirus 2011 е солиден антивирусен продукт, който се отличава със силни въз-
можности за откриване, блокиране и изчистване на вреден софтуер.

Kaspersky Lab 
Anti-Virus 2011

www.kaspersky.com 
★★★★★

• много силен при откри-
ването и блокирането на 

малуер
• отличен интерфейс

 • бавен при стартира-
не и проверка на копирани 

файлове

Много ефективен при откриването на опасен софтуер и блокирането на нови малуер 
атаки, като освен това е лесен за употреба. Единствено по-ниската системна произ-

водителност му пречи да заеме място сред лидерите. 

зява реклами за платения вариант на соф-
туера. Не че рекламите са болка за умира-
не, но понякога може да бъдат и доста до-
садни за потребителя…

От друга страна, според представите-
лите на компаниите, разработващи соф-
туер за сигурност, в това отношение фир-
мите третират безплатните и платени-
те си продукти по един и същ начин (макар 
че може и да има някои изключения). Освен 
това безплатните антивирусни продукти 
не са съвсем лишени от известна гъвка-
вост, защото позволяват доокомплекто-

ване с допълнителни (също безплатни) ин-
струменти. Можете например да започне-
те с Avast Free Antivirus, като добавите ин-
струмента Threatfire Free на PCTools (кой-
то върши много добра работа при откри-
ване на малуер), плюс някаква безплатна за-
щитна стена по ваш избор. Или пък да за-
ложите на доста добре окомплектования 
за безплатен продукт AVG Free Antivirus и 
да добавите допълнителна антиспайуер 
програма и firewall софтуер. 

Този подход безспорно е най-изгоден от 
финансова гледна точка, защото не налага 
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плащането и на стотинка, но пък си има 
други минуси, като например че може да 
се окаже доста сложен в дългосрочен план. 
Най-малкото ще трябва първо добре да 
си “напишете домашното”, като поче-
тете в Интернет, разгледате максимал-
но много ревюта и действате по мето-
да на пробите и грешките – и така, дока-
то намерите комбинацията от безплат-
ни програми, която отговаря най-добре 
на конкретните ви изисквания по отно-
шение на сигурност та. 

След като разгледахме в най-общ план 
приликите и разликите между безплатни-
те и платените антивирусни решения, 
време е да преминем и към по-конкретни-
те им измерения, като се спрем на тех-
ните основни характеристики – интер-
фейсите, възможностите за откриване 
на опасен софтуер и скорост-
та на работа.

Интерфейсите
По принцип интерфейси-

те на безплатните антиви-
русни програми са също тол-
кова добри (или лоши – зависи 
от гледната точка), колкото 
и на платените им варианти. 
Avira и Avast например използ-
ват, общо взето, едни и съ-
щи интерфейси в своите без-
платни и платени продукти – 
разликите се свеждат най-ве-
че до наличието или отсъст-
вието на някои функции и на-
стройки. Има обаче и изключе-
ния от това правило. Такъв е 
случаят, да речем, с безплат-

ната “облачна” услуга Panda Cloud Antivirus 
и с платения продукт Panda Antivirus Pro, 
които по същество са съвсем различни раз-
работки, с различни функции и принцип на 
работа и не на последно място – със съв-
сем различни интерфейси. 

Така или иначе, удобството или неудоб-
ството на даден интерфейс нерядко е въ-
прос на лични потребителски предпочита-
ния, следователно е трудно да препоръча-
ме един или друг продукт единствено на 
базата на тази характеристика.

Възможности за откриване на 
злонамерен софтуер

Интересно е да се отбележи, че пове-
чето от безплатните антивирусни про-
дукти, тествани в лабораториите на AV-
Test и американското издание на PC World, 

отбелязват идентични или 
почти идентични резултати 
при откриване на малуер ка-
то на платените версии от 
същия разработчик. Но все 
пак има и някои тънки разли-
ки. Най-добрият пример в то-
ва отношение е Panda Cloud 
Antivirus. В тестовете за сиг-
натурно базирано откриване 
на малуер безплатната услуга 
на Panda се представя горе-
долу по същия начин, както 
го прави платеният Antivirus 
Pro 2011 на същата компания, 
но при симулацията на работа в “реалния 
живот” Antivirus Pro върши по-добра ра-
бота. Както вече споменахме обаче, ста-
ва въпрос за различни продукти, а и наско-
ро (в края на миналата година) Panda ак-
туализира своята cloud услуга с нова вер-
сия с подобрени detection възможности за 
нов малуер, така че разликата може вече 
и да е стопена. 

Всъщност може да се каже, че плате-
ните антивирусни продукти като цяло са 
малко по-добри от безплатните при от-
криване на злонамерен софтуер. Обобще-
нията на AV-Test например показват, че 
при традицион ните сигнатурно базира-
ни detection тестове платеният антиви-
русен софтуер открива средно 96,2% от 
тестовите malware семпли, докато без-
платните програми посочват 95,7% от 
тях, което е незначителна разлика. В real-
world detection изпитанията обаче тя е 
по-голяма – в тези тестове безплатните 
антивирусни програми пропускат 15,2% 
от семплите, докато при платените то-

зи показател е средно 10,2%. Да, 5 процен-
та също не изглеждат голяма разлика, но 
в истинския живот могат да се окажат и 
разликата между добре работещ и напъл-
но превзет от малуер компютър. 

Горе-долу сходни са резултатите и при 
изпитанията за премахване на открити-
те активни инфекции, като според AV-Test 
и платените, и безплатните антивирусни 
продукти го правят успешно средно за око-
ло 74% от откритите заплахи. При изпи-
танията за ликвидиране на активни и не-
активни компоненти на инфекциите пла-
теният софтуер отново се справя малко 
по-добре, премахвайки 44% от всичките 
компоненти, докато безплатният унищо-
жава средно 34% от тях. 

Бързодействие
По този показател нещата като че ли 

стоят противоположно на способност та 
за откриване на “лош” софтуер. Тоест ма-
кар да губите известна функционалност 
и ефективност с безплатните продукти, 
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има голяма вероятност да спечелите ско-
рост на работа. Безплатните продукти, 
изпробвани в лабораториите на AV-Test 
през ноември, например работят по-бързо 
от платените си съперници в 9 от общо 
12 теста за скорост на работа. Действи-
телно разликата и в това отношение не 
е голяма (най-значителната е към 10%), но 
все пак съществува.

Важно е да се отбележи, че инсталира-
нето както на безплатни, така и на плате-
ни антивирусни програми увеличава малко 
времето за стартиране на РС системите. 
С други думи, ако тестов компютър без ин-
сталиран антивирусен софтуер стартира 
средно за 40 секунди, то с инсталиран без-
платен антивирус това време се увелича-
ва средно до към 44 секунди, а с платен – 
до около 46 секунди, установяват колеги-
те от американското издание на PC World. 
Отново има по-скоро статистическа, от-
колкото реално значима разлика, но все пак 
тя съществува. 

Скорост та на 
сканиране обаче ве-
че е съвсем друга 
работа, тъй като 
по този показател 
тестовете отчи-
тат доста смесени 
резултати. При ска-
ниране по заявка на-
пример (т. нар. on-
demand сканиране) 
платените анти-
вирусни продукти 
се справят по-бър-
зо от безплатните, 
преглеждайки 4,5-ги-

габайтов масив от дан ни за средно 2 ми-
нути и 25 секунди. За сравнение в същия 
тест сканирането с безплатен антиви-
рус отнема средно 2 минути и 44 секунди.

При теста със сканиране от типа “on-
access”, който показва колко бързо даден 
софтуер сканира определено количество 
файлове при отварянето им или при за-
писване на хард диска, платените и без-
платните антивируси отново са “гърди 
до гърди”. При същия 4,5 GB масив от дан-
ни on-access сканирането с платен софту-
ер отнема средно 4 минути и 50 секунди, 
а с безплатен – 8 секунди повече.

Топ продуктите
След всичко казано дотук и като се има 

предвид колко близо един до друг са двата 
дискутирани класа антивирусни продукти, 
основните критерии за избор изглежда ще 
се свеждат до функционалност та и под-
дръжката. А като се оставят настрана и 
някои малки изключения, по-добрата техни-

ческа поддръжка и повечето функции без-
спорно са присъщи най-вече на платения 
софтуер. Разбира се, стига да сте склон-
ни да инвестирате в него при наличието 
и на толкова много варианти за безплат-
на алтернатива.

И в двата случая обаче ще ви се нало-
жи да изберете едно от многото предло-
жения, така че трябва да направим нещо 
и по въпроса за установяването на най-
добрите сред безплатните и платените 
продукти. Това може да стане само след 
подробен преглед на характеристиките и 
възможностите на всеки от тях, а за да 
ви спестят непрепоръчителния метод на 
пробите и грешките, колегите от амери-
канското издание на PC World заедно със 
специалистите от организацията AV-Test 
(www.av-test.org ) през ноември миналата 
година са изтествали най-новите версии 
на най-разпространените антивирусни 
програми и от двете категории. Ето на-
кратко какво показват резултатите от 
тези изпитания.

