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 представя

През 2012 г. известният производител на РС шасита, охлаждащи 
решения, захранвания и периферия Cooler Master отбелязва 20-го-
дини присъствие на компютърния пазар и може би точно поради 
тази причина е сред компаниите, които бързат да ни зарадват с ин-
тересни нови продукти още в първия работен ден за новата година. 
А както може да се очаква, Cooler Master започва годината с летящ 
старт в основното си продуктово портфолио – това на РС шаситата. 
Това става с анонса на второто поколение кутии от своята "космиче-
ска" серия, а имен но – с Cosmos II.

С тези си нови шасита производителят всъщност обособява 
нов клас за този тип продукти, който в Cooler Master наричат "Ultra 
Tower", и който е предназначен да удовлетворява и "ултра" изисква-
ния. Сред основните отличителни черти на шаситата Cooler Master 
Cosmos II е артистичният дизайн (според компанията вдъхновен от 
този на луксозните автомобили) и корпусът, използващ комбинация 
от алуминий, стомана, "mesh" елементи и зрелищно светодиодно 
LED осветяване.

От компанията специално отбелязват и "екстремния" охладите-
лен потенциал на новите шасита, които са специално конструира-
ни с мисъл за интегриране на водни охлаждания. Тази възможност 
е обезпечена с поддръжката на 240-милиметров радиатор, който се 
монтира в горната част на кутията, а при желание (и след премахва-
нето на една от долните клетки за HDD) такъв може да се монтира и 
отстрани. Разбира се, поддържат се и всякакви 120mm или 140mm 
All-in-one (AIO) готови решения за водно охлаждане, без значение 
от марката и модела им С цел да се осигури директен достъп до по-
хладния въздух извън кутията, конструкторите са дали възможности 
и за лесно отваряне на двата странични панела, което става само с 
натискането на един бутон.

На високо ниво е и хардуерната поддръжка, като в Cosmos II ша-
ситата има възможност (и място) за инсталирането на общо до 13 
броя 3,5-инчови HDD устройства и XL-ATX дън ни платки. Предви-
дени са също "10+1" разширителни слота, които позволяват монти-
рането и на 4-way графични конфигурации от тип SLI / Crossfire и с 
най-мощните видеокарти на пазара. В случая "+1" слотът пък поз-
волява инсталирането на допълнителни add-on PCI карти или функ-
ционални панели, допълнителни охладители и др.

Голяма част от споменатия дотук хардуер може да се монтира и 
без използване на инструменти, а възможностите за кабелен мени-
джър, според компанията, са от професионален клас. Предният па-
нел на CM Cosmos II кутията пък осигурява както изобилие от USB 
3.0 / 2.0, аудио и пр. портове, така и възможности за лесен контрол 
над скорост та на вентилаторите и LED осветяването.

Според официалната информация от Cooler Master, новите ша-
сита Cosmos II ще се появят на пазара преди средата на януари, на 
препоръчителна цена от около $350. За по-точна информация от-
носно цените и наличност та на модела в България се препоръчва 
да се обръщаме към местния дистрибутор на Cooler Master – ком-
панията Мост Компютърс. 

Cooler Master стартира годината с второ 
поколение на “космическите” си шасита
С шаситата Cosmos II компанията Cooler Master въвежда нов клас РС кутии, определян от 
производителя като “Ultra Tower” и предназначен за потребителите с “ултра” изисквания.
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Честита Нова година с новото 
дигитално издание на PC World!
(няколко думи за промените) 

Уважаеми читатели, партньори и  
приятели на PC World,
Вeче знаете, че с новата година вашето 

списание ще бъде публикувано в изцяло дигита-
лен формат, а пред Вас е и първия брой на спи-
санието в неговото модерно превъплъщение. В 
специално създадената секция с въпроси и от-
говори на сайта ни вече Ви запознахме подроб-
но с особеностите на формата, но преди да раз-
гърнете следващите страници, вероятно ще Ви 
е интересно да се запознаете предварително с 
промените по отношение на съдържанието и ди-
зайна. Затова ето няколко уводни думи по тези 
въпроси.

Промените в дизайна са може би най-съ-
ществената част от новия формат. Въпреки че, като цяло, дигиталното издание 
наподобява познатия хартиен формат, то всъщност е оптимизирано за четене на 
компютърен. лаптоп или таблетен екран. От визуална гледна точка промените са 
по-скоро дискретни, отколкото “очевадни”, но като интерактивност възможностите 
вече са много повече. Както ще можете да се уверите сами, в повечето статии има 
нови графични елементи, анимации и, не на последно място, директни линкове, во-
дещи към допълнителна информация по темата в сайта на PC World и други уеб ре-PC World и други уеб ре-и други уеб ре-
сурси, видео, официални статии и пр. 

Промените в съдържанието не са много: в дигиталното издание ще можете 
както и досега да намирате полезна и актуална практическа информация от оби-
чайните рубрики: софтуер, хардуер, Интернет, Help, Lifestyle, Практика и т.н. Тъй 
като на www.pcworld.bg ежедневно публикуваме новини, решихме, че няма нуж-ежедневно публикуваме новини, решихме, че няма нуж-
да да ги преговаряме и в месечното издание, затова такава рубрика вече няма. 
За сметка на това предлагаме новата рубрика “Продуктови ревюта и обзо-
ри”, където ще можете да намирате подробни описания на индивидуални 
нови продукти и услуги, които са направили впечатление на редакторите.

Ежемесечната софтуерна селекция обаче има изцяло ново предста-
вяне: тя вече е интегрирана вътре в страниците на дигиталното списание. 
По този начин вече можете лесно да разглеждате пълния опис на софту-
ера в ��� селекцията, като заедно с описанията разполагате и с отдел-��� селекцията, като заедно с описанията разполагате и с отдел-селекцията, като заедно с описанията разполагате и с отдел-
ни линкове за директен даунлоуд на всяка избрана от вас програма,. Раз-
бира се, ако предпочитате досегашния мултимедиен интерфейс и вече 
познатия ��� формат, имате и възможност та да си свалите и запишете 
на диск и цялата селекция – просто като използвате съответния линк към 
ISO образа на софтуерната ��� подборка за месеца. . 

Надяваме се, че в новия си дигитален формат, PC World ще е още 
по-удобен за Вас и ще отговаря по-успешно на потребностите Ви от 
навремен на и полезна информация. В случай, че желаете да сподели-
те мнения или препоръки, можете да го направите, като използвате кон-
тактите от редакцион ното каре. Естествено, винаги сте добре дошли и 
на сайта ни www.pcworld.bg, който, както винаги, ще се стараем да ак-
туализираме ежедневно с най-интересното от света на съвремен ните 
информацион ни и комуникацион ни технологии.В следващия брой очаквайте:

 
• Най-интересното от света на 
потребителската електроника: 
ексклузивен репортаж от CES 2012
• Сравнителни тестове на Full H� 
LC� монитори
• Как да повишим IQ-то си с помощ-
та на технологиите
• Запознанство с новото поколение 
мобилни процесори Snapdragon на 
Qualcomm
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Улеснете
    вашия бизнес.

Достигнете нови нива на производителност във 
Вашата организация чрез виртуализация и точна 
комбинация сървърни, сторидж и мрежови решения 
от НР и Стемо. 

Гъвкава, сигурна и надеждна ИТ инфраструктура, 
позволяваща развитие според нуждите на бизнеса.

По-ниски разходи чрез повишаване на ефективността и 
бързината на реакция.

Намаляване на времето на престой на Вашите бизнес 
приложения.

Бързо и лесно обединяване и пренасочване на ресурси 
там, където са Ви най-необходими.

HP ProLiant DL360 G7 сървъри   
•До 2 шестядрени Intel 56xx процесора  
•Резервирано захранване и охлаждане   
•Специализиран процесор и софтуер за 
наблюдение и управление

HP StorageWorks P4300 G2 iSCSI SAN 
споделен дисков масив   
•7.2 TB дисково пространство с възможност за 
разширение до 115 TB     
•2 контролера, работещи в режим Active-Active 
с възможност за разширение до 32

Виртуализация - VMware vSphere 
Essentials Plus 

L3 LAN комутатори - HP 2910-24G

Поддръжка - НР Care Pack

За допълнителна информация:
Николай Митев, Мениджър стратегически 
партньори HP ESSN, Стемо,
тел. 02 8162300

Филиали на Стемо:
София - бул. Н. Вапцаров, EXPO 2000, тел. 02 8162300, Пловдив - бул. Хр. Ботев 92В, Рилон, тел. 032 633552, 
Варна - ул. Отец Паисий 42, тел. 052 600661, Бургас - ул. Адам Мицкевич 5, тел. 056 840608,    
Стара Загора - ул. Ген. Гурко 61, тел. 042 600219, Русе - бул. Цар Освободител 42, тел. 082 834610,  
Благоевград - бул. Св. Св. Кирил и Методий 2, тел. 073 882480, Плевен - бул. Русе 6, тел. 064 802378,   
Габрово - ул. Николаевска 41, тел. 066 800452



Най-добрите 
безплатни 
софтуерни 
алтернативи,  
които ще ви пестят пари през 2012-а
Какво по-хубаво нещо може да има от безплатния софтуер? Това трябва да е 
безплатният софтуер, който безпроблемно може да замени и най-скъпия софтуер!

В следващите редове сме подбрали за вас десет точно такива програми, които 
по функционалност и възможности спокойно могат да се конкурират с програми за 
стотици и дори хиляди долари. Не вярвате? Позволете ни да ви докажем... 

Владимир Георгиев
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NeoOffice

NeoOffice е пълен комплект от офис приложения (вклю-
чително текстови редактор, таблици, презентации, възмож-
ност за рисуване), работи с програми за база дан ни и всичко 
това е великолепен заместник на Microsoft Office: Mac. Па-
кетът NeoOffice е базиран на OpenOffice.org, но и интегрира 
десетки Mac функции. Може да импортира, редактира и об-
меня файлове с други популярни офис програми, като на-
пример Microsoft Office.

Zimbra Desktop
Microsoft Exchange Server Enterprise е на-

истина скъп корпоративен софтуер, който се котира за около 
4000 долара. Но Zimbra �esktop е абсолютно безплатна про-
грама, която комбинира всичките ви електрон ни пощи, контак-
ти, адреси, календари, файлове и документация на едно мяс-
то. Поддържа всички POP и IMAP пощи, включително Zimbra, 
Yahoo! Mail, Gmail, AOL и Hotmail. Предоставя неограничен 
капацитет за вашите файлове, при това работи и онлайн, и 
офлайн, което означава, че създаването, преглеждането, ре-
дактирането и изпращането на писма може да се прави без 
наличие на активна Интернет връзка (при изпращането се 
създава заявка, която се приема, щом отново се свържете с 
Мрежата). Какво още? Тагване на отделни писма, възможност 
за HTML форматиране, опция за достъп до Yahoo! Maps за от-
криване местоположението на човека, с когото се извършва 
кореспонденцията, автоматизирано запазване на всички из-
ображения във Flickr, многофункционален календар. Прите-
жава вградена поддръжка на Yahoo! Inquisitor, импортира кон-
такти от други програми и приложения... Да, Zimbra �esktop е 
сериозен софтуер, а поради липса на място изброихме само 
една част от възможностите на програмата.

Официален сайт: http://neooffice.org 
Замества: Microsoft Office: Mac
ОС: Mac OS X

Valgrind

Официален сайт: http://zimbra.com/products/desktop.html 
Замества: Microsoft Exchange Server Enterprise
ОС: Windows, Mac OS X, Linux, Unix 

Официален сайт: http://valgrind.org 
Замества: Rational Purify
ОС: Linux

Rational Purify на IBM е уважаван и често използван ин-
струмент за дебъгване. Разполага с великолепно засичане 
при изтичане на памет та и прави далеч по-лесно откриването 
на бъговете в едно приложение. Като алтернатива с отворен 
код �algrind също регистрира изтичането на памет и умело 
използва редица други методи за посочване на програмни-
те грешки. Едно страхотно преимущество е способност та да 

прихваща бъгове, чиито следи се губят в неизвестното. Не на последно мяс-
то програмата прилага динамичен бинарен инструментариум, което означа-
ва, че няма да е нужно да се модифицират и прекомпилират приложенията. 
Единствено трябва да се сложи valgrind като представка на командния ред 
и ще работи чудесно. Накратко казано, �algrind е толкова добър софтуер, че 
с лекота може да замени платените си събратя.

Софтуер
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Трудно бихме могли да причислим 
Microsoft Paint към сериозните програми, 

но имен но заради опростения си интерфейс и малкото функ-
ции тя се използва от голяма част потребители, включително 
и деца. Tux Paint ще се хареса на подрастващите, тъй като е 
насочена към възрастовата група 3-12 години. Затова и ин-
терфейсът няма нищо общо с безкрайно комплексните GIMP 
и Photoshop, а по-скоро наподобява интерактивна игра, чии-
то функции се обясняват чрез аудиоуроци. 

PDFCreator

Името на P�FCreator говори само за себе си – това 
е програмка, с която се създават P�F файлове от 

всеки друг документ посредством превръщането ѝ във вир-
туален принтер. Готовите файлове се криптират и защита-
ват от отваряне, редактиране, принтиране и прочее дейст-
вия. Могат също така да се пратят по зададена електрон на 
поща. Чудесна функция е възможност та за сливане на ня-
колко файла в един P�F. Друга добра способност е дигитал-
ното подписване на всеки файл, което предотвратява мо-
дифицирането му. И, разбира се, за да обичаме истински 
P�FCreator, той не работи единствено с P�F файлове, а и с 
PNG, PCX, JPG, TIFF, BMP, PS и EPS.

OpenLaszlo
Разработчиците използват Flash, за да 

създадат мултимедийни събития в уебпространството. И тъй 
като програмата използва векторна графика, предоставя въз-
можност за излизане отвъд уеб. Като продукт с отворен код 
OpenLaszlo предоставя на разработчиците платформа за 
създаване на уебприложения с нулев инсталационен размер, 
но с потенциала на потребителски интерфейс на десктоп кли-
ент софтуер. С други думи, OpenLaszlo приложенията, напи-
сани на една машина, ще вървят безпроблемно на всички во-
дещи уеббраузъри и всички десктоп операцион ни системи. 
Тези приложения, подобно на Flash, предоставят анимации, 
шаблони, свързване към дан ни, сървърна комуникация и др.

Официален сайт: http://pdfforge.org/pdfcreator 
Замества: Adobe Acrobat Standard
ОС: Windows

Tux Paint

Официален сайт: http://openlaszlo.org 
Замества: Macromedia Flash Professional
ОС: Windows, Linux, Mac OS X

Официален сайт: http://tuxpaint.org 
Замества: Microsoft Paint
ОС: Windows, Linux, Mac OS X

Songbird
Ако ви е дошло до гуша от Apple и за вас 

уравнението „Apple + iPod + iTunes” е равно 
преди всичко на тонове пари, то можете да хвърлите един 
поглед на Songbird. Songbird е плейър с отворен код и плат-
форма, която е отдадена на формулата: „слушайте музика-
та, която искате + от сайтовете, които искате + на устрой-
ствата, които искате”. Точно така, Songbird предизвиква 
конвенционалния модел на откриване, поръчване, слушане 
и организиране на музиката в Интернет. А това е прекрасна 
причина да го пробвате. 

Официален сайт: http://getsongbird.com 
Замества: iTunes
ОС: Windows, Android, Mac OS X

Софтуер
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Altova XMLSpy е един от най-популярните XML редак-
тори на пазара, който включва както схеми, така и �T� 
разработка заедно с XSLT, XQuery и XPath. Това лесно 
го превръща в ултимативния XML инструмент, но съвсем 
нелоша алтернатива е XML Copy Editor. Става въпрос за 
гъвкав XML редактор, който основно е фокусиран вър-
ху текстовото редактиране с XML файлове. При все това 
програмата разполага с много други полезни функции, 
като проверка на �T� и XML схеми, също както и на XSLT 
и XPath, но с редактиране без тагове. 