Сред безплатните предложения най-

добре в ноемврийски-
те тестове се е пред-
ставил софтуерът Avast 
Free Antivirus, който ка-
то цяло се отличава със 
силни възможности за 
откриване на малуер, 
добър дизайн и относи-
телно ниско натовар-
ване на системата. Със 
“сребърен” медал спе-
циалистите са отличи-
ли Avira AntiVir Personal, 
който също бележи до-
бри резултати при от-

криването на злонамерен софтуер, но гу-
би по точки от победителя по отношение 
на удобството на интерфейса.

При платените антивирусни проду-
кти водачът е Norton Antivirus, спечелил 
предпочитанията на специалистите с 
отличните си способности за открива-
не и ликвидиране на малуер, с много до-
бре конструирания си интерфейс и изчер-
пателния набор от възможности, включ-
ващи репутационен анализ на файловете, 
cloud базиран скенер (който помага за по-
лесното и по-бързото откриване на нов 
зловреден софтуер), както и с множество 
инструменти за анализ на системната 
производителност. 

Съвсем близо зад водача в ноемврий-
ската класация се нарежда антивирусни-
ят продукт BitDefender Antivirus Pro 2011, 
който отстъпва лидерската позиция за-
ради интерфейса и скорост та на рабо-
та, но се представя не по-зле по отно-
шение на възможностите за идентифи-
циране и лекуване на малуер. 
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Интернет 
сигурност за 
родители
Владимир Георгиев

Да погледнем истината в очите: Интер-
нет може да е толкова полезен, кол-

кото и опасен. А технологиите продъл-
жават да се развиват с темпове, които 
тийнейджърите и дори по-малките попи-
ват като гъби. В забързаното ни и изпъл-
нено с трудности ежедневие родителско-
то тяло не винаги има достатъчно сво-
бодно време, за да обърне внимание на дей-
ностите, които извършва хлапето в он-
лайн пространството. Това е нещо, кое-
то не трябва да подценявате и изпуска-
те от контрол. Затова сме ви приготви-
ли кратък наръчник с полезни съвети и ме-
тоди, чрез които да опознаете онлайн на-
виците на тийнейджъра или да ги изгради-
те в подрастващия малчуган. 

Социалните мрежи
За да се свързват с приятелите си 

в социалните мрежи, като Facebook и 
MySpace, потребителите трябва да са 
поне 13-годишни. Установяването на ре-
алната възраст на даден потребител оба-
че е мисия невъзможна за сайтовете. За-
това родителите трябва да знаят в как-

ви виртуални светове се социализира де-
тето им и каква е подходящата възраст 
за тези места. 

Ако позволите на младежа да се присъе-
дини към социална мрежа, обмислете добре 
доколко лична информация искате да бъде 
публично достояние. А ако установите, че 
вече го е направил, прегледайте заедно на-
стройките по сигурност та и се уверете, 
че единствено конкретни и познати хора 
имат достъп до личните дан ни.

Макар повечето социални мрежи да са 
с възрастови ограничения, съществуват и 
специално насочени към подрастващите 

(Disney's Club Penguin, WebKinz и Kidswirl са 
само част от тях). Тези сайтове са подхо-
дящи за усъвършенстване на чуждите ези-
кови способности на детето, а и предла-
гат далеч по-ограничени възможности за 
социализиране и споделяне на персонал-
на информация. Имайте предвид, че е ва-
жно не просто да обясните елементарни-
те правила за общуване в такива сайто-
ве, но и да не забравяте, че тези среди не 
трябва да изместват контактите от ре-
алния живот.

Ползите от Интернет 
Когато децата търсят Интернет 

мрежата за образователни цели, възмож-
ностите са абсолютно безгранични. Ин-
тернет се използва от училища, универ-
ситети, библиотеки, различни бизнес сре-
ди и пр. Това е най-големият извор на зна-
ние, до чиито води се стига само с някол-
ко клика на мишката и чрез клавиатура-
та. Ако малчуганът е бил онлайн, той със 
сигурност вече знае това и изпитва глад 
да види още. Обикновено "още" се изразя-
ва във въвеждането на елементарни ду-
ми в Google или другите търсачки и бъде-
те сигурни, че вече се е опитал да стиг-
не до съдържанието за възрастни. За да 
се подсигурите, винаги оставяйте вклю-
чена цензурата на търсачките (опцията 
се намира в настройките на самия сайт). 
Не на последно място безцелното лутане 
може да доведе до редица проблеми. По-
добре насочете вниманието на детето 
си към конкретни сайтове за игри, енци-
клопедии или каквото пожелаете. Важно-
то е да бъде избрано от вас и да сте си-
гурни, че е безопасно и полезно.

По какво да познаете, че 
детето ви стои прекалено 
дълго пред компютъра

Прекалено многото или прекалено мал-
кото време е доста субективно, за да бъ-
де подложено на конкретика. Вие знаете 
най-добре, а и всяко дете е различно само 
по себе си. Някои наистина използват ком-
пютъра и Интернет, за да си помагат в 
ученето и домашните, за да си разменят 
мейли с приятелите или да играят еле-
ментарни игрички. Други прекарват часо-
ве наред в сърфиране, влизат в чатове и 
форуми, а и не пропускат възможност та, 
ако останат насаме, да прегледат съдър-
жанието за възрастни. Ако просто съби-
рат информация, за да си напишат домаш-
ното, това може да им отнеме часове на-
ред. А ако играят игри и се социализират 
онлайн, ще прекарат още повече време в 
Интернет. За капак децата понякога мо-
гат да са изумителни в ролята си на "све-
та вода ненапита" и толкова бързо реаги-
рат и при най-малката опасност да бъдат 
хванати, че положението за родителско-
то тяло съвсем се усложнява.

Решението? Ако оценките в училище 
са се понижили и това някак случайно съв-
пада с новите игри, които е подхванал па-
костникът, тогава установете конкретни 
правила. Те трябва да се спазват при сър-
фиране и цялостното ползване на компю-
търа. И тъй като забраненият плод е най-
вкусен... Може би ще пожелаете инстали-
рането на програма, която да следи какво 
точно прави детето ви? KIDO’Z е това, 
което търсите. Безплатна, с интуитивен 
интерфейс и възможност да следи старти-
раните програми, продължителност та им 
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на ползване, кои са най-често употребява-
ните приложения и пр. По отношение на 
сърфирането? Хей, забравихте ли, че бра-
узърите имат подробно History? А може 
би желаете нещо допълнително с по-ком-
плексни възможности? Тогава се насочете 
към безплатния и много удобен Wysigot.

Електрон ните пощи, 
чатовете и форумите

Навлизаме в особено деликатна зона. 
Подрастващите обожават да изпращат 
и получават мейли, да влизат в интерес-
ни форуми, да ползват чатове и, разбира 
се, нека не забравяме програми като ICQ и 
Skype. Ако си имате работа с хлапе на де-
сетина години... Нека приемем, че на та-
зи крехка възраст не е препоръчително да 
е с напълно автономна кореспонденция и 
следенето на логовете със съобщенията 
е нещо по-скоро наложително. Но бъдете 
емоционално подготвени, че по-скоро ра-
но, отколкото късно, доскорошният мал-
чуган ще се е научил сам да си прави регис-

трации по пощи, форуми и чатове, за кои-
то вие може би дълго време няма да зна-
ете, ако не сте спечелили доверието му. 

Ако в дома си имате тийнейджър, то 
той вероятно вече е направил десетки за-
познанства с непознати и може би точно 
в момента обмисля да се срещне на живо 
с някого от тях. Не му позволявайте да го 
осъществи, особено ако въпросният тий-
нейджър е от женски пол. В случая обаче 
е изключително важно как ще подходите 
към наивната, но раздразнителна и бун-
тарска натура. Директната забрана мо-
же да катализира цял поток неприятно-
сти. Обсъдете внимателно и търпеливо 
какви опасности крият подобни срещи. 
Ползвайте реални примери със злощастен 
край, за да всеете страх и да респектира-
те другата страна. 

Комуникацията – ключът към 
успеха

Дискутирайте с детето си дейност-
ите, които извършва онлайн. Ако до мо-

мента сте били безучастни, из-
граждането на доверие по та-
зи тема ще е дълъг и трънлив 
път, за който трябва да се за-
редите с много търпение. От-
ворената комуникация обаче 
винаги води до успех. Можете 
да започнете с материалите, 
ситуациите или хората, кои-
то се срещат онлайн. Бъдете 
честни и открити, така ще 
предразположите ответната 
страна. Не се притеснявайте 
да обясните до какво може да 
доведе безразсъдното споделя-

не на лична информация, посещаването на 
порнографски сайтове и сайтове с край-
но съмнителен произход. Имайте пред-
вид, че ако от дълго време се занимава-
те с компютри и Интернет, може би не-
забелязано сте развили непукизъм към оче-
видните онлайн измами, атаки и мошени-
чески ходове. Това обаче, което е 
очевидно за вас, е толкова инте-
ресно и непознато за подраства-
щите, които все още нямат подо-
бен опит с деликатната Интернет 
материя. Обсъждайте тези въпро-
си и ако трябва, правете списък на 
опасностите. Детето ви не бива 
да се страхува да споделя с кого си 
е разменяло съобщения през изми-
налия ден. Дискусиите вероятно ще 
го предпазят от това, да попадне 
някой ден в новините.