Miro

Windows Media Player има великолепен заместник в ли-
цето на програмка с лаконичното име Miro. Става въпрос 
за приложение с отворен код, което ще превърне компютъ-
ра ви в Интернет телевизор. Miro разполага с над 2500 не-
ограничени канала и наистина огромна селекция от канали 
с висока резолюция. Плюс това имате достъп до всеки раз-
пространител с видео RSS, включително всеки на YouTube, 
Revver, Blip и много, много други. Също така с Miro може-
те да сваляте торенти, да конвертирате видеофайлове, да 
споделяте мултимедийната си колекция с Мрежата, да кон-
вертирате и синхронизирате към Android, както и да паза-
рувате музика от Amazon MP3 Store и Google Android Store.

Bluefish
Bluefish е истински комплексно приложе-

ние за опитни уебдизайнери, които нямат 
проблеми, свързани с писането на код. В тази 
ниша вероятно сте чували за друга безплатна алтернати-
ва – N�U (създателите ѝ я наричат „номер едно безплатна 
система за създаване на уебсайтове”), но Bluefish се отли-
чава с изключителното си бързодействие, що се отнася до 
зареждане както на самата програма, така и на уебстра-
ниците. Още един голям плюс е интуитивният интерфейс, 
който дава възможност за отваряне едновремен но на над 
4000 страници. А за по-начинаещите няма как да не отбе-
лежим, че туториълите са страшно полезни и се усвояват 
много бързо. 

Не на последно място по важност е, че Bluefish има пре-
вод на български език. 

Официален сайт: http://getmiro.com 
Замества: Windows Media Player
ОС: Windows, Ubuntu, Mac OS X, iOS, 

XML Copy Editor

Официален сайт: http://bluefish.openoffice.nl 
Замества: Adobe Dreamweaver и Microsoft Expression Web
ОС: Windows, Linux, Mac OS X, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, Tru64

Официален сайт: http://xml-copy-editor.sourceforge.net 
Замества: Altova XMLSpy
ОС: Windows, Linux
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Представете си един голям град с много магази-
ни, разположени на различни места из центъра 
и кварталите. За да си напазарувате от всички 

тях, ще трябва да се качите на кола и да обикаляте 
доста – задача, която може да ви отнеме и целия ден. 
А сега си представете един съвременен модерен мол, 
в който всичките тези магазини са събрани на едно 
сравнително малко по площ място, но на няколко ета-
жа. В този случай пазаруването се улеснява значител-
но, а пътуването се свежда само до асансьорите и ес-
калаторите – така е доста по-бързо и по-ефективно. 
Точно тази идея е заложена и в дизайна на 3� чипове-
те – вместо изчислителните електрон ни вериги да се 
разполагат в различни двуизмерни модули, комуники-
ращи помежду си през различни по дължина вериги и 
цял куп I/O портове и интерфейси (аналогично на шо-
фирането из кварталите), те се „стекират” по вертикал, 
а дан ните си придвижват по много по-къс път от един 
слой към друг като с асансьор.

 Според някои промишлени специалисти този 3� ди-
зайн на чиповете наистина е доста по-ефективен, като 
стекирането на няколко 22-нанометрови микроелектрон-
ни схеми например постига същия ефект по отношение 
на производителност та, ефективност та и енергоконсу-
мацията, както ако технологичният процес за производ-
ство на микрочиповете бъде скъсен от 22 nm до 15 nm. 
Само че последното е свързано с инвестиции за раз-

Следващата революция 
в електрониката –  

3D чиповете
Те ни обещават обичайните неща: по-висока 
производителност при по-ниска консумация на 
енергия, но този път вече не в проценти, а в пъти 

През последните 1-2 години символното съчетание „3D” се превърна от поредната модна 
тенденция при технологиите в символ на модерното по принцип – като се започне от кино-
то и потребителската електроника и се стигне до мастилото в принтерите и до смарт-
фоните. А напоследък все по-често чуваме 3D и в съчетание с чип. Но какво всъщност пред-
ставляват т.нар. 3D чипове и защо през последните месеци ИТ индустрията им отделя 
толкова много внимание, стигайки до твърдението, че 2012-а ще бъде „годината на 3D чи-
повете”, които носят поредната „революция в електрониката”. В статията ще отгово-
рим на тези въпроси с един малко по-подробен разказ за новата обещаваща технология.

www.pcworld.bg
�.���


www.pcworld.bg  Януари 2012 9

Хардуер

работка и подмяна на производствените мощности на 
стойност милиарди долара, докато разходите за първо-
то са около 20-30 пъти по-ниски. 

С други думи, докато традицион ният подход за 
намаляване размерите на процесорите и тяхна-
та консумация при едновремен но повишаване на 
производителност та разчита на намаляване на физи-
ческите размери на микроелементите (силициевите 
транзистори) и набутването на по-голям брой от тях 
на единица площ, то новият предполага разполагане-
то на елементите един над друг, скъсявайки значител-
но пътя на дан ните между микроелементите и подсис-
темите в самите чипове. Точно това е принципът на 
един от основните методи за създаване на 3� чипове, 
известен като TS� (Тhrough-silicon vias), или казано на 
български, вертикални електрически проводници.

Посока – нагоре
За да си представите всичко това, можете да погле-

днете Фигура 1, на която е представена графична схе-
ма на TS� чиповете памет, демонстрирани неотдав-
на от IBM и изготвени по технология, наречена Hybrid 
Micron Memory Cube (HMC). На нея ясно личи струк-
турата на 3� чипа, в който модулите памет са разпо-
ложени един над друг, като са свързани помежду си 
и с основния логически слой посредством вертикални 
проводници (TS�). 

За сравнение със стандартния 2� дизайн може да 
ви послужи Фигура 2. Тя представлява микроснимка 
на 20-нанометров NAN� флаш чип, при който модули-
те памет и логическият слой са разположени на оби-
чайната плоска подложка.

 

Фигура 1: граФичен „разрез” на 3D TSV чип 
памет с разположен в основата логически слой 
и стекирани един над друг DRAM модули, 
свързани посредством вертикални проводници

Фигура 2: „2D” NAND Флаш чип памет, изготвен по 20-нанометров технологичен процес

Разликата в дизайните се вижда и без микроскоп, 
а предимствата на вертикалния TS� дизайн са оче-
видни: при него електрическите връзки между логи-
ческите модули на чипа са многократно по-къси (от 
порядъка на микрони вместо на милиметри), което 
значително намалява латентност та при преноса на 
сигналите. Нещо повече, тази организация елимини-
ра нуждата от използване на микроусилватели и пов-
торители на сигнала, което пък спестява голяма част 
от електроенергията за захранване на чипа. 20-40% от 
нея в традицион ния дизайн отива имен но за захранва-
не на споменатите микроелементи. С други думи каза-
но, с едно просто преподреждане на основните моду-
ли във вертикална посока на 3� чиповете може лесно 
да се постигне почти 50% по-ниска енергоконсумация 
в сравнение с показателите на 2� устройствата. 

Видео: Обещанията на  
Micron Hybrid Memory Cube технологията

www.pcworld.bg
http://www.youtube.com/watch?v=kaV2nZSkw8A
http://www.youtube.com/watch?v=kaV2nZSkw8A


Фигура 4: граФично сравнение на 2D (plANAR) транзистор и TRi-GATe (3D) транзистор 

Според Intel този нов 3� дизайн на транзисторите 
им позволява да превключват по-бързо и да консуми-
рат по-малко енергия. Всъщност по този начин елек-
тричеството, необходимо за промяна в състоянието на 
транзистора, може да бъде намалено наполовина, а в 
същото време стойност та на т.нар. standby захранва-
не (токът, който се консумира, когато транзисторът не 
върши нищо) намалява в пъти, твърдят от компанията. 

Иначе казано, новите процесори, базирани на Tri-Gate 
транзистори, ще осигуряват около 37% повече произво-
дителност при сходно ниво на енергопотреблението в 
сравнение с традицион ните чипове, използващи „пло-
ски” микроелементи. А при сходно ниво на производи-
телност Tri-Gate устройствата консумират над два пъти 
по-малко енергия в сравнение с нужната на 32-нано-
метровите плоски транзистори, обясняват още от Intel. 
Според специалистите на компанията технологията има 
и друг много важен аспект – почти не оскъпява произ-
водствения процес, разходите за който се вдигат само с 
2-3%. С други думи, новите процесори, базирани на Tri-
Gate транзистори, няма да натежат на джобовете ни по-
вече от обичайните нови CPU продукти на Intel.

Видео: 3D чиповете с Tri-Gate транзистори

В очакване на масовото производство
Разбира се, едно е да си говорим по принцип, а съв-

сем друго – да ползваме 3� чипове в компютрите си, 
така че най-естественият въпрос е кога евентуално ще 
започне масовото производство на този тип устройства. 
Добрата новина е, че то всъщност вече е започнало. 

В средата на декември например от IBM съобщи-
ха официално, че компанията започва да произвеж-
да storage системи, базирани на споменатата по-го-
ре новаторска технология Hybrid Memory Cube (HMC) 
на компанията Micron Technology. Те ще постигат 15 
пъти по-високи скорости на трансфер на дан ни в срав-
нение със съвремен ните решения за съхранение, до-
като в същото време ще консумират 70% по-малко 
енергия и ще са с размери само 10% от габаритите 
на традицион ните storage устройства. Частите за HMC 
ще бъдат изработвани във фабриката за полупровод-
ници на IBM в East Fishkill, в Ню Йорк. При производ-
ството ще се използва технологията High-K/Metal Gate 
за изготвяне на микроелементи с 32 nm геометрия.

Вече са на път и първите 3� чипове на Intel, изработ-
вани съобразно Tri-Gate технологията и по нормите на 
22-нанометровия технологичен процес за производство. 
А появата им на пазара ще бъде реализирана под фор-
мата на компютърните процесори с кодово наименова-
ние Ivy Bridge, които, както може би знаете, се очаква да 

 3� чиповете от този тип обаче имат и други предим-
ства. Техен плюс е например, че този дизайн позволя-
ва създаването на различни по цел и функция чипове, 
изградени на модулен принцип и комбиниращи, да ре-
чем, аналогови модули с �RAM памет, изчислителен 
слой, графика и прочее по всевъзможни начини, фор-
мирайки пълноцен ни компютърни системи, но побра-
ни само в един чип (SoC – System on a Chip). Това дава 
огромна гъвкавост на производителите при създава-
нето на крайния продукт, без да са необходими цялос-
тен редизайн и разработка на различни специални 
модули. Една от основните идеи за бъдещи „комбини-
рани” процесори от типа SoC например е създаване-
то на интегрирани чипове, в които отдолу е изчисли-
телният CPU блок, а отгоре – памет та. Така не само се 
спестява място за евентуално приложение в компакт-
на компютърна техника, но и се ускорява достъпът до 
памет та, което е залог и за повече системна произво-
дителност.

Тази концепция например може да стане основа на 
следващото поколение по-бързи настолни компютри – 
при сегашните сигналите на многоядрените процесо-
ри страдат от значителни забавяния по дългия път до 
външно разположената RAM памет. Ако обаче тя се 
сложи директно върху процесорния блок, ще е само 
на около 50 микрона разстояние, отбелязват специа-
листите. 

Другите 3D чипове
TS� концепцията на вертикалните микропроводници 

обаче не е единствената технология за създаване на 3� 
чипове. Intel например имат друга идея за „обемни изчис-
ления”, базирана на „3� транзистори”, или, както ги нари-
чат в компанията, Tri-Gate. Характерно за Tri-Gate тран-
зисторите е, че те имат тънко силициево ребро, стърчащо 
над силициевата подложка. То играе ролята на drain из-
вод на транзистора с гейтове, разположени от двете му 
страни и отгоре (вж. Фигура 3). За сравнение при стан-
дартните „2�” транзистори drain полюсът се намира в хо-
ризонталната плоскост на подложката (вж. Фигура 4).

Фигура 3: схема на 3D TRi-GATe транзистора на iNTel
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дебютират през април. По това време ще бъдат пред-
ставени първо Ivy Bridge CPU моделите, които принад-
лежат към най-производителния сегмент. Тоест в настол-
ния сектор ще дебютират първо новите Core i5 и Core 
i7 чипове от трето поколение, а в мобилния – само най-
мощните Core i7. По-достъпните версии на Ivy Bridge 
процесорите – настолните Core i3 и мобилните Core i5 – 
се очакват към края на второто тримесечие, т.е. вероят-
но през юни. Tri-Gate технологията ще се използва също 
при разработката и създаването на следващите поколе-
ния 14 nm процесори на Intel, които трябва 
да се появят на пазара през 2014 г.

A по-нататък?
В по-дългосрочен план перспективите, 

откривани от 3� чиповете, изглеждат дори 
още по-обещаващо. Според редица спе-
циалисти и аналитици от ИТ индустрията 
например истинското състезание при този 
тип изделия ще започне през 2013 г., ко-
гато се очаква повече високотехнологич-
ни компании да възприемат концепцията 
и да я интегрират в своето производство. 
По това време конкуренцията ще се изо-
стри, като резултатите ще бъдат гонени на 
два фронта – както по отношение на сте-
кирането (вертикалната интеграция на по-
вече на брой и различни по функция слое-
ве в 3� чиповете), така и с традицион ното 
преминаване към по-малки геометрии от 
под 20 nm и създаването на по-компактни, 
по-икономични и по-евтини чипове.

А след 4-5 години този тип чипове ще 
преобладават, внасяйки истинска револю-
ция във всички сфери на електрониката и 
компютърната техника с най-разнообраз-
ни комбинации от стекирани в 3� кон-
струкции подсистеми. Те ще включват оп-
тични комуникацион ни модули, сензори и 
микроелектромеханични системи. 

Първите разработки в тази насока също 
вече са факт. По време на ежегодната меж-
дународна среща IEEE (International Electron 
�evices Meeting), проведена в края на 2011 г., 
IBM например представи редица изследова-
телски открития, които биха могли да спомо-
гнат за създаването на значително по-малки, 
по-бързи и по-мощни компютърни 3� чипо-
ве. Сред тях фигурираше нова 3� архитек-
тура, комбинираща някои нови материа-
ли, като графен, въглеродни нанотръби и 
Racetrack памет, в микросистема. Тя съчета-
ва изчислителен CPU слой, memory подсис-
тема и оптичен комуникационен модул (Фи-
гура 5). Въпросните открития биха могли да 
предоставят нова технологична основа за 

обединяване на компютърни системи, комуникации и по-
требителска електроника, смятат в IBM. При това тази ос-
нова може да стане реален факт на пазара в съвсем обо-
зримо бъдеще – в рамките на пет до седем години. 
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Фигура 5: граФичен разрез на бъдеща 3D система в чип (SoC) със слой от интегри-
рана наноФотон на мрежа, комбинирана с изчислителен слой и памет (източник: iBM 
ReSeARCh – ZuRiCh)
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Тестово сравнение  
на SSD устройства  
от реколта 2011 г.
Подарихте ли по едно SSD за Коледа? Ако не 
сте, все още можете да го направите, макар 
и следпразнично. За да ви улесним, този път ви 
предлагаме сравнение на някои от най-добрите SSD 
устройства за 2011 г., налични на нашия пазар.

Денислав Славчев
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SS� (Solid State �isk) устройствата за съхранение 
се появиха на пазара доста отдавна, но за жа-
лост през всички тези години от съществуването 

им не можаха да оправдаят големите очаквания, кои-
то се възлагаха на тях. Независимо от усилията, кои-
то хвърлят всички производители на SS�, те не успя-
ха да ги наложат като привлекателна алтернатива на 
класическия твърд диск (H��). Основният проблем е 
няколкократно по-високата цена на флаш базираните 
носители в сравнение с традицион ните H��. И неза-
висимо че се направи много за усъвършенстване на 
технологията на SS� в този аспект, все още цените не 
са конкурентоспособни на „класиката“. Всъщност вед-
нага следва логичният въпрос в какви продукти могат 
да се срещнат и какво им е приложението, след като 
са толкова скъпи, но продължават да се произвеждат, 
усъвършенстват и предлагат на пазара. От край време 
така нареченият „премиален клас“ (или върхов клас) 
продукти не се слави с масова достъпност. Имен но 
там могат да се срещнат всички най-модерни техно-
логии, които обикновено са и много скъпи. Естествено, 
приложението на SS� устройствата е запазена тери-
тория имен но на такива продукти – например ултра-
тънки и леки модели лаптопи, подобни на Apple Mac 
Book Air, като напоследък масово се използват и в по-
следния пазарен хит – таблетите. За жалост обаче ви-
наги има компромис с капацитет на съхранение, тъй 
като цената е пряко зависима от него.

За плюсовете и минусите на SSD и HDD 
До тук от прочетеното доста хора сигурно биха се 

обезсърчили за евентуална покупка на такъв диск, за-
това би било добре все пак да видим дали „дяволът” 
наистина е чак толкова черен. Нека първо да припом-
ним безспорните предимства и недостатъци на SS�.

При SS� няма въртящи се части, които да се из-
носват с времето или да подлежат на повреда. Тоест 
проблемът с повреди на H�� вследствие сътресения 
и удари (особено ако е работещ в момента) при SS� 
просто липсва. Или казано простичко – при SS� има-
ме несравнимо по-висока устойчивост на механични 
въздействия. Другите предимства са високата скорост 
на трансфер, която е постоян на, но пък зависи от кон-

кретния модел. Това е така, защото при съвремен ните 
SS� продукти управляващият контролер има многока-
нален достъп до флаш чиповете с памет. За да се по-
лучи модел с по-малък обем на съхранение от този, 
който използва всички налични канали (модела с най-
голям капацитет на съхранение), се налага намаля-
ване на броя канали. (Това е подобно на метода за 
намаляване на количеството памет, използвано при 
видеокартите от близкото минало). При тази ситуа-
ция скорост та на четене намалява сравнително мал-
ко, но скорост та за запис – осезателно много поради 
спецификата на механизма му при SS�. Така твърде-
нието, че SS� винаги има по-висока линейна скорост 
от H��, не е съвсем коректно, защото малките модели 
SS� могат да се окажат значително по-бавни при ли-
неен запис от H��. Погледнато от практически ъгъл, 
линейният трансфер има значение при големи пото-
ци дан ни, което означава, че това има отношение към 
приложения, изискващи голям обем за съхранение на 
дан ни. Тоест при тези случаи даже и H�� с малки обе-
ми на съхранение са неизползваеми. А пък погледна-
то от финансова гледна точка, несравнимо по-изго-
ден вариант би бил използването на H�� в RAI� 0 или 
RAI� 5 масив. 

Има обаче един много ценен параметър на SS�, 
който остава неизменен, независимо от броя канали, 
и това е времето за достъп, което е почти два порядъ-
ка по-малко, отколкото на H��. Знаем, че при H�� ус-
тройствата този параметър зависи от местоположени-
ето на търсената информация (дали е по средата или 
в краищата на магнитния диск), тъй като от него се оп-
ределя за какво време ще се придвижи рамото с маг-
нитните глави. Ситуацията още повече се усложнява, 
като се добави и фрагментацията на информацията. 
Затова при операцион ните системи се използват спе-
циални техники и алгоритми за управление на твърди-
те дискове с цел постигане на минимално забавяне. 
Но независимо от всички алгоритми обаче, тук имаме 
електромеханична система, която е многократно по-
инертна отколкото чисто електрическия достъп до да-
дена клетка памет. Или, ако отидем още по-далеч, при 
SS� времето за достъп до всяка клетка е еднакво и 
не изисква никакви алгоритми и сложни техники за оп-
тимизирането му, като няма и каквито и да било де-

A-data  
S596 Turbo-128 GB

Apacer Turbo II 
AS602 60 GB

Intel SSD 510 Series 
120 GB

OCZ Vertex 2  
120 GB

Verbatim Solid 
State Drive 128 GB

Форм фактор 2,5" 2,5" 2,5" 2,5" 2,5"

Капацитети на съхранение 128 GB 60 GB 120 GB 120 GB 128 GB

Тип на флаш чиповете MLC NAND FLASH MLC NAND FLASH MLC NAND FLASH MLC NAND FLASH MLC NAND FLASH

Интерфейс за връзка SATA 3,0 Gb/s; USB 2,0 SATA 3,0 Gb/s SATA 6,0 Gb/s SATA 3,0 GB/s SATA 3,0 GB/s

TRIM да да да да да

Гаранционен срок 36 мес. 36 мес. 36 мес. 36 мес. 36 мес.

Характеристики на тестваните SSD устройства
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фрагментации. Ползата от краткото време за достъп 
най-силно се усеща при чести операции с множество 
малки обеми информация (малки файлове или много-
кратни обръщения към даден файл). Обикновено този 
сценарий е присъщ на операцион ните системи, кои-
то използват swap файл. Това предопределя и основ-
ното предимство на SS� – възможност за използва-
не като бърз системен диск. Не познавам потребител, 
който, след като е опитал/видял за колко кратко вре-
ме се зарежда Windows от SS� и колко е пъргав при 
стартиране на приложения, да не иска да притежава 
такъв диск. 

SS� обаче няма само силни страни и като всеки 
продукт страда от някои недостатъци. Първият, както 
вече стана ясно, е високата цена. Независимо че се 
направи много в това отношение (например премина 
се на изцяло MLC Flash чипове за SS� за масово при-
ложение, които са значително по-евтини), цените си 
оставят все така непривлекателни за големи обеми на 
съхранение. В добавка на това, като отчетем факта, 
че флаш памет та има краен брой цикли на запис (при 
MLC е по-малък от SLC), ситуацията става не особено 
розова. Все пак положението не е чак толкова „тежко“, 
тъй като всички съвремен ни SS� поддържат TRIM тех-
нологията, която позволява максимално дълга експло-
атация (поне 4-5 години) посредством механизъм за 
равномерна амортизация на всички флаш клетки. Раз-
бира се, тя трябва да се поддържа и от операцион ната 
система и ако смятате да си ползвате старото и вярно 
XP, то тогава във вашия компютър няма място за SS�. 

И така, в крайна сметка изяснихме най-правилното 
приложение на SS� – като системен диск. В момен-
та цените на твърдите дискове са двойно по-високи в 
сравнение със ситуацията отпреди няколко месеца и 
затова на този фон цената на едно SS�, което да за-
мени системния дял, вече изглежда напълно поноси-
ма. Даже притежателите на Intel системи, базирани на 
Z68 чипсета, в момента са доста изкушени от придо-
биването на някакъв малък (20-60 GB) SS�, който за 
относително малко пари (използвайки наличната в Z68 
технология Intel Smart Response) ще им позволи да се 
насладят на SS� технологията. Все пак притежатели-
те на тази платформа са сравнително малко, така че 

тази алтернатива не е приложима за останалите по-
требители. За тях остава единственият класически ва-
риант за „достатъчен” по обем SS�. Въпросът колко 
голям да е SS�, когато се ползва за системен диск, 
винаги е бил много спорен, но основното правило, от 
което трябва да се изхожда, е каква големина на сис-
темния дял ви е необходим. Общо взето, правилото, 
което се е наложило, гласи, че при �ista и Windows 7 
е най-добре размерът да е между 60 и 120 GB. Точно 
това е причината в настоящия сравнителен тест да съ-
берем дискове имен но с такъв размер. 

Но преди да минем към тестовете, нека да изясним 
и един факт около SATA интерфейса, който е много 
мътен за доста потребители. Както може да се очак-
ва, винаги PR специалистите ни „учат“, че „колкото 
повече, толкова повече“. Така седят нещата и с ин-
терфейса SATA 3.0 Gb/s и SATA 6.0 Gb/s. Последно-
то поколение SS� вече се снабдява имен но със SATA 
6.0 Gb/s, като от компаниите енергично ни убеждават, 
че по този начин SS� устройствата постигат невижда-
ни скорости. Наистина това е така, но както вече от-
белязахме, с една „дребна“ подробност – това касае 
най-вече линейния трансфер или, казано простичко, 
сторидж дисковете. Разбира се, изяснихме, че SS� е 
крайно неефективно да се използва за такива цели и 
единственото му смислено приложение е имен но като 
системен диск, където обаче тези скорости се обез-
смислят поради една друга определяща характерис-
тика – времето за достъп. Така че при избор на SS� 
за системен диск скоростите на трансфер не са най-
важното нещо на света. Вместо тях много по-важни са 
способностите на използвания контролер да обезпе-
чава по-голям брой I/O операции. Или казано по-прос-
то, да осигурява по-бърза комуникация със системна-
та памет. 

Как тествахме
За провеждането на тестовете използвахме извест-

ния бенчмарк за SS� AS-SS� Benchmark v.1.5. Той 
предлага доста богат набор от тестове. В табличен 
вид са представени повечето от получените резулта-
ти. Стойностите от отделните тестове са усреднени от 
три последователни стартирания.

Резултати от тестовете на SSD устройства
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A-data S596 Turbo-128GB

Apacer Turbo 2 - 60GB (AS602)

Intel SSD 510 Series 120 GB

OCZ Vertex 2 - 120GB

Verbatim Solid State Drive - 120GB

79,37

63,81

96,12

68,23

110,78

112,41

69,86

136,59

79,45

85,99

149,17

77,63

157,82

101,33

127,69

Копиране на фаилове, [MB/s]

Column D
Column C
Column B

AS SSD Benchmark Четене Запис
MB/s MB/s

A-DATA S596 
Turbo 

16MB 245,73 193,06
4K 19,97 43,1
4K-64Thrd 43,43 54,68

Apacer Turbo 2 – 
60GB (AS602)

16MB 198,2 96,8
4K 16,3 58,5
4K-64Thrd 102,3 92,4

Intel SSD 510 
Series 120 GB

16MB 405,91 95,87
4K 40,9 19,04
4K-64Thrd 153,14 58,98

OCZ Vertex Turbo 
120 GB

16MB 206,1 130,5
4K 19,3 74,6
4K-64Thrd 122,4 106,9

Verbatim Solid 
State Drive – 
120GB

16MB 253,55 213,06
4K 23,61 45,56
4K-64Thrd 54,2 45,5
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⊕ добра окомплектовка 

⊕ наличие и на USB 2.0 поддръжка

⊖ липса на софтуерен пакет

Предоставени за тестове от: A-Data

Ориентировъчна цена (с ДДС): 350 лв..

A-DATA S596 Turbo 128 GB 
Традицион но A-data предлагат добри модели SS� за 

цената им. Спомняме си един предишен модел (S592), 
участвал в наши тестове, който остави доста приятни 
впечатления. S596 Turbo е нов модел, който е, така да 
се каже, малко ускорен (до към 20%) в сравнение със 
стандартната серия. При него се използва контролер 
на JMicron  – JMF616. Интересното е, че A-data e пър-
вият производител, който го използва в свой продукт. 
Характерното за този контролер е, че освен поддръж-
ката на интерфейса SATA 3.0 GB/s предлага и USB 2.0 
интерфейс. Флаш памет та в диска е производство на 
Intel и е същата (34 nm), която използват и те в своите 
дискове. Устройството показа добри резултати в тес-
товете и е едно добро бюджетно решение. S596 Turbo 
пристига в ритейл опаковка, която освен него съдържа 
преходна 2,5”->3,5” шейна, монтажни винтове, кратко 
упътване и USB кабел за връзка.

Apacer Turbo II AS602 60 GB
Този модел е най-малкият от серията на Apacer и 

това е причината показаните в тестовете скорости на 
последователни четене и запис да са по-ниски от офи-
циално обявените в спецификациите. Apacer Turbo II 
AS602 60 GB използва небезизвестния контролер SF-
1222 на SandForce. Чиповете флаш памет са на Intel, 
произведени по 34 nm технология, тип MLC. Тях ще ги 
откриете и в собствените им модели SS� от серия 540. 
Въпросното SS� устройство пристига в стандартната 
„retail” опаковка, в която се намира единствено SS� 
устройството и кратката инструкция за инсталиране-
то му. Тънкият момент е, че се предлага в две вер-
сии на окомплектовка – стандартен и „SS�+Optimizer 
Upgrade Kit”. При втората версия окомплектовката 
съдържа монтажни преходни релси 2,5”->3,5” и пре-
ходник SATA към USB. 

⊕ добра хардуерна платформа

⊖ средно ниво на производителност

⊖ спартанска окомплектовка

Предоставени за тестове от: Apacer

Ориентировъчна цена (с ДДС): 230 лв..
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Intel SSD 510 Series 120 GB
Това е младшият от двата модела в 510 Series, как-

то и претендентът с най-солидна/солена цена. Контро-
лерът тук е Marvell 88SS9174-BKK2, а MLC флаш чи-
повете са 34-нанометровите Intel 29F64G08CAM�B, 
които се използват също и в моделите на Apacer и 
OCZ. Моделът демонстрира върхова скорост при по-
следователно четене и много добра на запис, но изо-
става спрямо SandForce базираните модели в 4К-64К 
Threaded тестовете. Те се явяват ключов критерий за 
производителност та на SS� устройствата, тъй като 
това е масовият сценарий на взаимодействието меж-
ду RAM и SS� при работа под софтуерно приложение. 
В окомплектовката на диска влизат набор захранва-
щи и сигнални кабели, както и преходна шейна от 2,5” 
към 3,5”.

OCZ Vertex 2 120 GB 
Допреди време �ertex 2 беше най-бързата серия 

SS� на OCZ. Конкретното устройство попада някъде 
по средата на серията като производителност в про-
дуктовия каталог на OCZ. Основната компонентна 
база на �ertex-a е изградена от контролера SandForce 
SF-1222, а MLC флаш чиповете памет се използват в 
още два от тестовите модели. Комбинацията от кон-
тролера и MLC чиповете е аналогична с SS�-то на 
Apacer, но по-големият капацитет, а от там и по-големи-
ят брой паралелни канали за достъп до флаш чипове-
те определят OCZ като най-производителното устрой-
ство в теста. Освен другото то предлага и изгодна цена 
за единица съхраняван обем за такъв тип устройства. 
В окомплектовката за разлика от предшественика му 
(�ertex 1) вече е включена преходна 2,5”->3,5” шейна. 

Verbatim Solid State Drive 128 GB
Този SS� на �erbatim е единственият модел на ком-

панията за вътрешен монтаж в настолни и преноси-
ми компютри. Той е поместен в изцяло алуминиев кор-
пус по подобие на SS� устройствата на Intel. Използва 
контролер на Indelix, а чиповете с флаш памет са про-
изводство на Intel по 34 nm технология и са същите, 
които компанията слага на собствените си SS� 510. 
Като цяло дискът не се характеризира с нещо особено 
предвид контролера му, който отстъпва на SandForce, 
а даже и на Marvell, използван в Intel SS� 510 серия-
та. �erbatim Solid State �rive 128 GB (47471) пристига 
в retail опаковка. В съдържанието ѝ освен самия диск 
има кратко упътване за инсталиране на устройството, 
преходна шейна 2,5”->3,5” и преходен захранващ ка-
бел Molex-SATA. 

⊕ отлична окомплектовка

⊕ добър софтуерен пакет

⊖ много скъп

Предоставени за тестове от: Intel

Ориентировъчна цена (с ДДС): 540 лв..

⊕ добра скорост

⊕ утвърден производител

⊖ спартанска окомплектовка

Предоставени за тестове от: OCZ

Ориентировъчна цена (с ДДС): 369 лв..

⊕ продукт на утвърден производител

⊖ скъп

Предоставени за тестове от: Verbatim

Ориентировъчна цена (с ДДС): 420 лв..

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ТЕСТОВЕ”
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Френската компания Archos е добре известна в сферата на 
таблетите не само по света, но и у нас, като се ползва с ими-
джа на производител на относително евтини решения от този 

тип, макар и без претенции за лидерство при производителност та. 
С новото си G9 поколение устройства обаче компанията излиза из-
вън рамките на тази си репутация, тъй като въпреки демократични-
те цени, новите таблети на марката няма да лишават потребителите 
от мощ та на последното поколение хардуер и софтуер за този тип 
техника. При това положение съвсем не е случайно, че Archos G9 
таблетите бяха приети с голям интерес от световния пазар, а най-до-
брата новина е, че от края на миналата година те вече са представе-
ни и у нас – с модела ARCHOS 101 G9.