Спамът
Както споменахме по-горе, оно-

ва, което през годините ви е отег-
чило, може да е особено интересно 
за вашето дете. Това на 100 процента се 
отнася за спам съобщенията. Подраства-
щите не се интересуват от сигурност, а 
от приключения и нови хоризонти. Обикно-
вено не се вълнуват и от материали, кои-
то им посочват опасностите в Интер-
нет. Вие трябва да сте връзката в случая. 
Насочете ги към статии за безопасност-
та/опасностите онлайн. Нека знаят, че 
спам съобщенията са сериозен компромат 
за сигурност та на компютъра. При това 
не само тези, които получават в електрон-
ната си поща, но и всички съмнителни съ-
общения, които върлуват из социалните 

мрежи, форумите, Skype. За да предоста-
вите по-голяма сигурност, регистрирайте 
им втори имейл, който да дават в случа-
ите, когато не знаят дали да се доверят 
на някого. И, разбира се, покажете им пол-
зата от неща, като защитни стени, спам 
филтри, антиспам софтуер и т. н.

Деца в опасност 
Ако намерите запис на вулгарни и неподхо-

дящи разговори или порнографски материали 
на компютъра, не се паникьосвайте! Викове-
те и упреците само могат да влошат ситу-
ацията. Говорете спокойно, обсъдете внима-
телно и търпеливо тревогите си за откри-
тото. О, да, не забравяйте да си подготвите 
убедително извинение за това, какво сте тър-
сили в личното пространство на пакостника.

Не на последно място, ако смятате, че 
детето ви е подложено на съвсем реална 
опасност, не се колебайте да потърсите 
професионална помощ.
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Акроними, които всеки родител трябва да знае

Акронимите са авариен метод за контактуване между тийнейджърите. "Авария-
та" сте вие, родителят, който не трябва да разбере какво си пишат подрастващи-
те. Примерите, споменати по-долу, произлизат основно от английски език, с който 
може и да не сте особено запознати. Имен но затова е и нашата помощ: 

8 – орален секс

143 – обичам те

182 – мразя те

420 – марихуана

ADR – адрес

AEAP (As Early As 

Possible) – въз-

можно най-скоро

ALAP (As Late As 

Possible) – въз-

можно най-късно

A S L  ( A g e / S e x /

Location) – възраст/

пол/местоположение

CD9 (Code 9) – родителите са 

наблизо

C-P (Sleepy) – спи ми се

F2F (Face-to-Face) – лице в лице

GNOC (Get Naked On Cam) – съблечи се пред 

камерата

GYPO (Get Your Pants Off ) – свали си 

панталоните

HAK (Hugs And Kisses) – прегръдки и целувки

ILU (I Love You) – обичам те

IWSN (I Want Sex Now) – искам секс, веднага

J/O (Jerking Off) – дразня

KOTL (Kiss On The Lips) – целувка по устните

KFY или K4Y (Kiss For You) – целувки

KPC (Keeping Parents Clueless) – дръж родите-

лите си в неведение

LMIRL (Let's Meet In Real Life) – нека се срещ-

нем на живо

MOS (Mom Over Shoulder) – май-

ка ми е над рамото

NALOPKT (Not A Lot Of People 

Know That) – не много хора зна-

ят това

NIFOC (Nude In Front Of The 

Computer) – гол/а пред компютъра

NMU (Not Much, You?) – не мно-

го, а ти?

P911 (Parent Alert) – внимание, родители

PAL (Parents Are Listening) – родители-

те ми слушат

PAW (Parents Are Watching) – родители-

те ми гледат

PIR (Parent In Room) – родителите ми са в 

стаята

POS (Parent Over Shoulder) – родител над 

рамото

Pron (Porn) – порно

RU/18 (Are You Over 18?) – над 18 ли си?

RUMORF (Are You Male OR Female?) – мъж 

или жена?

SorG (Straight or Gay?) – нормален или гей?

TDTM (Talk Dirty To Me) – говори ми мръсотии

WTF (What The F***?) – какво да го ***?

WUF (Where You From?) – откъде си?

WYCM (Will You Call Me?) – ще ми се оба-

диш ли?

WYRN (What's Your Real Name?) – какво е ис-

тинското ти име?

Официално и абсолютно 
легитимно споразумение 
между родителите и 
непълнолетните 

Прекалено сериозното и остро отноше-
ние към непълнолетните обикновено води 
до негативизъм, който рано или късно об-
зема и двете страни. Нека горното загла-
вие ви служи като наименование на дого-
вор, спогодба между двете страни с точ-
ни изисквания, клаузи и доза хумор, разби-
ра се. Отношенията родители-дете са 
строго индивидуални и вие най-добре би-
хте могли да съставите подобен адеква-
тен документ, но ако ви е трудно да за-
почнете, предлагаме ви няколко примера.

Непълнолетният: Първо, обещавам вед-
нага да казвам на родителите си, ако он-
лайн се сблъскам със съдържание, чието ес-
тество не познавам или може да навреди 
на компютъра, а дори и на мен. 

Родителите: Първо, обещаваме да не 
се бъркаме в личното пространство на 
непълнолетното лице, освен ако не е ком-
прометирана сигурност та на семейство-
то и на компютъра... А също и да стои до 
по-късно от обикновеното.

Непълнолетният: Второ, обещавам, че 
ще работя съвместно с родителите си, 
за да установим правила за онлайн пове-
дение и сърфиране. Ще определим време в 
денонощието, през което мога да съм он-
лайн, и областите, които мога да посеща-
вам. Няма да посещавам други места, ос-
вен посочените, и няма да нарушавам гор-
ните правила.

Родителите: Второ, обещаваме да не 
сме прекалено строги, да уважаваме мнени-
ето и желанията на непълнолетното лице. 

Позволяваме всяка петък вечер дискотека! 
Подписи на родителите. Подпис на 

непълнолетния. 

Бързи съвети за родителите
- Ако в дома си имате дете под 10 годи-

ни, не му позволявайте да влиза в Интер-
нет самостоятелно.

- Не оставяйте компютъра в детската 
стая, а на по-общо и оживено място в до-
ма. Малчуганите не биха направили нещо 
нередно, ако около тях има възрастни хора. 

- Говорете им. Звучи ви прекалено лес-
но ли? Независимо дали са малки деца или 
тийнейджъри, обсъдете с тях какво тряб-
ва и не трябва да правят на компютъра. 
На ваша страна е житейският опит, из-
ползвайте го в тази психологическа битка.

- Запознайте децата с опасности-
те на уеб пространството. Давайте им 
примери.

- Може би желаете да се обърнете към 
т. нар. Internet Monitoring Software (Real 
Spy Monitor и KIDO’Z например), за да сле-
дите по-изкъсо действията на непълнолет-
ния пакостник?

- Всички възрастни членове на семей-
ството трябва да са пример за след-
ване. Внимавайте да не ви хванат 
неподготвени.

- Учете подрастващите как да избягват 
опасностите и не забравяйте, че имат за-
бележителна памет.

- Ако имате тийнейджър у дома, об-
съждайте онлайн активност та му, също 
както правите с действията му в реал-
ния живот. 

- Учете и себе си, бъдете в крак с тех-
нологичната мода. Допреди 3 години мал-
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цина в България бяха чували за Facebook, а 
в момента сякаш половината ни населе-
ние е онлайн. 

- Окуражавайте детето си да ви споде-
ля за преживяното онлайн. 

- Windows предлага родителски контрол 
(Parental Control, намира се в Control Panel-
a). Запознайте се с възможностите му.

Полезни съвети и за 
непълнолетните

Здравейте и на вас! Да, със сигурност 
този материал се чете не само от роди-
тели, но и от непълнолетни. Е, за вас съ-
що имаме няколко съвета. Приемете ги 
сериозно:

- Родителите може би не винаги изби-
рат най-подходящите методи, но винаги 
ви мислят доброто. Не се отнасяйте към 
тях като към узурпатори, а като към хо-
ра, които имат повече опит и знания... Да, 
дори в сферата на компютрите и опасно-
стите, свързани с тях.

- Не предоставяйте он-
лайн личната си информа-
ция. Трите имена, телефо-
нен номер, точен адрес, 
училището ви – това е ця-
ла поредица от гаранти-
рани неприятности.