Сериозен хардуер за сериозни таблет потребители
В тези си нови таблети френският производител не е пестил 

от хардуерни компоненти. Те са снабдени с двуядрени процесо-
ри OMAP 4 с работни честоти 1 или 1,5 GHz (построени на база-
та на ядра Cortex-A9), 512 MB RAM памет, като има и модифика-512 MB RAM памет, като има и модифика- RAM памет, като има и модифика-RAM памет, като има и модифика-памет, като има и модифика-
ции с 250-гигабайтови хард дискове Seagate Momentus Thin, които 
се отличават с компактни размери и дебелина само 7 мм. Щедри-
ят капацитет за съхранение при този вариант обаче не изключва 
възможност та за избор на таблет с флаш памет (стандартния вари-

представя

ант е с 8GB пространство за съхранение, разширяемо посредством 
microS�/S�HC слот). Това е добре дошло, ако не искате да прави-
те никакъв компромис с времето за автономна работа на таблетите, 
което е минимум 7 часа при гледане на видео и достига до 36 часа 
при слушане на музика (при сърфиране в Интернет батерията из-
държа около 10 часа).

Богата функционалност
Компанията Archos има и сериозен опит в производството на 

мултимедийни плейъри, така че таблетът ARCHOS 101 G9 е снаб-
ден и с обичайните за устройствата с тази марка сериозни мултиме-
дийни възможности и софтуер, поддържащи практически всички по-
пулярни аудио и видео формати, а също и субтитри (srt, .ssa, .smi, 
.sub). Управлението на мултимедийната функционалност, игрите в 
движение и качественото възпроизвеждане на видео-съдържание 
са лесни като игра с 10,1-инчовия капацитивен multitouch екран с 
резолюция 1280 x 800 и mini H�MI извода (ако имате наблизо и по-
голям екран), а уеб камерата, поддържаща резолюция 720p осигуря-
ва и високо качество на образа при видео чат. Но това не е всичко – 
устройството е екипирано също с GPS модул, поддръжка на Adobe 
Flash 10 и мобилен офис пакет, които разширяват приложението му 
и доста извън сферата на мултимедийните забавления.

Най-модерен софтуер
С това обаче добрите новини от производителя съвсем не се из-

черпват. Поредната от тях е, че макар и да са управлявани засега 
от операцион на система Android 3.2 Honeycomb, скоро потребители-
те на Archos G9 ще могат да се възползват и от възможностите на 
най-новата мобилна платформа на Google – Android 4.0 (Ice Cream 
Sandwich). На 6 декември Archos показа видео демонстрация на 
Android 4.0.1 Ice Cream Sandwich, който върви на таблети Archos G9, 
a според официалната информация от компанията, фърмуерът ще 
бъде финализиран през първата четвърт на 2012 г., тъй като е нуж-
на още малко работа по хардуерното ускорение за видеото, Samba/
Upnp, поддръжката на 3G stick и всичките други специфични функ-
ции, които Archos предлага в допълнение на Android.

… и всичко това – на достъпна цена
Последната, но може би най-приятна новина е, че за всички 

тези качества няма да ви се налага да влагате възсолени суми от по-
рядъка на 1000 лв. че и повече, защото базовият модел на ARCHOS 
101 G9 Classic (с 8GB флаш памет) струва само 669 лв. с ДДС.

Модерното лице на 
мощните Android 
таблети – ARCHOS 101 G9 
С новото G9 поколение таблети на Archos високата производителност 
и обширната функционалност вече не струват скъпо.

Лесен начин за добавяне на 3G комуникации
Една от главните особености на ARCHOS G9 

таблетите е наличието на пълноразмерен USB 
порт, който може да се използва не само за включ-
ването на външни носители за съхранение. Специ-
ално за тези нови модели компанията е разработи-
ла и специален USB 3G-модем (т.нар. G9 3G Stick), 
който се предлага заедно с тях като опция за раз-
ширяване на комуникацион ните възможности. Въ-
просното устройство ви спестява и необходимост-
та да избирате Wi-Fi таблет, или 3G таблет – докато 
други производители предлагат своите 3G моде-
ли на осезаемо по-висока цена от Wi-Fi продуктите, 3G стикът на 
ARCHOS е на достъпна цена (99 лв. с ДДС), и може да бъде заку-
пен отделно от таблета.

3G стикът, осигуряващ скорост при сваляне от 7.2 Mbps, е проекти-
ран да приляга перфектно в специално обособено място на гърба на 
всеки G9 таблет. Просто махнете капачето и плъзнете стика и tабле-
тът веднага ще го разпознае. Няма хлабави части и няма издатини.

Въпреки, че е предназначен главно за ARCHOS 
G9 таблети, 3G стикът е напълно съвместим с 
всяко Mac или Windows PC. Има лесен "постави 
и сърфирай" интерфейс (благодарение на вклю-
чените драйвери), който позволява да използва-
те само един 3G стик за всичките си устройства. 
Това означава и само един абонамент за мобилен 
Интернет. Освен това ARCHOS G9 3G Stick прие-
ма всички стандартни SIM карти. С други думи из-
борът на оператор и програма за 3G Интернет е 
изцяло ваш, а свободата на мобилния достъп е 
гарантирана. 

За повече информация посетете www.archos.bg 
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Информацион ните и комуникацион ните техно-
логии (ИКТ) в съвремен ните автомобили вече 
са толкова развити и няма да е преувеличе-

но, ако кажем, че техните най-модерни представите-
ли са на практика компютри на колела. А след като 
е така, то какво пречи да използваме и модерните 
компютърни и комуникацион ни възможности в тях, 
за да сърфираме в Мрежата, да си общуваме с дру-
гите хора на пътя или, да речем, с персонала в рес-
торанта, към който пътуваме?

Всъщност отговорът на този въпрос е, че имен-
но това е посоката, в която върви автомобилна-
та индустрия, а първите крачки вече са реалност. 
Редица нови модели автомобили, като напри-
мер Ford Edge, Audi A6 и Lincoln MKX, могат да 
се свързват с Интернет, използвайки Wi-Fi или 
3G мрежи – възможност, която дава на пътниците 

всички благини на днешната информацион на циви-
лизация, включително стрийминг на аудио- и виде-
осъдържание, работа в социални мрежи, като Twitter 
и Facebook, достъп до актуална пътна информация 
и какво ли още не. 

И това е само началото. В съвсем близко бъдеще 
комуникацион ните възможности на автомобилите ще 
се разширят и още, така че те да комуникират както 
помежду си, така и с пътната инфраструктура, обме-
няйки дан ни за условията по шосетата. Разбира се, 
дори да оставим настрана въпроса за сигурност та и 
потенциалната опасност от разсейване на шофьора, 
все още съществуват някои технически и законови 
препятствия пред тази близка реалност, но независи-
мо от тях и това, дали искаме или не, ерата на т.нар. 
connected car вече изгрява. В следващите редове ще 
ви разкажем и за нейните първи „лъчи”. 

Комуникациите и 
Интернет в автомобила 
са по-близо от всякога
Навлизаме в ерата на автомобилите, които могат да 
се свързват както с Интернет, така и помежду си, и 
с обществената информацион на инфраструктура. В 
следващата статия ще ви разкажем за това, как т.нар. 
connected car концепция скоро ще промени драстично 
начина, по който шофираме и пътуваме. 
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Как се „докарва” Интернет в 
автомобила

Сред първите автомобилни производители, които 
възприемат connected car концепцията, е компанията 
Ford. Ако вземем например crossover моделите Ford 
Edge от поколение 2011-2012 г., ще видим, че те поз-
воляват превръщането на колата в подвижна гореща 
точка за безжична връзка. За целта е достатъчно прос-
то да включите широколентов модем или смартфон в 
един от предвидените за целта два USB порта на таб-
лото, след което можете да споделите Wi-Fi връзка-
та с останалите пътници. Когато към това се прибави 
и разработената от Microsoft платформа Sync , полу-
чаваме още редица Интернет базирани възможности, 
включително гласово контролирана навигация, пер-
сонализирани доклади за пътната обстановка, специ-
фично търсене и др. 

Всъщност Ford Edge, а и други автомобили, като 
Lincoln MKX например, имат вградени сензорни дис-
плеи с възможности, които до голяма степен покриват 
качествата на съвремен ните таблети или смартфо-
ни. А освен най-традицион ното приложение (навига-
цията) в близките години ще бъдат добавени и други, 
като сърфиране в Интернет, и то в редица марки и мо-
дели, смятат специалистите в бранша. Ако използва-
ме същия пример, Ford Edge вече може да се свързва 
с Wi-Fi точки за достъп, а в близките месеци в новите 
версии на колата ще се появи и уеббраузър, достъпен 
през 8,3-инчовия сензорен навигационен дисплей на 
модела, твърдят официални представители от компа-
нията (макар и без да уточняват в детайли датите за 
дебют). Според Ford браузърът ще бъде активен само 
когато колата е паркирана, но идеята е, че ако сте пар-
кирали близо до обществена Wi-Fi точка за достъп, ще 
можете да сърфирате в Интернет по същия начин като 
с таблет, но директно от таблото на автомобила си. 

Концепцията за „свързания автомобил” (каквото оз-
начава connected car) се развива и в друга посока: по-
тясната интеграция с така модерните и функционални 
смартфони, които по принцип имат отлични възможнос-
ти за безжична комуникация и достъп до Интернет. Раз-
бира се, това е възможно при наличие на достатъчно 
като брой и функционалност мобилни приложения, под-
ходящи за работа в колите. За целта много от големите 
автомобилни производители вече активно си сътрудни-
чат със софтуерните разработчици с цел осигуряване 
на подходящи програми за някои от своите марки и мо-

дели. Примери в това отношение са услуги за гласо-
во управлявана интеграция със смартфони, като Buick 
IntelliLink, BMW Connected�rive, Cadillac Cue, Chevrolet 
MyLink, Mini Connected и Toyota Entune – все опции, 
които ще са достъпни в автомобилите на споменати-
те марки от поколение 2012 г. От изброените услуги с 
най-обширен набор от приложения, включително тър-
сене в Bing, достъп до онлайн мултимедия, прогнози за 
времето и трафик информация, се отличава решение-
то Toyota Entune, което е достъпно в моделите Prius �, 
Camry и Tacoma за 2012 г. 

Подходящи смартфон приложения също така могат 
да дадат на шофьора цен на информация както за тра-
фика, така и за самия автомобил – например консума-
цията на горива за определени участъци или заряда 
на акумулатора. С такива опции например вече раз-
полагат шофьорите на електрически автомобили като 
Chevy �olt и Nissan Leaf. 

Друг автомобил със сериозна Интернет 
свързаност е Audi A8, чието ИТ оборудване 
поддържа връзка с Google Earth и дава въз-
можност за предварително визуализиране 
на маршрута на пътуването. Например като 
напишете определен адрес в навигацион-
ната система на колата, тя се свързва с Мре-
жата посредством наличното 3G покритие и 
ви показва Google Earth картата до въпрос-
ното местоназначение, като заедно с пъти-
щата посочва също сгради, бензиностанции 
и други „точки на интерес”. Audi A8 осигуря-
ва даже достъп до сайта за споделяне на 
снимки Panoramio, който също може да по-
могне при планирането на маршрута. 

шоФьорите на електрическия автомобил CheVy VolT могат да използват мобилно 
смартФон приложения, за да проверяват от дистанция заряда на акумулатора, кон-
сумацията за определен пътен участък и други технически параметри
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Нови сценарии за свързаност та в 
автомобилите

Както споменахме, изброеното до тук е само нача-
лото. Интегрираните в автомобилите системи за без-
жична връзка отварят цял нов свят от потенциални 
възможности, които могат да променят из основи пъ-
туването с кола. Представете си например следния 
сценарий: чувате интересна готварска рецепта по ра-
диото, изговаряте няколко команди, с които я намира-
те в Интернет, и след това изпращате уебстраницата, 
която я съдържа в своята електрон на поща, където ви 
чака, докато пристигнете и намерите време да вклю-
чите компютъра си. 

Но и това е само една възможност. Според специа-
листите обаче още много такива ще отвори достъпът 
до нашумелите напоследък cloud базирани приложе-
ния, които изглежда скоро ще бъдат налични не само 
през таблетите и смартфоните ни, но и директно от 
таблото на автомобила. За това, как евентуално този 
тип приложения могат да ни улеснят при пътуването 
и шофирането, разказват отново специалисти от Ford 
(с интересен видеоклип, публикуван в YouTube: http://
www.youtube.com/watch?v=W�9p6o0vhyo&feature=you

tu.be). Според тях за определянето на маршрута мо-
гат да помагат в реално време социалните медии и 
други онлайн ресурси, формиращи „личен шофьор-
ски облак” – възможност, която компанията демон-
стрира в своя концептуален модел Ford Evos (http://
evosconcept.fordmedia.eu/). 

Други интересни функционални опции за свързаност 
в автомобила идват и с решението на General Motors, 
наречено OnStar. Част от въпросната система е техно-
логията Stolen �ehicle Slowdown, която дава възмож-
ност на полицията (в САЩ) да спира дистанцион но 
кола, за която е съобщено, че е открадната. За целта 
полицията изпраща на OnStar системата в колата спе-
цифичен код, с който се блокира педалът на газта (до-
като в същото време управлението, спирачките и елек-
трониката на автомобила продължават да работят). 

Връзката с другите коли на пътя и със 
самия път

Следващият голям скок в connected car концепция-
та ще са възможностите за комуникация между самите 
автомобили. Целта, разбира се, е не само да се уле-
сни шофирането, но и да се намалят до минимум път-
нотранспортните произшествия (ПТП). Голяма част от 
тях могат да се избегнат, ако автомобилите умеят да 
общуват помежду си в реално време. По този начин 
например, ако даден автомобил „забележи” заледен 
участък от пътя, може да изпрати информацията до 
намиращите се в близост коли, така че да предупреди 
водачите има за потенциалната опасност. 

безжичната връзка и комуникациите в реално време между автомобилите могат да 
спестят голяма част от произшествията на пътя, смятат специалистите в DAiMleR, кои-
то заедно с BMW и други производители вече тестват проекта в европа

Друг сценарий пък предполага използването на ком-
плексни автомобилни системи, базирани на множе-
ство сензори, които при натоварен трафик не само 
изчисляват скорост та и разположението на околни-
те превозни средства, но и автоматично настройват 
скорост та на възможно най-безопасното ниво. Подоб-
ни системи за автоматизиран контрол вече има (на-
пример в BMW 5 Series), но засега те разчитат един-
ствено на сензорите в самата кола, а не на връзката 
с останалите автомобили, която би била много по-
ефективна в предотвратяването на ПТП, смятат спе-
циалистите. Така или иначе, в тази посока също вече 
усилено се работи с проекти, които автомобилни про-
изводители, като BMW, �aimler и други, дори започват 

скоро шоФьорите ще могат да ползват персонален облак от социални медии и онлайн ре-
сурси, който ще им помага при определянето на най-добрия маршрут, смятат във FoRD
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да тестват в Европа. Междувремен но интересна виде-
одемонстрация на идеята за комуникация между ав-
томобилите и ефективност та ѝ за предотвратяване на 
потенциални ПТП може да се види и в YouTube. 

Възможностите за комуникация между автомобили-
те и пътната инфраструктура са третият основен ас-
пект от идеята за свързания автомобил. Концептуал-
ните проекти на този етап предвиждат възможност та 
за връзка със сензори и комуникацион ни модули, раз-
положени близо до ключови участъци от пътя, на све-
тофарите по кръстовищата или дори до местата за 
паркиране. Те информират водачите за актуалните ус-
ловия на пътя, за препоръчителен модел на шофира-
не до следващото кръстовище или ни казват дали има 
свободни места на паркинга на мола, да речем. Всъщ-
ност налице са вече и първите приложения в тази 
сфера – автомобилите на спешните служби (линей-
ки, пожарна и др.) в някои страни например могат да 
комуникират със светофарите по кръстовищата така, 
че при приближаване светофарът да включи червена 
светлина за пресичащите участници в движението. 

В перспектива инфраструктурната организация от 
този тип ще може да работи и с интелигентните сензо-
ри и в самите автомобили от типа на модерните �olvo 
S60, Audi A8, Infiniti M37X и Ford Edge, които скани-
рат пространството пред колата, контролират спирач-
ките или дори я позиционират правилно в лентата за 
движение. Според специалистите, ако към тези сензо-
ри се добавят комуникацион ни възможности за връз-
ка със сензорите на „интелигентните” пътища, шофи-
рането ще стане значително по-лесно и по-безопасно. 

Специалисти като Фил Еймс, старши инженер в 
Intel, който работи по вградените безжични комуника-
ции на автомобилите, си представят бъдеще, в кое-
то сензорите на автомобилите и на инфраструктура-
та следят и споделят всичко, което се случва на пътя, 
включително това, дали шофьорът кара внимател-
но, или се разсейва. В едно такова бъдеще например 
сигнали към колите ни ще изпращат и пътните зна-
ци, предупреждавайки, да речем, ако има опасност 
на пътя да се появи животно, като едновремен но с 
това се намалява скорост та и се подготвя колата за 
внезапно спиране. 

Възможности и предизвикателства
Реализирането на концепцията за „свързания” или 

може би по-точно за „общуващия” автомобил ще съз-
даде много възможности за печалба по цялата бизнес 
верига, която тръгва от производителите. Развитието 
в тази модерна посока обаче ще открие добри перс-
пективи за заработка и пред новите партньорите на го-
лемите имена в бранша, каквито са разработчиците 
на приложения и дизайнерите на интерфейсни систе-
ми за информацион ните табла в колите. Нови възмож-
ности за печалба, разбира се, ще имат и фирмите, кои-
то управляват хотели, бензиностанции, заведения за 
бързо хранене, сервизи и прочее компании, обслужва-
щи водачите и пътниците по магистралите.

Но за да се случи всичко това, ще трябва да бъдат 
решени някои важни проблеми. Един от основните на-
пример е гарантирането на сигурност та на безжичната 
връзка, която, както показва практиката, е уязвима за 
атаки от страна на хакери. А една компрометирана сис-
тема за комуникация в автомобила естествено може да 
има далеч по-сериозни последствия от загубата на ин-
формация – в края на краищата при движение със 100 
километра в час опасни могат да бъдат и далеч по-без-
обидни на пръв поглед, но несвързани с шофирането 
действия, така че какво ли остава за загубата на връз-
ка, от която зависи сигурност та на пътуващите. 

Друга потенциална спънка е интеграцията на горес-
поменатите системи и проекти. Всеки ИТ мениджър, 
който е разгръщал комплексна ERP система или е оп-
итвал да свърже комуникацион ни инструменти от раз-
лични производители, знае колко трудна може да бъде 
тази задача. На дневен ред стоят редица важни въ-
проси – например как автомобилните производители 
ще интегрират всички модерни технологии в колата, 
така че да работят безпроблемно и една с друга, и с 
другите марки и модели автомобили? Как ще гаран-
тират защитата и надеждност та на безжичния инфор-
мационен обмен между множество бързо движещи се 
превозни средства? Как всичко това ще работи с път-
ните инфраструктури в различните държави, които, 
както знаем, са на много различно ниво на развитие? 
Ще има ли стандарти и кой ще ги определя?

Е, имен но това са основните направления, по кои-
то се работи в момента. Може би не е далеч и мо-
ментът, когато ще научим отговорите. По-важното 
обаче е, че независимо от всички все още нереше-
ни проблеми „свързаният автомобил” е вече факт от 
реалност та. Вездесъщите и вече добре развити в го-
ляма част от света (а и у нас) Wi-Fi и 3G мрежи пра-

вят възможен достъпа в движение до разнообразно 
мултимедийно съдържание, навигацион ни дан ни и 
диагностична информация. А в близките години опци-
ите за ползването им ще стават все по-масови, сли-
зайки от високия клас лимузини до по-достъпните це-
ново марки и модели. И в края на краищата всичко 
това ще промени сериозно начина, по който шофира-
ме и пътуваме – тенденция, която според специали-
стите от автомобилния бранш е неизбежна. 

Видео: Еволюцията на Connected car концепцията

на едно „умно” кръстовище на бъдещето колите ще могат да комуникират както помеж-
ду си, така и с пътната инФраструктура, за да предупреждават водачите, когато, да речем, 
има опасност някой да мине на червено
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В различни предишни статии съм споменавал, че 
клиентите на споделен хостинг най-трудно ще могат 
да се възползват от облачни технологии. Причината за 
това е, че обикновено сайтовете на споделен хостинг 
разполагат с по-ограничени бюджети. Също така, за да 
се използват пълноцен но някои от по-популярните ти-
пове облачни технологии, понякога се изискват проме-
ни по скриптовете на сайтовете. Което също би предста-
влявало пречка в някои случаи.

Оказва се, че и други са мислили в тази посока. В 
момента набира все по-голяма популярност услугата на 
CloudFlare.com. Какво всъщност представлява тя:

• мрежа за доставка на съдържание (C�N) – 
CloudFlare поддържа мрежа от сървъри, разположени 
на различни места по света; по този начин сайтовете, 
които използват тяхната услуга, ще могат да се възполз-
ват от това, като се зареждат от най-близката до посе-
тителя локация;

• предпазване на сайтовете от различни атаки; това 
включва ботове, ��os (�enial of Service) и др.;

• оптимизатор на сайтовете – CloudFlare може да об-
работва съдържанието на вашия сайт, за да се зарежда 
по-бързо при клиент; това включва компресиране на съ-
държанието (прилагане на gzip), minify върху CSS и JS 
файлове, което се изразява в премахване на ненужни-
те интервали и нови редове и обединяване на няколко 
файла в един;

• използване на различни безплатни и платени прило-
жения, които работят върху платформата на CloudFlare; 
тези приложения могат да предоставят допълните услу-
ги за вашия сайт.

Как всъщност работи CloudFlare? Сайтът използва 
стандартен споделен хостинг, където се качва съдържа-
нието на сайта, реално се изпълняват скриптовете и се 
намира базата от дан ни. Клиентът насочва сайта си да 
използва CloudFlare, като по-този начин посетителите 
на сайта го зареждат през тяхната система, а тя, от своя 
страна, прави обръщения към оригиналното място, къ-
дето се намира сайтът. По този начин CloudFlare рабо-
ти като т.нар. reverse proxy („обърнато“ прокси), което 

му позволява да обработва и кешира съдържанието на 
сайта, без да се налагат да се правят никакви промени 
по самия сайт. Важно е да се отбележи, че CloudFlare 
кешира само статичното съдържание (картинки, CSS 
файлове и JavaScript файлове).

Най-лесният начин да активирате CloudFlare е, ако 
използвате хостинг компания, която е техен партньор. 
В България партньор на CloudFlare е СуперХостинг.БГ. 
В контролния панел cPanel можете да намерите бутона 
на CloudFlare. Използвайки го, ще влезете в специална 
страница, чрез която можете да включвате и изключвате 
CloudFlare буквално с едно натискане на мишката за все-
ки един от домейните, добавени към конкретния хостинг 
акаунт. При активирането на първия домейн автоматич-
но ви се създава акаунт на www.cloudflare.com. Там мо-
жете да разглеждате подробни статистики за всички ваши 
домейни, да блокирате или разрешавате определени IP 
адреси, да променяте настройките за обработка на „java 
script“ и CSS файловете. Можете също така да видите IP 
адресите, които са се опитвали да извършват злонамере-
ни действия към вашия сайт и са били блокирани.

Може би вече си задавате въпроса колко струва из-
ползването на CloudFlare? Отговорът е, че базовият им 
пакет е безплатен. Той включва цялата описана досе-
га функционалност. Предлага се и платен пакет, кой-
то дава повече възможности за защита на вашия сайт 
от различни атаки. Практически се премахват ограни-
ченията за брой посетители и се дава възможност за 
използване на SSL сертификати. При безплатния пакет 
има ограничение от максимум 512 запитвания в секун-
да, което по принцип е доста голямо и напълно доста-
тъчно за много голяма част от сайтовете.

Преди да активирате CloudFlare за вашия сайт, е до-
бре да си отговорите на някои въпроси:

• имате ли много посетители извън България – ако 
нямате много, може да не е необходимо използването 
на CloudFlare;

• използвате ли SSL сертификат за вашия домейн – 
ако използвате, трябва или да активирате CloudFlare 
само за някой поддомейн, да изместите защитените 
секции на сайта на отделен поддомейн, за който няма 
да използвате CloudFlare, или да използвате платена-
та версия;

• има ли опасност вашият сайт да не работи ко-
ректно, след като се приложат обработките на CSS и 
JavaScript файловете;

• засичали ли сте много опити за неоторизиран дос-
тъп до вашия сайт от злонамерени лица или ботове.

В заключение мога да кажа, че услугата на CloudFlare 
може да е много полезна за доста от сайтовете в Интер-
нет. Използвайки я, те могат да спестят някои от ресур-
сите на хостинг акаунта си.

съветва:

„Облак“  
за споделен хостинг

www.superhosting.bg
sales@superhosting.bg

Любомир Русанов,  
управител на СуперХостинг.БГ
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ТЕСТ Настройки
AMD Radeon  

HD 6870
Nvidia GeForce 
GTX 560 Ti

СИНТЕТИЧНИ ТЕСТОВЕ

3DMark 11
Performance 4147 4479

Extreme 1339 1484

Unigine 
Heaven 2.5

1680 by 1050 39.6 fps 44.2 fps

1680 by 1050, 4xAA 34.2 fps 36.1 fps

1920 by 1080 35.7 fps 36.5 fps

1920 by 1080, 4xAA 30.6 fps 29.8 fps

РЕАЛНИ ИГРИ

Crysis 2

1680 by 1050 42.3 fps 47.3 fps

1680 by 1050, 4xAA 40.3 fps 43.5 fps

1920 by 1080 36.8 fps 40.6 fps

1920 by 1080, 4xAA 34.9 fps 37.1 fps

Dirt 3

1680 by 1050 57.5 fps 68.0 fps

1680 by 1050, 4xAA 54.2 fps 61.6 fps

1920 by 1080 51.7 fps 61.5 fps

1920 by 1080, 4xAA 49.1 fps 55.8 fps

ЗАБЕЛЕЖКИ: 4xAA = 4x antialiasing; fps = frames per second (кадри в секунда). За всички 

резултати по-високата стойност (в червено) е по-добра. За повече информация относно 

тълкуването на 3DMark 11 резултатите посетете www.3dmark.com.

ЗА ПЕСТЕЛИВИЯ ГЕЙМ ЪР:  HD 6870  СРЕЩУ GTX 560  TI
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ТЕСТ Настройки
AMD Radeon  

HD 6970
Nvidia GeForce GTX 

570

СИНТЕТИЧНИ ТЕСТОВЕ

3DMark 11
Performance 5326 5603

Extreme 1736 1813

Unigine  
Heaven 2.5

1920 by 1200 39.7 fps 42.0 fps

1920 by 1200, 4xAA 34.5 fps 34.5 fps

2560 by 1600 24.4 fps 25.1 fps

2560 by 1600, 4xAA 21.6 fps 20.8 fps

РЕАЛНИ ИГРИ

Crysis 2

1920 by 1200 39.3 fps 46.0 fps

1920 by 1200, 4xAA 34.8 fps 42.6 fps

2560 by 1600 22.9 fps 26.7 fps

2560 by 1600, 4xAA 20.6 fps 24.6 fps

Dirt 3

1920 by 1200 64.2 fps 69.1 fps

1920 by 1200, 4xAA 60.9 fps 62.1 fps

2560 by 1600 42.6 fps 44.9 fps

2560 by 1600, 4xAA 40.5 fps 41.0 fps

ЗАБЕЛЕЖКИ: 4xAA = 4x antialiasing; fps = frames per second (кадри в секунда). За всички 

резултати по-високата стойност (в червено) е по-добра. За повече информация относно 

тълкуването на 3DMark 11 резултатите посетете www.3dmark.com.

ЗА МАСОВИЯ ГЕЙМ ЪР:  HD 6970  СРЕЩУ GTX 570

www.pcworld.bg  Януари 2012 25

Help

www.3dmark.com
www.pcworld.bg


ТЕСТ Настройки
AMD Radeon  

HD 6990
Nvidia GeForce 

GTX 590

СИНТЕТИЧНИ ТЕСТОВЕ

3DMark 11
Performance 9230 9096

Extreme 3315 3206

Unigine  
Heaven 2.5

1920 by 1200 74.6 fps 80.0 fps

1920 by 1200, 4xAA 65.6 fps 66.5 fps

2560 by 1600 46.2 fps 49.0 fps

2560 by 1600, 4xAA 40.9 fps 40.3 fps

РЕАЛНИ ИГРИ

Crysis 2

1920 by 1200 69.8 fps 76.3 fps

1920 by 1200, 4xAA 64.8 fps 72.3 fps

2560 by 1600 43.4 fps 46.2 fps

2560 by 1600, 4xAA 39.6 fps 43.1 fps

Dirt 3

1920 by 1200 115.3 fps 117.8 fps

1920 by 1200, 4xAA 125.9 fps 128.7 fps

2560 by 1600 77.6 fps 77.8 fps

2560 by 1600, 4xAA 73.6 fps 72.1 fps

ЗАБЕЛЕЖКИ: 4xAA = 4x antialiasing; fps = frames per second (кадри в секунда). За всички 

резултати по-високата стойност (в червено) е по-добра. За повече информация относно 

тълкуването на 3DMark 11 резултатите посетете www.3dmark.com.

ЗА ЩЕ ДРИЯ ГЕЙМ ЪР:  HD 69 90  СРЕЩУ GTX 590

ПОКАЖИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА “ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ”
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LTE пътят към  
комуникациите

Напоследък все по-често чуваме 
LTЕ, обозначаващо не по-малко 
енигматичната „дългосрочна 

еволюция” (Long Term Evolution) – 
комуникационен стандарт, който 
все повече оператори по света, а 
и в България, изучават, тестват 

и внедряват с перспективата 
той да стане глобална основа на 

следващото поколение мобилни 
мрежи. В тази статия ще  

разкажем малко повече за него  
и възможностите, които  
дава на потребителите. 

В средата на току-що приключилата 2011 г. мобилните връзки 
от второ поколение отбелязаха 20-годишен юбилей – тол-
кова време мина от 1 юли 1991 г., когато беше направено 

първото обаждане в GSM мрежа. И почти през целия този дъ-
лъг период мобилните телефони не потребяваха и не генерираха 
значителен трафик от дан ни, тъй като се използваха предимно за 
обаждания и SMS-и. Но преди 2-3 години в мобилния сегмент на-
стъпи ерата на мултимедията и мобилните апарати се обзаведо-
ха с куп допълнителни устройства за създаване и консумиране на 
мултимедийно съдържание, което основно се съхранява в Све-
товната мрежа. Това, последното, в комбинация с възхода на со-
циалните мрежи, „облачните” технологии и нуждата от по-модер-
на комуникация доведе до взривообразно растящо търсене на 
услуги за мобилен достъп до Интернет. И то не какъв да е достъп, 
а с възможности за обмен на максимален обем трафик за възмож-
но най-кратко време. Ето така се появи нуждата от нови, по-ефек-
тивни и по-бързи мрежи за мобилна връзка. Но дали можем да 
очакваме скоро те да достигнат капацитета на своите кабелно ба-
зирани предшественици? Е, това вероятно няма да стане „скоро”, 
но със сигурност можем да очакваме поне, че не е далеч момен-
тът, когато дистанцията ще бъде съкратена драстично – благо-
дарение на новите стандарти за мобилни комуникации като LTE. 
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Още малко история на мобилните 
комуникации

Факт е, че и досега най-разпространеният стан-
дарт за мобилна връзка в света е GSM. По дан ни на 
Световната асоциация на доставчиците на мобилно 
телекомуникацион но оборудване (GSA) към края на 
2011 г. в 234 страни по света са работили 838 такива 
мрежи. Броят на абонатите им по това време е дости-
гал почти 4,5 милиарда, нараствайки с 1 милион по-
требители дневно. 