- Никога не си позволя-
вайте да изпращате своя 
снимка на хора, които не 
познавате. Сериозно, не го 
правете!

- Чатовете, форумите 
и социалните мрежи раж-
дат страхотни виртуал-
ни събеседници и приятел-

ства. На живо същите хора може би ще из-
глеждат и ще се държат по съвсем разли-
чен начин. Запомнете това.

- Не отваряйте електрон ни писма, фай-
лове, линкове към страници и пр., получени 
от хора, които не познавате или които ня-
мат навика да ви пращат подобни неща.

- Никога не давайте паролите си! Мно-
го хора, чрез много методи ще се опитват 
да ви примамят да го направите и това 
никога не е за добро... Освен ако не става 
въпрос за родителите ви.

- Семейните правила не са само, за да 
ви дразнят. Компромисите винаги са вари-
ант, но за тази цел трябва да докажете, 
че може да ви се вярва. 

- Интернет мрежата е претъпкана със 
страхотни оферти за покупки, но най-лошо-
то е да платите със семейни пари, без да 
попитате родителите си. Този акт на не-
благоразумие ще ви струва доста по-скъпо 
от закупената вещ. По-добре се спазарете 
с родителското тяло – услуга за услуга.

 

 

Как да създавате и помните сложни и раз-
лични пароли? Как да възстановите из-

трито History в Windows? Как да блокира-
те уебсайт на личния си компютър? Създа-
ване на Proxy. Деинсталиране на AVG Free. 
Блокиране на Proxy сървъри без допълните-
лен софтуер…

С основни познания в програмирането 
и, разбира се, при малко желание от ваша 
страна ще ви помогнем да разнищите те-
зи въпроси, за да подобрите компютърна-
та си сигурност. 

Как да възстановите изтрито 
History в Windows?

Научили сте се да триете History-то 
си? Добре, а знаете ли как да го възстано-
вите? Като първа стъпка сме задължени 
за протокола да споменем System restore, 
тъй като почти всичко от случващото 
се в системата се пази в регистрите на 
Windows. Така че възстановяването към 
точка, която знаете, че съдържа необхо-
димата ви информация, е най-очевидното. 
Ако сте изключили System restore, същест-
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вува и друга тактика. По принцип Windows 
пази редица не толкова популярни лог фай-
лове, които са независими и от регистри-
те, и от индивидуалните програмни лого-
ве. Тези файлове се наричат "index.dat". Не-
ка ги открием:

В Windows XP, в Start менюто избере-
те Search –> For Files & Folders –> All Files 
& Folders –> въведете "index.dat" в поле-
то. Ограничете търсенето в C:\, използ-
вайки падащото меню Look In –> при More 
Advanced Options, задължително поставе-
те отметки на Windows Files, History Files 
& Folders и Subfolders –> започнете издирва-
нето. Забележете колко много "index/date" 
файлове имате. Сега ще ви трябва специ-
ално приложение, за да ги прочетете, но 
имайте предвид, че това не са текстови 
файлове. Потърсете в Google за "index.dat 
reader", свалете софтуера, инсталирайте го 
и с него отворете желаните файлове. Во-
ала, вече си имате десетки History-та, сред 
които ще е информацията, която търсите. 

При Windows Vista и Windows 7 ползвай-
те същата методология.

Какво правим, ако проблемът идва вслед-
ствие намесата на специализиран софтуер 
за заличаване на следи? Ще ви трябва хард 
диск редактор, който директно да се наме-
си в секторите на HDD-то. Вече всяка по-го-
ляма компания, производител на хард диско-
ве, предлага такъв тип програми.

Как да създавате и помните 
сложни и различни пароли?

Техниката, която ще използваме, се на-
рича... "алгоритъм": последователност от 
стъпки, които изграждат израз. Вместо 
обаче да се стараете да запаметите цял 

куп пароли за цял куп сайтове, ще трябва 
да запомните един конкретен алгоритъм, 
чрез който винаги ще се сещате дори за 
най-сложните. Но първо нека изясним как-
ви са съставките за получаване на стабил-
на парола, която ще е много трудно да се 
познае от другите: комбинация от малки и 
главни букви плюс цифри и специални знаци. 

И така, нека кажем, че най-големият ви 
идол е Робърт де Ниро (Robert De Niro). Ще 
направим микс от неговото име и ще взе-
мем, да речем, началните две букви от пър-
вото му име и първите две – от последно-
то. Сега ще добавим две цифри, един спе-
циален знак и ще ги структурираме в една 
цяла парола. Нека бъде Ro79Ni@.

Добре, сега да адресираме проблема с 
множеството пароли за различните онлайн 
услуги, които ползвате. Ще вземем първата 
и последната букви от името на сайта, от 
който се интересувате, и ще ги поставим 
съответно най-отпред и най-отзад на го-
репосочения пример. Ако това е Facebook, 
финалният резултат трябва да изглежда 
така: FRo79Ni@k. Ако ползвате Gmail, ще е: 
GRo79Ni@l. Тези пароли изглеждат респекти-
ращо, нали? Есенцията се крие в това, да 
разработите свой собствен алгоритъм, чи-
ято тайна не трябва да споделяте с никого.

Как да блокирате уебсайт на 
личния си компютър?

Всички добре знаем, че много сайтове 
са силно подозрителни, а и наличието на 
деца в семейството, ползващи Интернет, 
или на досадни любопитковци със сигур-
ност внася доза допълнителен смут. Как 
да блокирате подобни сайтове? Следвай-
те стъпките... 

Безцен ни цитати по компютърна сигурност 

"Никога не се доверявайте на компютър, който не можете да изхвърлите през 
прозореца" – Стив Возниак, един от създателите на Apple

"Софтуерът се разработва по подобие на египетските пирамиди, с милиони тух-
ли една върху друга, без структурна цялост, но с бруталната сила на хиляди роби" – 
Алан Клей, компютърен учен, работил за Apple, Xerox, MIT, Atari

"Всеки глупак може да използва компютър. Много го правят" – Тед Нелсън, изобре-
тател и пионер в информацион ните технологии

"Ако „Макдоналдс” работеше като софтуерна компания, един на всеки 100 „Биг 
Мак”-а щеше да причинява хранителни натравяния, а производителят щеше да си 
измива ръцете със: "Съжаляваме, ето ви ваучер за още два" – Марк Минаси, компю-
търен учен, работил дълги години за Microsoft

"Една система може да е напълно сигурна, ако е изключена, залята с бетон и запе-
чатана в охранявана от въоръжени агенти стая" – Джин Спейфорд, професор по ком-
пютърни науки

"Да пробиете нечия сигурност ви прави толкова хакери, колкото да бърникате по 
жиците на автомобилите и да си мислите, че сте автомобилен инженер" – Ерик Рей-
мънд, компютърен програмист и адвокат, специализиран в софтуера с отворен код 

"Компаниите харчат милиони долари в разработката на защити, кодиращи мето-
ди и устройства за сигурност. Това са пари на вятъра, защото никой не взема мер-
ки, за да адресира най-слабата точка по линията на сигурност та – самия потреби-
тел" – Кевин Митник, консултант по компютърна сигурност

"Ако си мислите, че технологиите могат да решат проблемите ви, свързани със 
сигурност та, то явно не разбирате проблемите и най-вече самите технологии" – 
Брус Шнейер, криптограф, писател, специалист по компютърна сигурност

"Злонамереният софтуер използва слабостите в поведението и знанията на по-
требителя, за да подсигури разпространението и съществуването си. С други ду-
ми, злонамереният софтуер се уповава изцяло на човешката операцион на система" – 
Стюарт Къркпатрик, компютърен учен

"Паролите са като бельото: не позволявате на другите да го видят, сменяте го 
често и в никакъв случай не трябва да го споделяте с непознати" – Крис Пирило, тех-
нологичен експерт за CNN и член на борда на директорите на Ustream.tv

"Проблемът с вирусите е временен и ще бъде решен до две години" – Джон Мак-
фий (1988), основателят на антивирусната компания McAfee

"Компютърните вируси са градски легенди" – Питър Нортън (1988), основателят 
на антивирусната компания Symantec
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В Windows XP можете да се възползва-
те от един хитър трик чрез хост файл. 
Отворете MyComputer –> изберете дела, 
на който е инсталирана операцион ната 
ви система –> отидете до Windows –> 
System32 –> drivers –> etc. В тази пап-
ка намерете и отворете hosts файла с 
Notepad. В края на файла добавете следно-
то: "127.0.0.1 www.xxx.com" (без кавич-
ките), и излезте, запазвайки 
промените.

Windows Vista и 
Windows 7 използ-
ва т  уе б  ф и л -
триращи ме-
тоди. До тях 
се стига, ка-
то отворите 
Control Panel-
а –> Parental 
Controls –> под 
User Accounts 
изберете Set up 
Parental Controls –> 
посочете за кой ака-
унт желаете да поста-
вите уебфилтър и следвайте 
стъпките, за да завършите операцията. 
Имайте предвид, че "Parental Controls" не 
може да бъде включен на администратор-
ски акаунт.

Създаване на Proxy
Съществуват много варианти за дос-

тъп до забранени или ограничени по няка-
къв начин сайтове. Един от тези методи 
е създаването на Proxy. Прокситата са с 
различни типове скриптове, на които ще 
обърнем внимание сега:

- PHProxy, както подсказва името, е 
скрипт, писан на PHP, и е един от най-по-
пулярните в момента. Ще трябва да раз-
полагате със собствен уебсървър или да си 
вземете хостинг акаунт. Налични са мно-
го уебхостове – и платени, и безплатни, 
като на вас ще ви трябва такъв, който 
позволява PHP (например awardspace.com). 
Свалете си скрипта (http://sourceforge.net/

projects/poxy) и качете файло-
вете на вашия сървър или 

уебхост. Това е всичко, 
което ви трябва, 

но можете да про-
меняте външния 
вид на прокси-
то, използвай-
ки CSS за персо-
нализиране на 
шаблон.

-  CGI  Proxy 
е леко фрустри-

ращ. Ако имате 
собствен сървър, ин-

сталирайте cgi/perl на 
него. Ако имате уебхост 

онлайн, намерете един, който 
да поддържа CGI скриптове. Един от до-
брите е http://tripod.com. Сега единстве-
ното, което трябва да направите, е да 
ъплоуднете nph-proxy файла в правилна-
та директория, но е възможно да не про-
работи поради... незнайна причина. Мо-
жете да тествате и автоматичния ин-
сталатор (потърсете го в Google), кой-
то ще ви поиска ftp акаунт. Някои, но не 
всички безплатни, уебхостинги го предла-
гат. И това е. Освен ако не притежавате 
вуду познания, вероятно няма да успеете, 

което е напълно нормално – ако не знаете 
Perl, този скрипт е невъзможен.

- Glype е страхотен скрипт и люби-
мец на мнозина, който можете да изтег-
лите от http://glype.com. Самия скрипт 
има нужда от PHP и Curl достъп, а ка-
то уебхост можете да се насочите към 
http://000webhost.com. Разбира се, ако има-
те собствен сървър, нямате проблем. От-
ворете папката и zip-нете ъплоудващата 
папка. Качете ъплоуд папката и линкнете 
към нея. Вече трябва да работи.

Забележки: Поради голямото количе-
ство ресурси, които заемат, безплатните 
уебхостинги ще ви изритат в рамките на 
седмица. Има много добри прокси хостин-
ги, за които можете да се разтърсите в 
Google. Горните са само примерни, но ето 
ви и още няколко: Netonomous.net (PHP ба-
зиран), UnlockMyspace.com (уеб базиран), 
AceVPN.com (openvpn базиран). 

Блокиране на Proxy сървъри без 
допълнителен софтуер

Вече сте наясно със създаването на 
Proxy, а сега е моментът да се научите и 
как да се защитавате от тях, при това 
без инсталиране на допълнителен софту-
ер. За целта ще ползваме HTTP протоколи, 
поставяйки скрипт във файла htsaccess на 
уебсайта. След като въведете кода, посо-
чен по-долу, качето го на сървъра си. Ме-
тодът е ефективен и работи:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:VIA} !^$ 
[OR]
RewriteCond %{HTTP:FORWARDED} 
!^$ [OR]

RewriteCond %{HTTP:USERAGENT_
VIA} !^$ [OR]
RewriteCond %{HTTP:X_
FORWARDED_FOR} !^$ [OR]
RewriteCond %{HTTP:PROXY_
CONNECTION} !^$ [OR]
RewriteCond %{HTTP:XPROXY_
CONNECTION} !^$ [OR]
RewriteCond %{HTTP:HTTP_PC_
REMOTE_ADDR} !^$ [OR]
RewriteCond %{HTTP:HTTP_
CLIENT_IP} !^$
RewriteRule ^(.*)$ – [F]

Деинсталиране на AVG Free
Приемаме, че вече сте опитали да от-

страните AVG Free с AVG Remover (http://
www.avg.com/eu-en/download-tools), който 
за съжаление не винаги сработва с по-ста-
ри версии на програмата. Спокойно, и за 
вас имаме решение. Ще ползваме SubInACL 
(http://brothersoft.com/subinacl-186736.html) 
command-line приложението на Microsoft, 
което предоставя тотален контрол за 
сигурност та на файловете, регистрите 
и услугите (но което за съжаление не ра-
боти под Windows 7). След като свалите 
SubInACL, стартирайте .msi файла, за да го 
инсталирате. Използвайки NotePad, напра-
вете copy/paste на посочените долу коман-
ди във файл, наречен "reset.cmd" (създайте 
го в същата директория, в която сте сло-
жили exe-то на SubInACL):

subinacl /subkeyreg 
HKEY_LOCAL_MACHINE /
grant=administrators=f
subinacl /subkeyreg 
HKEY_CURRENT_USER /
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grant=administrators=f
subinacl /subkeyreg 
HKEY_CLASSES_ROOT /
grant=administrators=f
subinacl /subdirectories 
%SystemDrive% /

Как ще изглеждат горещите теми от 
всекидневието ни, ако бъдат превърнати в 
компютърни вируси?

grant=administrators=f
subinacl /subkeyreg HKEY_
LOCAL_MACHINE /grant=system=f
subinacl /subkeyreg HKEY_
CURRENT_USER /grant=system=f
subinacl /subkeyreg HKEY_
CLASSES_ROOT /grant=system=f
subinacl /subdirectories 
%SystemDrive% /grant=system=f

Пуснете "reset.cmd". 

WIKILEAKS VIRUS  – разпространява личните 

ви дан ни към непознати места, но в край-

на сметка антивирусът ви ще го залови и 

отстрани.

BUREAUCRAT VIRUS  – разделя хард диска на 

стотици малки единици, всяка от които не 

извършва никаква ползотворна дейност, но 

всички заедно твърдят, че са най-важната 

част от компютърната система.

GOVERNMENT VIRUS – нищо не работи, как-

то трябва, но диагностичният ви софтуер 

твърди, че всичко е наред.

HURRICANE VIRUS – издухва на вятъра всич-

ките ви 

файлове и съобщава, че правителството ще 

ви помогне да си ги възстановите. 

KEVORKIAN VIRUS – помага на компютъра ви 

да се изключи сам, когато си поиска. Сканира 

хард диска за стари файлове и ги отстранява.

NEW WORLD ORDER VIRUS – вероятно безопа-

сен, но пък кара много хора да губят разсъ-

дъка си, само като му чуят името. 

PROZAC VIRUS – скапва RAM, но пък на про-

цесора не му пука. 

PUBL I C  TRANSPORTAT ION V IRUS  –  ка -

ра браузъра ви да забива на всеки сайт. 

QUANTUM LEAP VIRUS  – един ден РС-то ви 

е лаптоп, на следващия е Macintosh, а на 

по-следващия – Nintendo. 

SURVIVOR VIRUS – изтрива файловете ви един 

по един в продължение на 13 седмици, дока-

то не остане само един – най-дразнещият. 

VIAGRA VIRUS  – при натиск разширява 

вместимост та на хард диска.

AVATAR VIRUS – един от най-разпространени-

те вируси в историята; вреди на зрението.

Едва ли има потребител, на когото да 

не се е случвало да работи нещо на ком-

пютъра и да прекъсне електрозахранване-

то точно в най-неподходящия момент. На-

истина това е ужасно неприятно, особе-

но в нашата страна, където качеството 

на услугите на енергоразпределителните 

дружества на много места е под всякаква 

критика. Имен но в такива случаи идва на 

помощ UPS технологията.

Непрекъсваемите източници на елек-

трозахранване UPS (Uninteruptable Power 

Supply) са известни и като “резервни из-

точници на захранване”. Те се използват, 

за да осигурят аварийно енергоподава-

не чрез други енергийни източници (в 

Безплатните софтуерни ъпдейти като допълнително ниво на сигурност

Защита на захранването за 
компютрите у дома и в офиса
Тест на UPS устройства – или причините, 
поради които не трябва да се пести от 
такъв тип техника 

Денислав Славчев
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в електрозахранването и времето им на 

автономна работа е сравнително малко. 

При UPS-ите то обикновено е между 5 и 

20 мин., което е напълно достатъчно, за 

да се възстанови електрозахранването 

от друг помощен източник или да се за-

пазят отворените файлове.

Разбира се, няма ограничение за използ-

ването на UPS устройствата при разли-

чен тип оборудване, но в практиката се 

е наложила масовата им употреба най-ве-

че в телекомуникациите, компютрите и 

критичната апаратура, където прекъсва-

нето на електрозахранването може да до-

веде до загуба на дан ни или да нанесе голе-

ми бизнес щети. UPS устройства се сре-

щат в доста голям диапазон от мощно-

сти и размер, като започват от най-мал-

ките, достатъчни за захранване на обикно-

вен компютър без монитор (около 200VA), 

до разновидности с мощности, достигащи 

до няколко МW (мегавата), необходими в 

центровете за обработка на дан ни (сър-

върни центрове).