Както споменахме по-горе, GSM мрежите са създа-
дени най-вече за гласова комуникация и те успешно 
се справят с тази задача и до днес. Не така обаче сто-
ят нещата с постоян но растящата нужда от по-висо-
ки капацитети за пренос на дан ни, която отдавна вече 
надхвърля възможностите на предвидените за целта в 
този стандарт технологии GPRS и E�GE. Проблем е и 
това, че има няколко фактора, които пречат на увели-
чаването на пропускателната способност на тези ре-
шения. Основните са тесният канал за връзка (само 
200 Khz), относително малкият брой такива канали 
на една базова станция (БС) и неудобната за пренос 
на Интернет пакети схема за разделение на канала 
между няколко абоната (T�MA, Time �ivision Multiple 
Access), когато всички те работят на една честота. В 
резултат на това скорост та на мобилния Интернет в 
2G мрежите се свежда до крайно недостатъчните спо-
ред съвремен ните изисквания 100-200 Kb/s. 

В опит да се преодолеят тези ограничения, през 
2004 г. започна глобална модернизация на телеком 
оборудването до т.нар. трето поколение мрежи (3G). 
За целта европейските оператори избраха технологи-
ята W-C�MA (UMTS), която е най-подходяща за лесен 
ъпгрейд на съществуващите GSM мрежи, а в САЩ и 
Югоизточна Азия за основен беше приет стандартът 
C�MA 2000. В основата и на двата варианта на 3G тех-
нологиите е решението C�MA (Code �ivision Multiple 
Аccess), т.е. кодово разделение на каналите за връзка. 
Преработената по този начин система от базови стан-

ции осигурява няколко важни предимства в сравнение 
с по-старите GSM/GPRS. Сред най-важните са:

- минимум десетократно увеличение на пропуска-
телната способност на канала;

- повишена устойчивост на смущения;
- възможност за прехвърляне на движещо се устрой-

ство от една БС към друга без прекъсване на връзката 
(т.нар. soft handover);

- автоматичен роуминг между новата и старата мре-
жи на оператора.

Ако говорим в цифри, в най-простия си вариант 3G 
мрежите, изградени по стандарта UMTS, обезпечават 
скорост на трансфер на дан ни до 384 Кb/s, а с „над-
стройките” HS�PA/HSUPA – от 3,6 до 14,4 Mb/s. 

Преведено на езика на обикновения мобилен по-
требител, тези скорости на 3G мрежите по принцип са 
достатъчни за такива задачи, като комфортно разглеж-
дане на уебсайтове, потоково аудио- и видеосъдържа-
ние, гласови и видеокомуникации, качване и сваляне 
в/от Мрежата на неголеми мултимедийни материали и 
др. Това обаче също е на път да стане недостатъчно, 
защото мобилният трафик на дан ни вече значително 
надхвърля гласовия, а това налага нова реорганиза-
ция на структурата на мобилните мрежи. Идва време 
за четвъртото поколение.

Четвъртото поколение мрежи
И така, идваме си на думата за LTE. Но какво точно 

се крие зад тази абревиатура? Какво всъщност дава 
този стандарт на мобилните Интернет потребители и с 
какво е толкова привлекателен за операторите? След-
ват отговорите.

LTE стандартът беше предложен от водещия япон-
ски оператор NTT �oCoMo още през 2004 г. През де-
кември 2008-а беше завършена разработката на 
спецификациите за първата версия на LTE, които вля-
зоха в Release 8 проекта на стандартизиращата ор-
ганизация 3rd Generation Partnership Project (3GPP – 
http://3gpp.org/). 
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Защо ни трябват по-бърза мобилна връзка и ново поколение мрежи?

През миналата година Cisco огласи прогнозата си за глобалния трансфер на дан ни според �isual Networking 
индекса на компанията за периода 2010–2015 г. Дан ните от изследването на мрежовия гигант показват, че глобал-
ният трафик ще се увеличи 26 пъти през този период, достигайки 6,3 екзабайта на месец или годишен обем от 75 
екзабайта до 2015 г. – еквивалент на 19 милиарда ���-та или 75 пъти размера на трафика по IP (фиксиран и мо-
билен) през 2000 г. Това нарастване на трафика означава темп на растеж 92% за прогнозирания период.

Две са глобалните тенденции, които движат тези значителни увеличения в мобилния трафик на дан ни: постоян ното 
увеличаване на броя мобилни устройства като таблети и смартфони, както и потреблението на видеосъдържание.

Изследването на Cisco прогнозира също така, че до 2015 г. над 5,6 милиарда персонални устройства ще бъ-
дат свързани с мобилните мрежи. Освен това ще има допълнително 1,5 милиарда звена, свързващи отделни ус-
тройства, което означава, че средно на един човек ще се пада една мобилна връзка. Очаква се мобилният ви-
деотрафик да съставлява 66% от целия трафик на мобилни дан ни до 2015 г., т.е. 35 пъти увеличение от 2010-а 
до 2015 г. Това е най-високият ръст, който е отбелязан досега от Cisco �NI Global Mobile �ata Traffic Forecast. 
Мобилният трафик, генериран от таблет устройства, се очаква да нарасне 205 пъти от 2010-а до 2015 г. – това е 
най-високият ръст от всички категории устройства, следени от индекса.

Ето и още няколко прогнози и факти от изследването на компанията, свързани с мобилните комуникации:
- Cisco прогнозира, че до 2015 г. ще има по едно устройство, свързано с мобилните мрежи, за почти всеки член 

от световното население (7.2 милиарда души по анализи на ООН) и над 7,1 милиарда свързани мобилни теле-
фона и други устройства (без да се броят Wi-Fi връзките);

- в днешни дни средната мобилна връзка генерира 65 мегабайта трафик на месец, равнозначно на около 15 
MP3 музикални файла; 

- до 2015 г. средностатистическата мобилна връзка се очаква да генерира над 17 пъти това количество – до 
общо 1 118 мегабайта трафик на месец, равнозначно на около 260 MP3 музикални файла; 

- смартфони, лаптопи и други преносими устройства ще са отговорни за над 87% от глобалния мобилен тра-
фик до 2015 г.; 

- мобилни таблет устройства, свързани с мрежите, ще генерират повече трафик през 2015 г. (248 петабайта на 
месец) от цялата глобална мобилна мрежа през 2010 г. (237 мегабайта на месец); същото ще е вярно и за тра-
фика между устройства (machine2machine), който ще достигне 295 петабайта на месец през 2015 г.;

- скорост та на средностатистическата мобилна връзка се е удвоила от 2009-а до 2010 г. и се очаква да се уве-
личи десетократно до 2015 г.; скоростите на връзката в мобилните мрежи са ключов фактор в поддържането на 
ръста на преноса на мобилни дан ни.
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По същество LTE е нов стандарт за мрежова връз-
ка, базирана на съвремен ната технология за радио-
достъп UTRAN, включваща последните достижения в 
тази област. Ще разкажем накратко за някои от тях.

Една от най-важните е технологията MIMO, из-
ползваща няколко антени както за предаване, така 
и за приемане на радиосигналите, и увеличаваща 
устойчивост та на сигнала срещу смущения и затих-
ване, гарантирайки по-бърза и по-надеждна връзка в 
сравнение с едноантен ните решения.

Друга важна част от LTE стандарта е OF�M – ме-
тод, който разделя сигнала на паралелни потоци, пре-
давани на няколко носещи честоти. По такъв начин 
той свежда до минимум смущенията, предизвикани 
от многократното отражение на сигнала (например от 
сградите в големите градове). Ширината на честотния 
канал за връзка в LTE мрежите не е фиксирана, кое-
то пък позволява на телеком операторите по-ефектив-
но да се разпореждат с наличния им честотен ресурс.

От друга страна, базовите станции за новия комуни-
кационен стандарт са оборудвани с вградени контро-
лери, които елиминират типичните за GSM/UMTS мре-
жите ограничения за броя на БС на един контролер 
и позволяват лесно разширяване на инфраструктура-
та. Освен това всяка базова станция има пряка връз-
ка с най-близките други БС в съществуващата 2G/3G 
мрежа на оператора, както и с мрежите на другите 
оператори и с Интернет. Тъй като дан ните, гласовите 
комуникации и мултимедийното съдържание се пре-
дават като стандартни Интернет пакети, структурата 
на мобилната мрежа е силно опростена в сравнение 
с традицион ните варианти, което пък намалява заба-
вянията на връзката и ускорява реакцията на мрежата 
към действията на потребителя. 

Според спецификациите на 3GPP Release 8 LTE 
мрежите осигуряват пикови скорости до около 100 
Mb/s от оператора към абоната и до 50 Mb/s в обра-
тна посока при забавяния (latency) от порядъка на не 
повече от 10 ms. Това обаче не е границата. През сеп-
тември 2011 г. компанията Ericsson демонстрира пред 
журналисти в централата си в Стокхолм работата на 
експерименталната си мрежа, базирана на технологи-
ята LTE Advanced, отговаряща на версия 10 на глобал-
ния стандарт 3GPP (Release 10). В този експеримант 
технологията LTE Advanced постигна над 1 Gbps пико-
ва скорост към клиента, използвайки 8 антени и MIMO 
технологията – с помощ та на обединяване на някол-
ко честотни канала в една 60 Mhz лента и разширена 
MIMO функционалност – вариант 8x8. Така или иначе, 

дори скорости от порядъка на 25–45 Mb/s би трябвало 
да осигуряват мобилна Интернет връзка с достатъчен 
ресурс за безпроблемен гейминг с онлайн игри, да ре-
чем, или други критични към забавянията приложения 
(например IP телефония).

Друго предимство на LTE стандарта е в това, че той 
поддържа всички заделени за мобилна връзка честот-
ни диапазони, което дава голяма гъвкавост на опера-
торите при избора на конкретни носещи честоти дори 
когато голяма част от каналите са заети от вече раз-
гърнати UMTS мрежи например. Разбира се, за да ра-
ботят добре в LTE мрежите, мобилните апарати на 
абонатите трябва да поддържат възможно най-мно-
го честотни ленти – както е и в случая с традицион-
ните 3G GSM устройства. Още една важна особеност 
на LTE обаче е възможност та базираните на този стан-
дарт терминали да работят и в стандартните 2G/3G 
мрежи там, където още няма LTE покритие. Според 
стандарта LTE дори трябва да се поддържа възмож-
ност за преминаване от една мрежа в друга без пре-
късване на връзката – т.е. ако сте започнали разговор 
в LTE мрежа, трябва да можете да го завършите без-
проблемно в GSM, WC�MA или C�MA мрежата на мо-
билния оператор (стига апаратът ви да поддържа съ-
ответните типове мрежи, разбира се). 

Тази гъвкавост си има и някои неизбежни неудоб-
ства. Едно от тях е, че фрагментацията сред LTE ба-
зираните мобилни телефони ще бъде дори още по-го-
ляма, отколкото е при 2G/3G апаратите, тъй като едва 
ли е възможно в тях да се внедри поддръжка за всички 
възможни честоти и мрежови стандарти. Затова веро-
ятно по-голямата част от новото поколение модеми и 
мобилни телефони ще бъдат от т.нар. „двустандартен” 
тип, т.е. ще поддържат LTE + GSM, LTE + C�MA и т.н. 
Не е много ясно и как точно ще се осъществява роу-
мингът при толкова много стандарти и честоти.

Няколко думи и за WiMAX
Разказът за 4G мобилните услуги, а и за LTE, не 

би бил пълен, ако не споменем и основния конкурент 
на Long Term Evolution платформата – WiMах, който 
всъщност върви около 3 години напред в развитието 
си спрямо LTE. WiMах (Worldwide Interoperability for 
Microwave Access) е телекомуникацион на техноло-
гия, разработена да предоставя безжична свързаност 
на големи разстояния за различни устройства (от ра-
ботни станции и портативни компютри до мобилни те-
лефони).

Технологията е базирана на стандарта за пренос 
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на дан ни IEEE 802.16х. Името „WiMах” е въведено от 
организацията WiMAX Forum, създадена специално 
през юни 2001 г., за да приведе стандарта в съответ-
ствие и съвместимост с останалите безжични техно-
логии. LTE стандартът се разработва от 3GPP – ин-
дустриална организация от големи доставчици на 
услуги, използващи главно сегашните водещи техно-
логии за клетъчни комуникации GSM/ E�GE, както и 
UMTS/HSxPA. Както WiMax, така и LTE стандартите 
прилагат модерни антен ни технологии (споменатите 
по-горе MIMO и O�FM), подобряващи приемането и 
производителност та на услугата, но двете специфика-
ции са базирани на различен честотен спектър.

WiMах мрежите всъщност са пълноцен ни IP мрежи, 
поддържащи т.нар. Tripple Play концепция за пренос на 
дан ни + телекомуникации (�oIP) + мултимедия (IPT�). 
На теория скорост та на връзката от доставчика към 
абоната е 40 Mb/s, като този стандарт нерядко е нари-
чан и „Wi-Fi на стероиди”. Това не е случайно, тъй като 
WiMAX се различава от Wi-Fi единствено по далечина-
та на връзката. Първоначално замислен като безжич-
на алтернатива на кабелите и оптиката в „последната 
миля”, той се използва и имен но като такава – за ста-
ционарен достъп до Интернет там, където няма кабел-
но покритие, и като връзка между базовите станции и 
опорната мрежа на оператора. 

Кой ще спечели 4G състезанието: LTE 
или WiMAX?

По всичко изглежда, че и двете 4G технологии ще 
имат своите места в следващото поколение мобил-
ни Интернет комуникации, така че въпросът е по-ско-
ро коя в края на краищата ще бъде по-разпростране-
на. На този етап мобилното приложение на WiMAX е 
ограничено главно до устройства като лаптопите (как-
то и някои единични модели таблети), докато по-пор-
тативните устройства (например смартфони) с под-
дръжка на IEEE 802.16x се броят на пръсти. Това е 
лесно обяснимо поради факта, че за гласови комуни-
кации въпросните устройства използват разгърнатите 
GSM или C�MA мрежи, тъй като такава услуга на прак-
тика не е и предвидена от WiMAX стандарта. По тази 
причина всички предназначени за WiMAX честоти са в 
диапазона над 2,4 Ghz, което автоматично огранича-
ва възможностите за надеждно покриване на големи 
територии. Това е още един фактор, който изглежда е 
на път да остави за WiMAX само специфична пазарна 
мрежа, докато в същото време на LTE започва да се 
гледа с все по-голям интерес. 

Тази тенденция се илюстрира и от някои скорошни 
изследвания, като например 16-ия доклад „4GCounts 
Quarterly Report” на агенцията Maravedis, публику-
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време, като телевизия, видеоконференции с висока 
резолюция и 3� онлайн игри. 

След всичко това в началото на новата година ще 
стартират и първите LTE услуги за крайни клиен-
ти у нас. Според официалната информация от опера-
тора M-Tel, който се е заел с тази задача, въпросните 
LTE услуги ще са в обхвата 1800 Mhz и първоначално 
само за фирми. Първите градове с LTE покритие ще са 
София, Варна, Русе и Добрич, но се планира броят на 
населените места да се увеличава поетапно до края 
на 2012 г., информират още от компанията. Пак според 
Мобилтел фирмите, които ще проверят предимствата 
на новата технология, „могат да бъдат както клиенти 
на Мобилтел, така и на други оператори, стига да се 
намират в зона на покритие с LTE”. Заявки за достъп и 
тест на услугите се приемат на специално създадена 
форма на сайта на Мобилтел: http://www.mtel.bg/lte. Тя 
вече е отворена и приема заявки за реално ползване 
на услуги през 4G мрежата. 