UPS устройствата се разделят на ка-

тегории в зависимост от това, към кои 

от горните проблеми за разрешаване са 

адресирани, независимо че някои произво-

дители си ги категоризират според това, 

какъв брой от проблемите преодоляват.

Видове технологии
Съвремен ните UPS устройства техно-

логично се разделят на три основни кате-

гории  – Online, Line Interactive (известна 

и под търговското наименование Backup 

UPS) и Offline устройства. 

Offline UPS устройствата, наричани 

още standby (SPS), предоставят единстве-

но базова функционалност, като осигуря-

ват само защита от спиране на мрежо-

вото захранване и от мигновени промени 

(пикове и падове) над и под оптималната 

стойност на напрежението. Обикновено 

standby устройствата не предлагат сле-

дене на капацитета на батерията (в ня-

кои от последните модели тази функция 

вече е налична) и самотестване, като по 

този начин изключването им не може да 

бъде предизвестено.

SPS устройствата са най-евтините и 

по-лош избор даже и от нищо, защото да-

ват фалшива сигурност за защита на по-

требителя. Тя няма да проработи, кога-

то е необходима. При този тип устрой-

ства мрежовото напрежение преминава 

директно от входа към изхода. Така изхо-

дът повтаря входното напрежение, като 

единствено е защитен от мигновени пико-

ве и пропадания. Предвиден е отделен блок 

за зареждане на акумулатора, който функ-

ционира, когато мрежовото напрежение 

е налично и в съответните граници. Ако 

стойност та на входното (мрежовото) на-

прежение падне под определена, предвари-

телно дефинирана стойност, тогава SPS 

устройството включва своя DC-AC конвер-

тор, който се захранва от акумулатор и 

механично, чрез реле превключва изхода.

Времето за превключване на релето е 

доста критичен показател, защото в то-

зи момент изходът остава без напрежение. 
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APC Back-UPS Pro 900
EATON Evolution 

850
FSP EP 1000

Inform Guardian 
LCD 1000AP

Repotec RPT 1003AU
CyberPower 
BR850ELCD

Тип Line Interactive Line Interactive Line Interactive Line Interactive Line Interactive Line Interactive

Тегло [кг] 10,4 10,85 8 8 11 6,4

Пълна изходна мощност, [VA] 900VA / 540W 850VA / 600W 1000VA / 600W 1000VA / 600W 1000 VA / 600W 850VA / 510W

Диапазон на входното напрежение, [V]- n/a 150-294V 81-145 / 162-291V 165-286V 86V-144 / 172-288V 160-265V

Брой изходни захранващи розетки с непрекъсваемо захранване 4 2 2 2 4 3

Брой изходни розетки само със защита от пикове 4 2 2 2 не 3

Осигурена защита [J] 355 n/a n/a n/a n/a n/a

Интерфейс за включване към PC USB USB/RS232 USB/RS232 USB USB/RS232 USB

Форма на изходното напрежение sin sin modified sinevawe modified sinevawe modified sinevawe modified sinevawe

Време на автономна работа при 185W товар, [мин.] 19мин. 18min Failed Failed Failed Failed

случая акумулатори) при прекъсване на 

основното мрежово електрозахранва-

не. Най-общо технологията се състои в 

това, че при прекъсване на мрежовото 

захранване автоматично се превключ-

ва на батерийно, което представлява 

инвертор, преобразуващ напрежението 

на акумулаторните батерии в промен-

ливо – съответстващо на стандарта в 

региона, където се ползва. В нашия слу-

чай ~230V (+10%, –5%), 50Hz.

В зависимост от топологията UPS 

устройствата могат да регулират 

стойност та на напрежението на изхода 

си, поддържайки една оптимална стой-

ност, независимо от мрежовите флукту-

ации, както и да предпазват захранвана-

та електрон на апаратура от смущения, 

кратковремен ни пикове или пропадания 

на захранващото напрежение. Те се отли-

чават от другите помощни аварийни из-

точници на захранване (например генера-

торите) по това, че осигуряват мигнове-

на защита срещу моментни прекъсвания 
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Типичното време, което дават по специ-

фикации производителите, започва от по-

малко от 4 mS, но на практика е около 25 

mS и повече. То най-вече зависи от закъс-

нението на схемата за подаване на сигнал 

при спиране на мрежовото захранване и 

времето за включване на контактите на 

самото реле. Колкото по-малко е времето 

за превключване, толкова по-добре.

За да се елиминира или сведе до мини-

мум този недостатък в схемотехниката 

на превключващите UPS устройства, се 

прилагат различни методи. Един от най-

широко разпространените е използване-

то на кондензатор, който намалява значи-

телно времето за превключване. Устрой-

ствата, ползващи другия метод, са по-

лучили наименованието ферорезонансни 

UPS. При този метод в изхода като фил-

тър е поставен ферорезонансен транс-

форматор, който е конструиран така, 

че да задържа енергия за по-дълго време, 

отколкото е времето за превключва-

не от мрежово на батерийно захранва-

не. По такъв начин се редуцира времето 

за превключване до нулева стойност. Ха-

На диаграмата е показан начинът за регулиране на изходното напрежение при Line Interactive UPS устройствата

рактерно за този конкретен тип устрой-

ства е високата ефективност – над 92-

93%, както и добрата изолация на изхода 

спрямо входа. 

Line Interactive 
По същество този тип устройства ра-

ботят на принципа на offline технология-

та, но се явяват неин подобрен вариант. 

Разликата е, че входното напрежение, пре-

ди да се подаде на изхода, преминава през 

регулируем автотрансформатор, който 

в съвремен ните UPS устройства се упра-

влява от микроконтролер. Тази техника е 

получила наименованието AVR (Automatic 

Voltage Regulation). При този подход се оси-

гурява относителна стабилност на изход-

ното напрежение при значително по-ши-

рок обхват на промяната на входното на-

прежение. По същество това е един по-

специален от обикновения тип трансфор-

матори. Той има няколко изведени секции 

от първичната си намотка, които могат 

да бъдат превключвани от схема, следяща 

мрежовото напрежение, така че да осигу-

рят различни отношения на трансформа-
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ция на входящото спрямо изходящото на-

прежение. По такъв начин изходното на-

прежение се поддържа в границите на до-

пустимото от стандарта при по-дълго-

трайни спадове и покачвания на мрежово-

то напрежение, без да се налага превключ-

ване към доста ограниченото като ресурс 

батерийно захранване. 

Тук пак се наблюдава една особеност – 

при самото превключване от една на дру-

га секция на първичната намотка отново 

има момент, в който няма захранване  – 

това се прихваща от управляващата елек-

троника и се включва за много кратко вре-

ме батерийното захранване. Автотранс-

форматорите обикновено са конструира-

ни да работят в доста широк диапазон на 

захранващото напрежение (обикновено в 

рамките на ~160-180V до ~260-280V). Той за-

виси от броя на превключваните секции и 

рефлектира върху големината, респектив-

но и цената на UPS устройството. Необ-

ходимо е да се знае, че при по-ниско от 

номиналното работно на-

прежение и еднаква консу-

мирана мощност се увели-

чава стойност та на про-

тичащия ток, което на-

лага допълнително подсил-

ване на всички вериги над 

нормалното при номина-

лен режим на работа. Чак 

след излизане на входното 

напрежение извън обхва-

та на регулиране на авто-

трансформатора се включ-

ва инверторът с батерий-

ното захранване, за да оси-

гури нормално напрежение 

на консуматора.

Online UPS устройствата използват 

двойно преобразуване на напрежението. Те 

са най-съвършените и съответно най-скъ-

пите. При тях променливотоковото мре-

жово напрежение се изправя и преобразува 

в постоян но, което захранва акумулатора 

(или блока акумулатори). После следва об-

ратното преобразуване от инверторния 

блок до променливо напрежение с номинал-

ната стойност на мрежовото. При тази 

технология практически входът е отде-

лен от изхода, като параметрите на из-

ходното напрежение практически зависят 

само и единствено от характеристиките 

на инвертора. При него поради постоян но 

свързания акумулатор към инвертора липс-

ва характерното превключване при други-

те топологии, ако спре мрежовото напре-

жение. Мрежовото напрежение от входа 

се изправя и се подава едновремен но към 

инвертора и акумулатора. Има и специал-

на схема, която регулира заряда на бате-

рията, така че да не се презарежда и от-

там да є се скъсява животът. При прекъс-

ване на мрежовото захранване изправите-

лят спира да подава напрежение към инвер-

тора и тогава той остава да се захранва 

само от акумулатор. 

Online UPS устройствата се използват 

най-вече при захранване на много критич-

на апаратура и компютърна техника, коя-

то е силно чувствителна към флуктуации 

(колебания) на захранващото напрежение, 

а също и в ситуации, когато е необходима 

изолация на входа от изхода.

Основният недостатък на технологи-

ята е причинен от двойното преобразу-

ване на напрежението и това е по-ниска-

та є ефективност в сравнение с остана-

лите топологии. Също така поради фа-

кта, че инверторът работи постоян но, 

той трябва да бъде по-мощен и по-надеж-

ден спрямо другите технологии, за да мо-

же да осигури непрекъсната работа. Неза-

висимо че този тип UPS устройства пона-

чало са замислени за осигуряване на мощно-

сти от десетки KW, вече могат да се наме-

рят модели и за персонална употреба с по-

малка мощност и от 500W. Независимо от 

високата си цена, те са много цен ни при 

„шумно” мрежово захранване, като напри-

мер в индустриална среда, при големи на-

товарвания и групово захранване на цен-

трове за обработка на информация, както 

и за захранване с автономни генератори.

При този клас устройства съществува 

и една друга разновидност, която е хибрид 

между offline и online топологията и коя-

то няма точно наименование. Компаниите 

HP и Eaton са ги кръстили например Doble 

Conversion UPS on Demand. Характерното 

за тях е, че първоначално работят в ре-

жим offline и когато колебанията на мре-

жовото напрежение излязат извън грани-

ците на определен дефиниран входен об-

хват, преминават в online режим на рабо-

та. При това обединение на двете техно-

логии се получава по-висока ефективност, 

като се запазват характерните предим-

ства на online принципа. 

Форма на изходното 
напрежение

На пазара се предлагат два вида UPS ус-

тройства в зависимост от формата на из-

ходното напрежение. Единият е с истин-

ска синусоидална форма на изходното на-

прежение (Pure Sine Wave), както е и при 

мрежовото, а другият, по-евтин тип, е с 

така наречената модифицирана синусои-

да (Modified Sine Wave). Всички по-качест-

вени UPS устройства са със синусоидал-

на форма на изходното напрежение, като 

по този начин предлагат пълна съвмес-

тимост с всички променливотокови кон-

суматори. При устройствата с модифи-

цирана синусоида не може да се говори за 

пълна съвместимост, тъй като някои ус-

тройства са конструирани така, че са за-

висими от формата на променливото на-

прежение (например двигателите, мрежо-

вите трансформатори и др.) и при пода-

ване на различна форма си променят и ха-

рактеристиките. Имен но по тази причи-

на това решение се среща само в евтини-

те UPS устройства. 

За компютрите и периферията, кои-

то използват импулсни захранвания, до 

известна степен това е без значение. В 

този случай единствените проблеми (но 

(в случая акумулатори) при прекъсва-

не на основното мрежово електрозах-

ранване. Най-общо технологията се със-

тои в това, че при прекъсване на мрежо-

вото захранване автоматично се прев-

ключва на батерийно, което предста-

влява инвертор, преобразуващ напре-

жението на акумулаторните батерии 

Проблеми на мрежовото 
електрозахранване

Основните проблеми в електрозахранването, които 

са предмет на коригиране от UPS устройствата, са:

1. Прекъсване на електрозахранването

2. Понижено напрежение 

3. Повишено напрежение

4. Кратковремен но пропадане на напрежението

5. Кратковремен ни пикове в напрежението

6. Флуктуация на честотата

7. Хармонични изкривявания 

8. Шум и смущения
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никак не маловажни!) могат да създадат 

съвремен ните компютърни захранвания 

с така наречената активна корекция на 

фактора на мощност та – ActivePFC. Про-

блемът е комбинация от няколко факто-

ра. Основният се дължи на факта, че по-

ради някои схемни особености на APFC 

при правоъгълен сигнал започва да се чер-

пи по-голям ток от изхода на UPS устрой-

ството. Другият момент е при прев-

ключване на UPS устройството от мре-

жово на автономно захранване. Тъй ка-

то процесите не са мигновени и самото 

напрежение не се превключва мигновено, 

минава известно време, докато то дос-

тигне номиналната си стойност. Точно 

в този момент APFC отчита по-ниско 

напрежение и автоматично увеличава 

черпения ток, за да осигури необходима-

та мощност за това. Този увеличен ток 

предизвиква пад на напрежението в из-

хода на UPS, който отново се отчита 

от APFC, и той отново увеличава тока. 

По този начин се влиза в лавинообразен 

процес – сработва токовата защита на 

UPS-а и той на практика не може да пре-

мине на автономно захранване.

Все пак, за да се елиминират част от 

проблемите, производителите на захран-

вания в последните поколения модели са 

добавили токово ограничение на АPFC, та-

ка че да не може прекалено много да уве-

личава консумирания ток от UPS. Разби-

ра се, това не е решение, защото позво-

лява да се използва UPS устройството, 

но на много малък капацитет от възмож-

ностите му. Ако все пак се използва ком-

бинация от такъв тип захранване и UPS 

устройство с модифицирано синусоидал-

но напрежение на изхода, то последното 

трябва да се подбере така, че да e с мно-

гократно по-голяма мощност от необхо-

димата по принцип. 

Мощност на UPS 
устройствата

Всички сте свикнали с мерната едини-

ца за мощност ват [W], защото я среща-

те навсякъде. Но истинското объркване 

настава, когато прочетете специфика-

циите на UPS устройствата и там срещ-

нете мерната единица волт-ампер [VA]. 

Когато се заговори за променлив ток, то-

гава мощност та придобива пълния си из-

раз Wrms=Vrms*Irms*cos(Ф). Както се виж-

да, тя е произведение на ефективните 

стойности на напрежението и тока и един 

нов член, отчитащ фазовото отмества-

не между тока и напрежението (получа-

ва се при не чисто активен товар – реак-

тивен), нарича се фактор на мощност та.

Както се вижда от израза, факторът 

на мощност та може да приема стойно-

сти от 0 до 1, като на практика за различ-

ните консуматори варира от 0.5 до 1. То-

ва означава, че при реактивен товар спря-

мо активен с аналогична мощност проти-

чащият ток може да достигне до два пъ-

ти (и повече) по-високи стойности. Имен-

но поради това и факта, че консуматори-

те на UPS устройствата не са чисто ак-

тивни, изходният инвертор е съобразен 

със споменатото и изходната мощност 

се дава като пълна мощност с волт-ампе-

ри [VA]. Ако е дадена и ефективната мощ-

ност на UPS устройството, много лесно 

може да се изчисли какъв товар и какъв 

фактор на мощност та са заложени при 

конструирането му  – cos(Ф)=Prms/Pfull. 

Обикновено повечето UPS устройства 

са конструирани да могат да захранват 

консуматори с фактор на мощност та 

cos(Ф)=0.55-0.65.

Заключение… или "как се 
провалиха тестовете"

Няма грешка, правилно сте прочели. Те-

стове няма, и то не защото ние не сме ис-

кали да ги правим, а поради факта, че по-

вечето UPS устройства още на стартова-

та права изпаднаха от класирането. Вед-

нага се сещам за една поговорка – "Не съм 

достатъчно богат, за да си позволя евти-

но". Тук ситуацията много ми напомни за 

нея, защото всички евтини UPS устрой-

ства се провалиха.

Наистина би било ужасно да си купите 

UPS устройство и точно когато настъпи 

най-важният момент (да оправдае инвес-

тицията), то да се провали, а с него и вие, 

тъй като сте се предоверили на техноло-

гията. Този сценарий обаче е реалност, ако 

сте собственик на що-годе съвременен ком-

пютър, изграден от качествени компонен-

ти и съвсем логично снабден със захранва-

не с APFC. 

След като тествахме двата модела на 

топ марките APC и Eaton, се сбъднаха наши-

те най-черни прогнози. Нито един друг UPS 

не можа да осигури безпроблемна работа на 

повече от 200W товар, а предложението 

на FSP се огъна още на 150W. В началото ре-

шихме, че нашето захранване A-Data 1200W 

(OEM CWT) е причина, но след няколко проби 

с Cooler Master Silent Pro Gold 1000, Chieftec 

Nitro BPC-550C (550W) и Cooler Master Real 

Power Pro M1000 установихме, че пробле-

мът не е в "нашия телевизор", а в самите 

UPS-и, които са най-евтините и съответ-

но са с форма на изходното напрежение от 

тип модифицирана синусоида. Така че 600W 

(или 1000VA) не могат да осигурят безпро-

блемно захранване на повече от 200W то-

вар, което автоматично ги обезсмисля ка-

то варианти за покупка с цел защита на съ-

временен компютър. В този случай всички 

евтини модели могат да свършат работа 

за защита на стари системи или на много 

съвремен ни бюджетни. В тях цената е оп-

ределяща и все още се слагат "безимен ни" 

захранващи блокове, които са или без APFC, 

или само с пасивен такъв модул.