USB стиковете за мобилен Интернет, както и Интер-
нет потреблението ще са безплатни за фирмите, из-
брани да станат първите ползватели на LTE в Бъл-
гария, обещават още от Мобилтел. От клиентите, 
включили се в търговския тест, компанията ще очаква 
обратна връзка за качеството на LTE услугите. 

Междувремен но в самото начало на януари 
�I�ACOM също получи от Комисията за регулиране 
на съобщенията (КРС) официално разрешение да 
стартира тестове на 4G мрежата си. Това дава карт-
бланш и на тази родна телеком компания да започне 
изграждането на тестовата среда по стандарта LTE в 
София. Операторът обещава до три месеца мрежата 
да бъде готова и да позволи да бъдат правени тесто-
ве и демонстрации в реални условия. След разгръ-
щането, 4G-мрежата на �I�ACOM ще позволява ско-
рост на мобилен трафик до 100 Mbps при download 
и 50 Mbps при upload, подчертават още от компания-
та. Според официалната информация, LTE-техноло-
гията ще даде възможност на �I�ACOM да предлага 
на множество мултимедийни услуги от ново поколе-
ние, възползващи се от възможностите на “смарт” ус-
тройствата, които стават все по-предпочитани (през 
2011 г. броят на потребителите на смартфони и табле-
ти в мрежата на �I�ACOM се е увеличил с над 50%, 
твърдят от компанията). 

По-нататъшното развитие на LTE и разпространени-
ето на услугата сред индивидуалните потребители ще 
зависят от наличието на подходящи терминали според 
Хорст Пертъл, главен технически директор на М-Теl. 
„Една от причините М-Тел да не бърза с комерсиал-
ното разгръщане на технологията са имен но крайните 
устройства, въпреки че според производителите на па-
зара вече има над 100 продукта, поддържащи LTE. Те 
обаче работят на различни честоти, а някои смартфо-
ни са разработени специално за американския пазар, 
където �erizon вече има над 2 млн. LTE абонати. За 
съжаление реалистичният срок за достигане на тех-
нологията до крайните потребители е в края на 2013-а 
или началото на 2014 г.”, каза специалистът по време 
на демонстрацията през септември м.г. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ”
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ван през ноември 2011 г. Според въпросния доку-
мент нарастването на глобалните абонатни бази за 
LTE и WiMAX за третото тримесечие на 2011 г. е съ-
ответно 250% и 12% спрямо предишното, второ три-
месечие на годината. Към края на септември 2011-а 
в света има 6,25 млн. абонати на LTE мрежи, но като 
се има предвид главоломният (и многократно преви-
шаващ WiMAX) ръст на технологията и внедрявани-
ята, Maravedis очаква, че до 2016 г. в света ще има 
448 млн. LTE абонати. Базирайки се на досегашните 
си наблюдения, аналитиците от агенцията прогнози-
рат още, че 2,6 Ghz в комбинация с честотните обхва-
ти 800 Mhz и 1800 Mhz ще са доминиращите честоти 
за разгръщане на LTE в бъдеще. 

С други думи, напоследък внедряването на WiMAX 
технологията се позабавя за разлика от развитието 
на LTE, която пък изглежда има всички шансове да се 
превърне в новата един на глобална технология за мо-
билни комуникации и мобилен Интернет. За това до-
принасят както гъвкавост та на стандарта и перспекти-
вите за самите потребители, така и възможност та той 
да се внедрява постепен но. Всъщност към края на ми-
налата година телеком оператори от 62 страни са за-
явили планове за развитие на общо 166 LTE мрежи, 
като над 20 от тях вече работят. Дали това ще се случи 
скоро и в нашата страна?

И накрая – кога да очакваме LTE и в 
България?

Ако нямате търпение да научите отговора на този 
въпрос, той е: много скоро, може би още в самото на-
чало на новата 2012 г. А ето и подробностите.

Мобилни услуги от четвърто поколение у нас се ре-
ализират още от края на 2007 г. Засега наличните в 
страната 4G услуги са базирани главно върху техно-
логията WiMAX, предлагана в различни пакети и або-
наментни планове от големи WiMAX оператори като 
Макс Телеком. През февруари 2010 г. компанията 
Nokia Siemens Networks представи у нас и свое ця-
лостно решение за мобилни мрежи по стандарта LTE, 
а през септември 2011 г. един от родните мобилни опе-
ратори – M-Tel, пусна в София и първата тестова мо-
билна мрежа от четвърто поколение по стандарта LTE. 
По време на демонстрацията мрежата от ново поколе-
ние, изградена съвместно от М-Тел и Ericsson, пока-
за отлична средна скорост към клиента над 93 Mbps 
(104,8 Mbps пикова), като цял музикален албум с го-
лемина 63 Mb бе прехвърлен за под 7 секунди. Тестът 
показа също, че освен висока скорост LTE действител-
но осигурява и много по-малко времезакъснение и по-
бърза реакция от страна на сървърите. Това позволя-
ва ползването на 4G мрежата за приложения в реално 
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Най-очакваните 
технологии и 
продукти  
на 2012 г.
Владимир Георгиев

С края на всяка година отправяме поглед, изпъл-
нен с трепет и вълнение, към следващата, коя-
то всеки път обещава да е по-вълнуваща от вся-

кога. И често е точно така. В света на технологиите 
всичко се случва толкова бързо, че творенията на чо-
вешкия гений ни обсипват постоян но. Но какво ни е 
приготвила 2012-а? Четириядрени мобилни процесо-
ри, следващата стъпка в еволюцията на таблетите, 
скок в гласовата навигация, възход на умната телеви-
зия, безжична връзка, която е в пъти по-бърза от на-
стоящата, гейм конзолите ще навлязат в осмото си по-
коление, Windows 8...

И това е само началото. 

Гласова навигация
Когато преди няколко месеца Apple представиха с 

iPhone 4S и помощника Siri, се оказа, че не сме чак 
толкова далече от времето, когато свободно ще раз-
говаряме с потребителската електроника. От години в 
тази сфера се работи и не се постига нищо значимо, 
но след като освен Apple и Google, и Microsoft наблягат 
върху гласовите команди като основна характеристика 
на следващите версии на своите ОС, значи индустрия-
та наистина е решила да се развива напълно сериоз-
но в тази насока. Важно е да се отбележи, че в случая 
не става въпрос единствено за таблетите и смартфо-
ните, а и за гейминг конзолите и настолните компютри, 
където чрез ъпдейт Kinect сензорът ще може да раз-
познава човешката реч. Няма да мине 
дълго време, преди да се появят и дру-
ги устройства в тази сфера, а и в Ин-
тернет пространството все повече се 
спекулира, че следващата голяма но-
вост при телевизорите ще са имен но 
гласовите команди. Ехх, блажено ще 
е времето, когато най-накрая ще се от-
ървем от толкова, толкова досадните 
дистанцион ни.

Умната телевизия
Google навлязоха като ди-

летанти в света на ТВ индустри-
ята в началото на 2010 г., опитвайки 
се да предложат на пазара телевизори, из-
ползващи едноимен ната търсачка... и в момента си 
остават дилетанти. Logitech Revue Google T� се ока-
за грандиозен неуспех и причини загуби на Logitech в 
размер на над 100 млн. долара. 

Не е ясно дали 2012-а ще е различна, но очакваме 
два от най-големите играча да навлязат в тази ниша. 
Sony най-накрая ще представят своята линия Web H� 
T�. Аpple също готвят умен телевизор. Логично погле-
дите са насочени най-вече към вторите, тъй като спо-
ред наскоро излязлата биография на покойния Стив 
Джобс бившият CEO на Ябълката е бил вманиачен 
от концепцията за интелигентен ТВ приемник и до по-
следно е работел върху този проект заедно с iPhone 5. 
Според редица аналитици Apple T� ще се появи в края 
на 2012 г. или дори в началото на 2013-а, което под-
сказва, че наистина става въпрос за грандиозен про-
ект, чиито разработка и развитие ще отнемат години. 

Същевремен но Sony готвят своя концепция за те-
левизора на бъдещето с идеята да емулират успеш-

ната стратегия на 
Apple за споделяне 
на потребителско съ-
държание сред реди-
ца устройства, вклю-
чително таблети, 
смартфони, настолни 
и портативни конзоли 
и, разбира се, теле-
визори.
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Kinect за Windows 
Моушън контро-

лерът на Microsoft 
за Xbox 360 се ока-
за феноменален ус-
пех, продавайки над 
8 млн. бройки за първите 60 дни от премиерата си. Въ-
преки сравнително високата си цена, въпреки факта, 
че е необходим притеснително голям наръчник, за да 
се настрои правилно, въпреки неточност та при заси-
чане на по-резки движения, въпреки прекалено малко-
то заглавия, ползващи технологията, и купищата други 
проблеми. Kinect спечели потребителите със самата 
концепция и смело отправения поглед към бъдеще-
то, където през 2012-а ще видим премиерата му и на 
Windows. Истински вълнуващото в случая не са РС иг-
рите, които ще се възползват от моушън контрола, а 
фактът, че на РС платформата могат да се извършват 
много други дейности и само въображението на разра-
ботчиците (които от известно време могат да ползват 
Kinect for Windows S�K – http://kinectforwindows.org/
download) ще е реалната пречка към радикално нови-
те методи за взаимодействие с настолната машина. 
Не, мишката и клавиатурата скоро няма да си отидат, 
но е крайно време жестовете, лицевото разпознаване 
и гласовите команди да навлязат в морално застаря-
ващата платформа. 

OLED... отново
През последните няколко години все очаквахме OLE� (organic 

light-emitting diode) да въстане и да превземе пазара, но, уви, това 
не се случи. До момента основните проблеми на технологията бяха 
свързани с поточната линия, от което пък цената на крайния про-
дукт се качваше неимоверно и така OLE� дисплеите бяха апетит-
на хапка единствено за най-големите ентусиасти. По информация 
на Samsung и LG двата гиганта са оптимизирали производствения 
процес и се очаква през 2012 г. най-накрая да видим първите моде-
ли на достъпни цени, както и такива, които се отправят отвъд грани-
цата от 55 инча. Надяваме се през 2012-а да сме свидетели на пре-
миерата и на първите комерсиални гъвкави OLE� дисплеи.

Следващите iPhone, iPad и iPod Touch 
Ако Apple следват тенденцията, наложена от 

предните две години, следващото поколение 
iPad трябва да се появи в първите месеци на 
2012-а. Всички слухове ни насочават към дис-
плей с резолюция 2048 х 1536, което е четири 
пъти повече спрямо резолюцията на първите 
два iPad-a. Със сигурност ще видим по-добри 
предна и задна камери (надяваме се и светка-
вица!), може би еволюирал H�MI порт, вероят-
но съвместимост с 4G мрежите, но голямата 
въпросителна е дали Ябълката ще представи 
нов процесор с iPad 3. Ако A6 е четириядрен, 

то новият таблет на Apple спокойно ще може да се съ-
ревновава със средностатистическо съвремен но РС. 

2012-а ще е интересна и заради iPhone 5 (този път 
наистина „5”), който се надяваме, че най-накрая ще из-
остави физическия Home бутон и може би ще бъде в 
различни размери. Силно желаем да видим със след-
ващия iPhone и някоя радикална технология, като на-
пример лазерна клавиатура или възможност за въз-
произвеждане на холограми. 

Същевремен но iPod Touch е голямата неизвестна. От-
както четвъртото поколение излезе на пазара преди 16 
месеца, продажбите му непрекъснато спадат и ситуаци-
ята не се промени особено 
дори след представя-
нето преди някол-
ко месеца на 
белия модел. 
Ако наистина Apple 
обмислят по-малък и ев-
тин iPhone, тогава iPod Touch 
линията може да бъде заличена. 
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По-леки, по-тънки и по-мощни таблети
2010-а стана годината на iPad. 2011-а беше годината, 

в която Android базираните таблети безславно се опи-
таха да свалят от трона iPad 2. 2012-а ще е годината, в 
която евтините и строго специализирани Android табле-
ти (от ранга на Kindle Fire) заедно с първите Windows 
таблети ще тръгнат на щурм срещу iPad 3. Новата годи-
на е още по-интересна за набиращия все по-голяма по-
пулярност пазар на таблети, тъй като вече няма да ста-
ва въпрос за надпревара в това, кой производител пръв 
ще пусне своето устройство. Ситуацията ще се уталожи 
и компаниите ще започнат да обръщат по-голямо вни-
мание на детайлите, като тегло, дебелина, качество на 
екрана, нови технологични стандарти, възможности за 
свързване, ударо- и водоустойчивост и прочее.

Фотоапаратът Lytro 
Точно когато бяхме започнали да си мислим, че ев-

тините фотоапарати, наричани от мнозина „сапунер-
ки”, са на изчезване, и на небосклона се появява Lytro 
(http://lytro.com). Става въпрос за иновативен фотоапа-
рат, който използва нов вид сензор, за да улавя светли-
ната, плътност та и векторната посока на светлин ните 
лъчи. С други думи, този метод позволява свободно да 
се фокусира изображението, след като вече е напра-
вено. Единственият сериозен недостатък на Lytro е це-
ната му: вариантът с капацитет от 8 GB струва 399 до-
лара, а с капацитет от 16 GB – 499 долара.

Wilocity 
Безжичните мрежи ще станат значително по-бързи 

през 2012 г., ако производителите на периферни и мо-
билни устройства усвоят 60 Ghz мултигигабитните чи-
псети на Wilocity (http://wilocity.com). 

Базирана на предложения за одобрение 802.11ad 
безжичен стандарт, новата технология на Wilocity ще 
увеличи осезаемо скорост та при редица комерсиални 
изчислителни задачи, включително трансфер на фай-
лове, видео с висока резолюция, сторидж и т.н. Пър-
вите Wilocity чипове ще достигат скорост от 4 гигаби-
та в секунда, но спецификацията 802.11ad позволява 
потенциален лимит от 7 гигабита в секунда. Тези ус-
тройства за пръв път трябва да видим през лятото на 
2012-а, но масовата им употреба със сигурност ще се 
забави поне с година-две.

Четириядрените мобилни устройства
През ноември Nvidia пуснаха Tegra 3 платформата, 

която преди беше позната като Project Kal-El. Tegra 3 
включва четириядрен ARM Cortex A9 процесор, пето 
ядро с ниска консумация на енергия (за второстепен ни 
задачи, като например слушане на музика) и 12-ядре-
но GeForce GPU за интензивно графично рендериране. 
Както и да я погледнем, това е много сериозна техноло-
гия, която ще стане масова през 2012-а и още по-осе-
заемо ще удари нетбуците, заплашвайки дори РС-тата. 

Nvidia ще започнат 2012-а с летящ старт, като чак 
през втората половина на годината Qualcomm ще се на-
месят в четириядрената надпревара с тяхната серия 
Snapdragon S4. От друга страна, Qualcomm си осигуриха 
използването на техните чипове в Windows 8 таблетите. 

Същевремен но имаме още два претендента – 
Freescale и Texas Instruments, които със сигурност ще 
пуснат свои четириядрени ARM чипове през 2012-а. А 
и не бива да забравяме Apple и бъдещия A6 процесор 
(страхотна изненада ще е, ако не е четириядрен), кой-
то вероятно ще се появи с iPad 3 през първото тримесе-
чие на новата година или през лятото заедно с iPhone 5.

Nest, интелигентният термостат
Енергопестящите Интернет базирани интелигентни 

термостати не са нещо ново, но винаги около тях има 
някаква уловка (най-често свързана с цената), която 
им пречи да навлязат масово на пазара. В случая с 
Nest (http://nest.com/living-with-nest) обаче имаме слу-
жителя на Apple Тони Фадел (Tony Fadell), който е зад 
цялата идея на устройството. По типичен Apple ме-
тод то изглежда превъзходно, струва съвсем поноси-
мите 250 долара и има потенциала да се превърне в 
нещо голямо. Разбира се, тук не става въпрос един-
ствено за дизайн и добра цена. Nest е интелигентен 
термостат, който придобива навици и изгражда пове-
дение. Например ако за пръв път регулирате темпера-
турата в дома си, Nest няма да обърне внимание. Но 
ако се придържате към постоян на температура в една 
и съща част на денонощието, тогава Nest ще запомни 
това и ще започне сам да го прилага. 