Казано иначе, ако искате да имате един 

истински UPS, не трябва да пестите сред-

ства, защото обикновено добрите пред-

ложения са два (че и повече) пъти по-скъпи 

от бюджетните, но пък със сигурност то-

ва не е случайно. Илюстрира го и фактът, 

че разликата между двата маркови модела 

на Eaton и APC спрямо останалите беше ог-

ромна и очебийна – и като качество, и ка-

то екстри, които получавате. Най-малко-

то защото един Eaton Evolution 850 e два 

пъти по-обемист и почти толкова по-те-

жък от например CyberPower BR850ELCD. 

Да не споменаваме пък APC, където полу-

чавате безпрецедентно качество. Дока-

зателство за него са 3-годишната гаран-

ция, с която пристига, както и тестови-

ят листинг от завода с подпис и печат на 

качествения контрол. За жалост много чес-

то в практиката се случва така, че мно-

го евтините неща всъщност не могат да 

ни вършат работа. Тестовете ни доказа-

ха недвусмислено, че при UPS устройства-

та това важи с пълна сила.
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APC BACK-UPS PRO 900

Едва ли има някой, който не е чувал за класи-

ката при UPS устройствата – APC. Конкретни-

ят модел отново демонстрира високата класа 

на марката. Устройството е доста солидно, 

като на лицевия панел е разположен LCD дис-

плей, който ви дава изключително богата ин-

формация за всички текущи параметри на ус-

тройството – например потребяемата мощ-

ност, честота и големина на входящото и из-

ходящото напрежение, оставащо време за ра-

бота на батерията, индикатор за заряда є, 

както и информация при сработване на някоя 

защита. Като всички модели на марката и то-

зи пристига с изключена батерия, но за включ-

ването є вече не е необходимо да поставяте 

клеми, което не на всеки потребител се нра-

ви, а само да я извадите и завъртите обра-

тно. Back-UPS Pro 900 разполага с две групи от 

по четири броя IEC-320 изходни евророзетки. 

Освен това има защита на LAN мрежа, както 

и на телефон/факс/Adsl линия. Връзката с ком-

пютъра се осъществява чрез USB кабел. Изме-

реното време за автономна работа с товар 

255W беше 19 мин., което напълно отговаря 

на декларираното от производителя.

отлична функционалност
върхово качество
отличен софтуер
наличие на LCD дисплей
синусоидално изходно напрежение
относително висока цена 

Предоставено за тестове от: Solytron
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 370 лв.
Гаранционен период: 36 мес.

CYBERPOWER BR850ELCD

Този UPS предлага доста функционален дизайн, защото съвместява разклонител и UPS. 

Разполага с шест броя изходни гнезда тип „шуко”, но три от тях са директни от мрежа-

та и са обезпечени само със защита против кратковремен ни пикове на напрежението. На-

лична е и защита за LAN мрежата срещу опасни пикови напрежения. Връзката с компютъ-

ра се осъществява чрез USB интерфейс. В комплекта е включен и софтуер за мониторинг 

и управление на UPS устройството PowerPanel Personal edition, който предлага много бога-

та функционалност и интуитивност при работа с него. Също така на самия UPS има LCD 

дисплей, изобразяващ някои основни параметри. Като бонус получавате и зареждащ адап-

тер за акумулаторни батерии тип "AA". Формата на изходното напрежение е модифици-

рана синусоида и това е основният проблем, защото прави невъзможна работата с ком-

пютър, снабден с APFC захранване. Иначе устройството е от GreenPower UPS фамилията 

и предлага висока ефективност на преобразувателя на напрежение. За по-стари компютри 

това устройство би вършило чудесна работа.

оголям брой захранващи гнезда
отличен софтуер
не може да работи с APFC за-

хранващи блокове 
сравнително висока цена

Предоставено за тестове от: Comelsoft
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 223 лв.
Гаранционен период: 24 мес. (елек-
троника), 12 мес. (батерии)
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EATON EVOLUTION 850

Tози модел е продукт на поделението MGE, кое-

то е част Eaton. Качеството на изработка е много 

високо. Устройството е доста голямо и не особе-

но леко на фона на останалите уж по-мощни моде-

ли. На лицевия панел са разположени доста LED индикаторни ди-

оди, които изобразяват статуса и режима на работа на EATON 

Evolution 850. Изходните розетки са четири на брой IEC-320, ка-

то само две от тях осигуряват автономно захранване от бате-

риите, а другите две са само защитени от пренапрежения. Ос-

вен тези изходи устройството не предлага други, като защита 

на LAN мрежа и телефон на линия. За сметка на това Evolution 850 

има подмяна "в движение" на батериите, без да се налага да го 

изключвате. Напрежението на изхода е със синусоидална форма, 

което прави този UPS приложим за много широк спектър от кон-

суматори, с които би се справил без всякакви затруднения. Връз-

ката с компютъра е чрез USB или RS232. Устройството е оком-

плектовано с доста богат като възможности софтуер за мони-

торинг и контрол, който по принцип е предназначен за всички 

ОC, нo при тестовете ни не беше от най-безпроблемните под 

Windows 7 64 bit. Измереното време за автономна работа при 

товар 255W беше 18 мин.

синусоидална форма на из-
ходното напрежение

висока цена 
проблеми със софту-

ера под Windows 7 64 bit
обемист

Предоставено за тестове от: Solytron
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 395 лв.
Гаранционен период: 24 мес.

FSP EP1000 

EP1000 е отдавна познат UPS 

модел у нас и съвсем доскоро беше 

флагманският модел на FSP. Дизай-

нът му е стилен, като на лицевия 

панел присъства характерният син 

свят на марката. Има три индика-

торни LED диода за текущия ре-

жим, както и за евентуално прето-

варване. EP1000 разполага с две из-

ходни захранващи розетки тип "шуко", което не изисква преходни кабели, 

както и два IEC-320. Освен тях има и защита на LAN мрежа, което е дос-

та полезна функция за домашния потребител. Интерфейсът към компю-

търа се осъществява чрез USB, но е наличен и сериен RS232 порт, който 

обаче е с нестандартен куплунг. Използваният софтуер е ViewPower, кой-

то не от най-безпроблемните и е познат и от останалите модели на мар-

ката. Изходното напрежение е модифицирана синусоида и по тази причи-

на този UPS има сериозен проблем при работа с APFC захранващи блокове.

добра цена
защита за LAN мрежа
софтуер, поддържащ само Windows
не може да работи с APFC за-

хранващи блокове
забележими радиосмущения

Предоставено за тестове от: Most Computers
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 141 лв.
Гаранционен период: 24 мес.
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REPOTEC RPT 1003AU

Устройството е масивно и с изцяло метален корпус, като само лицеви-

ят панел е пластмасов. Това е повлияло на общото му тегло, което над-

вишава подобните модели. На предния панел е разположена светлин ната 

LED индикация, указваща моментното състояние и режима на работа на ус-

тройството. Изходните розетки са четири на брой IEC-320, като в оком-

плектовката ще намерите и два преходни кабела за тях. Освен тези изхо-

ди RPT 1003AU предлага и защита за LAN мрежа. Връзката с компютъра се 

осъществява чрез USB интерфейс, но е наличен и RS232, който позволява 

да го включите към някой много стар компютър. Това е важно, защото и 

при този модел формата на изходното напрежение е модифицирана сину-

соида, което прави невъзможна работата му съвместно с модерен компю-

тър с APFC захранващ блок. Към RPT 1003AU получавате и софтуер за мони-

торинг и управление, за който не може да се каже, че е от най-удобните, 

но все пак върши работа. 

малки габарити
не може да работи с APFC за-

хранващи блокове 
много тежък

Предоставено за тестове от: Most Computers
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 160 лв.
Гаранционен период: 24 мес.

INFORM GUARDIAN LCD 1000AP

Устройството е с класически дизайн и размерът му е стандартен – като на дру-

гите аналогични по мощност продукти. На лицевия панел освен бутона за включване 

и изключване има и LCD дисплей, който е заменил LED диодните индикатори, указва-

щи наличието или липсата на мрежово напрежение, неговата стойност, режим на ра-

бота и претоварване. Като при всеки един съвременен UPS управлението е микроп-

роцесорно и осигурява по-прецизно регулиране на изходното напрежение. Guardian LCD 

1000AP разполага с две изходни розетки (тип „шуко”), което е напълно достатъчно, за 

да включите освен самия компютър и монитора си. Той също по подобие на останали-

те модели предлага защита на LAN мрежа. Връзката с компютъра се осъществява са-

мо и единствено чрез USB интерфейс. Формата на изходното напрежение е модифи-

цирана синусоида, което автоматично го изключва от списъка за работа със съвремен-

ни PC системи от среден клас, използващи APFC захранващи блокове.

добра цена
не може да работи с APFC за-

хранващи блокове
Предоставено за тестове от: Most Computers
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 138 лв.
Гаранционен период: 24 мес.
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