През 2012-а, а и през след-
ващите години ще е важно 
устройства като Nest да 
се продават добре, тъй 
като ще помогнат на 
интелигентната потре-
бителска електроника 
и домашното оборуд-
ване трайно да се на-
станят в домовете ни.
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Windows 8 
Новата операцион-

на система на Microsoft 
обещава да е... всичко. 
С идеята да захран-
ва както таблетите, 
така и конвенционал-
ните РС-та, Windows 8 
е колкото амбициозен, 
толкова и рискован. 
Новата ОС ще включ-
ва тъч базирания 
Metro интерфейс (за 
пръв път го видяхме в 

Windows Phone 7), което означава, че това ще е пър-
вият Windows след емблематичния Windows 95, който 
ще преобрази десктоп интерфейса вместо да нанася 
минорни корекции. И докато тъч интерфейс има логи-
ка да бъде наличен за таблети, същински любопитна-
та част е как ще се представи пред корпоративните и 
домашните потребители.

Но това е само началото. Windows Explorer вече ще 
използва Ribbon интерфейс, подобен на този, който 
сме свикнали да наблюдаваме в Microsoft Office при-
ложенията. 

Windows 8 ще предоставя достъп до Windows Store, 
откъдето ще можем да купуваме, продаваме и рекла-
мираме приложения. Internet Explorer 10 ще използва 
Metro базирания интерфейс. Ще получим поддръжка по 
подразбиране на USB 3.0. Ще можем да инсталираме 
новата ОС чрез USB и нещото, наречено Windows To 
Go. Ще се възползваме от изцяло преработения Task 
Manager... А ако накрая се окажат верни слуховете, че 
през Windows Store ще можем да купуваме и играем на 
РС-то си Xbox 360 заглавия, тогава със сигурност гово-
рим за най-фундаменталния Windows в историята.

Конзолите навлизат в осмото 
поколение с Wii U

В развлекателна-
та индустрия Wii U 
ще е едно от най-го-
лемите събития на 2012 г., тъй като 
ще е първата конзола от осмо поко-
ление. Точните спецификации на на-
следника на Wii все още не са ясни, но е сигурно, че 
няма да са значително по-високи от на настоящите 
PS3 и Xbox 360, което гарантира ниска цена на конзо-
лата още на премиерната дата. Това заедно с факта, 
че Wii U ще има пълна обратна съвместимост с игри-
те за Wii, показва, че за пореден път Nintendo ще са на 
върха на вълната. А като включим към сметките и ино-
вативния контролер, който повече от всичко прилича 
на таблет, както и това, че този път Nintendo ще обър-
нат внимание и на хардкор заглавията (освен типично 
детските и анимацион ни игри), изглежда получаваме 
идеалната формула за успех. Но как точно ще се раз-
вият нещата, ще разберем най-рано през втората по-
ловина на 2012-а. 

Следващите PlayStation и Xbox? 
Никога преди не се е шумяло толкова за следващи-

те издания на PlayStation и Xbox, което дава ясен знак, 
че PS4 и Xbox 720 (или както ще се казва новата конзо-
ла на Microsoft) са много близо до официалните си анон-
си. На 95 процента е сигурно, че първо ще чуем за след-
ващото поколение Xbox. Може би това ще се случи на 
CES 2012 (януари), може би на E3 2011 (юни) или пък 
на GamesCom 2011 (август), няма особено значение. Ва-
жното е, че анонсът ще се случи през 2012 г. и светът на 
гейминга отново ще полудее по следващото поколение 
игри. Официалното разкриване на PS4 ще е не по-мал-
ко вълнуващо и ще е адски интересно да видим с какъв 
хардуер ще се опитат да ни впечатлят и Sony, и Microsoft. 

Социалните мрежи като интегрална 
част на обществото

Допреди около година социалните мрежи бяха във 
възход, респектирайки анализатори и потребители, 
вдъхновявайки холивудски продукции и превръщайки 
се още по-осезаемо в новата мода. В момента соци-
алните мрежи са много повече от място за споделяне 
на снимки, клипове, новини, лични коментари и просто 
„новата мода” – това са средства за популяризиране на 
всякакъв вид продукти, методи за търсене и предлага-
не на работа, поле за културни изяви. И ситуацията ще 
продължи да се задълбочава. От тук насетне всичко ди-
гитално ще е социално, включително организацион ният 
работен процес, правителствените политики, предлага-
нето на услуги, шопингът, образователният процес, му-
зиката и почти всеки аспект на мас медиите. Ако Twitter, 
Facebook, Google+ и останалите социални мрежи мо-
жеха да се обединят под един слоган, това щеше да 
е: „Споделяй... всичко!”. За съжаление цялата тази екс-
плозия ще доведе до нов вид социално разделение – 
от едната страна на спектъра ще са тези, които наисти-
на споделят всичко и записват всяка стъпка от живота 
си чрез неща като Facebook Timeline. На другия бряг ще 
са онези, които по една или друга причина са изолира-
ни от екстремния дигитализиран социален свят, което в 
много случаи ще им пречи не само на кариерата, но и 
на личните възможности за развитие. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “LIFESTYLE”
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За колкото и съвестни граждани на технологична 
България да се смятате, всеки с малко опит в ИТ 
сферата е придобил редица лоши хай-тек нави-

ци. Но тук не става въпрос за онези дребни, привич-
ни неща, като например да се храните пред компютъ-
ра, а за онези наистина лоши навици, които могат да 
навредят не само на техниката и дан ните ви, но и на 
хай-тек психиката ви. Ще обсъдим и онези привички, 
които по-скоро граничат с чистата параноя, отколко-
то да ви помагат по какъвто и да било начин. Затова 
нека не губим повече време, а да се впуснем в тъмни-
те кътчета на хай-тек съзнанието.

Отбягването на антивирусен софтуер
Когато човек се занимава от доста години с компю-

три, той придобива едно специфично самочувствие, 
че знаейки къде влиза и какво отваря, това му гаран-
тира сигурност и пестене на цен ни системни ресурси 
от ползването на антивирусен софтуер. Истината оба-
че, независимо дали си признават или не, е, че рано 
или късно този вид потребители си плащат цената за 
своята надмен ност. Не, това не трябва да е ода за ан-
тивирусните програми, а просто напомняне, че ком-
пютър без защитен софтуер е като агне, отглеждано 
за заколение – живо е, но не за дълго. При това от-
давна компютрите не се тормозят дотолкова, че да се 
налага да изключвате антивирусната, за да повишите 
съществено производителност та си. Ето защо преста-
нете да бъдете твърдоглави и просто си свалете един 
(безплатен) антивирус от рода на Avira Anti�ir Personal 
(http://bit.ly/cwR0id), A�G Anti-�irus Free 2012 (http://
bit.ly/8IrxAs), PC Tools Antivirus Free Edition (http://
cnet.co/uvYS62) или avast! Home Edition 6 (http://cnet.
co/8xZ08d).

Как да се отървем от  
най-лошите хай-тек навици?
Владимир Георгиев

Мръсната дума „бекъп”
Има нещо интересно, което обединява потребите-

лите, които имат навика да не правят бекъп – кога-
то всичко се сгромоляса, казват: „Знам, че трябваше, 
но...”. Всички хард дискове се развалят, а предвид осо-
бено високите Интернет скорости и непрекъснатата 
обработка на дан ни, свързана със свалянето на фай-
лове, торенти и т.н., това може да стане преди или поч-
ти веднага след изтичането на гаранцията им. С други 
думи, неизбежният срив може да ви свари неподготве-
ни и бихте си спестили толкова много главоболия, ако 
от време на време правехте бекъп на дан ните си. 

Запазването на игри и програми е безсмислено, тъй 
като можете да ги инсталирате наново. Но сейвовете и 
цен ната документация най-добре пазете онлайн, в „об-
лака”, на удобно място като �ropbox. Снимки, музика, 
клипове и подобни можете да прехвърлите на дискове. 
А е добра идея и да хвърлите един поглед на Backup 
and Restore Center на Windows (Control Panel –> Backup 
and Restore Center), откъдето можете да запазите на-
стройки на програми, системни файлове и прочее.

Батерии  
за лаптоп

50 производителя • над 800 модела лаптопи 
 гаранция 12 месеца • цени без конкуренция в България
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Как да се отървем от  
най-лошите хай-тек навици?
Владимир Георгиев

Отговаряне на спам съобщения
Защо спамърите вършат тази мръсна работа? За-

щото достатъчно хора попадат в капаните им и опро-
вергават усилията им. И, да, следното може да е нови-
на за вас, но кликането на линкове от рода на „Remove 
me”, „If you do not wish to receive more messages click 
here”, „Sign me out” и т.н. си е директен отговор на спам 
съобщение. Вярно е, че легитимните сайтове, които 
промотират себе си и са попаднали в спам филтъра 
на електрон ната поща, съдържат същите линкове, но 
да кликнете на линк, който идва от известна българска 
марка, е едно и съвсем друго, ако тръгнете да клика-
те по линковете на писма от Нигерия, печалба от ита-
лианската лотария или оферта за евтина „Виагра” от 
Германия. Затова помнете: ако не сте част от решени-
ето, тогава сте част от проблема. И още нещо – ако не 
ползвате Gmail... Започнете да го ползвате! В момен-
та Gmail е с най-добрия спам филтър сред електрон-
ните пощи. 

Клавишните комбинации не са ваш враг
Някои от вас могат да останат втрещени, но все още 

притеснително много потребители отказват да ползват 
дори най-елементарните клавишни комбинации, като 
Ctrl+C за копиране и Ctrl+� за пействане. Не казваме, 
че трябва да научите всяко Alt+Ctrl+Shift комбо, но кол-
кото повече Alt+F4 вкарате в ежедневния си компютъ-
рен живот, толкова по-бързо ще се справяте с някои 
досадни програми и игри. Затова поне се опитайте да 
оставите мишката за малко и тествайте някои от най-
често използваните клавишни комбинации в Windows 
(http://bit.ly/svZmAo и http://bit.ly/urq0EL) и в Интернет 
браузъра (http://bit.ly/tQyxXo).

Безхаберие и натрупване на ненужен 
софтуер

Може би не сте чак толкова навътре с английския 
език или просто ви мързи да четете какво се случва 
по диалоговите прозорци при инсталирането на нещо, 
или толкова не ви се занимава да усвоявате нещо 
ново, но понякога има съвсем основателна причина 
операцион ната ви система да е безобразно мудна. И, 
не, това не е, защото Windows се е прецакал или има-
те вирус. Четири чат програми и седем браузър туул-
бара на една машина говорят, че ползвателят є има 
ужасния навик да натиска единствено „Next” при ин-
сталиране на софтуер и най-вече да натрупва без-
полезни програми. В такъв случай може би наистина 
най-доброто решение е преинсталирането на ОС, но 
и едно хубаво ровичкане из Control Panel –> Uninstall 
Program е добро начало. Разбира се, винаги можете 
да се обърнете и към специализиран безплатен соф-
туер, като PC �ecrapifier (http://bit.ly/4g�fIy), Ashampoo 
Magical Uninstall (http://bit.ly/uBw�9R) и IOBit Uninstaller 
(http://bit.ly/bjKFsY). 

Whitenergy FINDER
Светкавично търсене по производител, серия, модел
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Използване на лаптоп в леглото
Ако сте легнали и лаптопът е върху вас, това е ОК. 

Но особено сега, през зимните месеци, оставянето на 
портативния компютър върху меките завивки води до 
уж невин ното потъване на машината и запушването 
на отворите за изкарване на горещия въздух. Дръжте 
лаптопа си надалеч от пухкавите завивки! 

Изхвърляне/губене на цен на 
документация

В съвремен ния свят потребителската електроника 
се чупи почти веднага след изтичането на гаранцион-
ния є срок, но ако имате „късмет”, това може да се слу-
чи и по-рано. Бихте могли да замените съответния 
продукт, но само ако не беше отвратителният навик да 
губите или директно изхвърляте неща, като касови бе-
лежки и гаранцион ни карти. Крайно време е да пазите 
тази документация, също както пазите личните си до-
кументи. А когато съберете повече, отколкото можете 
да държите в ред, тогава вече е добра идея да скани-
рате документацията и винаги да имате под ръка ди-
гитален архив.

Удряне на компютъра
За голямо съжаление на съвремен ния потребител в 

ежедневната си работа с компютъра той има толкова 
много причини, заради които да се ядоса! Някак свик-
нахме да потупваме юнашки машината. Медитирайте, 
слушайте релаксираща музика, вдишайте и издишай-
те дълбоко няколко пъти, излезте на чист въздух, пра-
вете каквото искате, но не удряйте компютъра си, до-
като работи, особено пък ако става въпрос за лаптоп. 
Така просто си гарантирате бъдещи хардуерни про-
блеми от толкова широко естество, че не си заслужа-
ва заради единия пристъп на агресия след това да съ-
жалявате дълбоко. 

Използване на една парола за всичко
Ако сте лаици на тема компютърни технологии и 

тепърва прохождате в тази област, разбираемо е да 
ползвате една парола за няколкото места, които по-
сещавате. Но ако този ужасно вреден навик ви пре-
следва от години... Е, вероятно вече няколко пъти сте 
си патили. Разбира се, в днешно време е нереалисти-
чно да се ползват уникални пароли за всяко място, те 
са прекалено много. Но поне степенувайте значимост-
та им: най-лесните – за форуми и чатове, а по-сложни-
те – за онлайн банкиране, акаунти към платени услу-
ги и т.н. Следващата стъпка е съвсем сериозно да се 
замислите за софтуер, с който да съхранявате и упра-
влявате паролите си, като Password Safe (http://bit.ly/
talWw�), KeePass Password Safe (http://bit.ly/mQfGjU) 
или PortableApps Platform (http://bit.ly/8PHf).

Прекомерно доверие на продавач-
консултантите

Нека го кажем по този начин: ако същият човек, на 
когото се доверявате в магазина, знае наистина мно-
го за компютрите и цялата техника, която го заобикаля 
по щандовете, щеше ли да работи като продавач-кон-
султант? Без да обиждаме никого, но болшинството от 
тези хора са наясно единствено с основите и с кон-
кретни модели, от там нататък всичко е убеждаване 
просто да си оставите парите в магазина. Освен това, 
колкото и компетентен да е един продавач-консултант, 
той не разполага с диаграми, тестове и нагледни дока-
зателства, когато става въпрос за производителност. 
Тази информация се събира онлайн, с няколко клика. 
Затова, когато си купувате техника, предварително от-
делете някой и друг час в търсене на дан ни за съот-
ветните продукти.
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Използване на крайно елементарни 
пароли

Аахх, същинска класика! Да ползваш една парола 
за всичко е много лош навик, но да използваш еле-
ментарни пароли е не по-малко безразсъдно и край-
но лекомислено. Класически случай е използването 
на „password”, „qweqwe”, „12345”, „123123”, „11111” или 
рождената дата. В този случай най-добрият вариант е 
да си разработите собствена система, с която да гене-
рирате и помните пароли. За пример ще вземем пър-
вата и последната букви от името на сайт, които ще 
служат за първия и последния символи на паролата 
към сайта – да речем за генериране на парола към 
Facebook вземаме „f” и „k”. Допълнително можете да 
вземете първите букви от името и фамилията си (или 
от потребителското си име, ако става въпрос за друг 
сайт), които ще поставите като втори и предпоследен 
символи на паролата. При �ladimir Georgiev вземаме 
„v” и „g”, за да се получи парола „fvgk”. Между буквите 
можете да поставите цифри, например „1111”, и ще се 
получи „fv1111gk”. А за още по-сигурна парола добаве-
те и любим специален символ – „@fv1111gk@”. 

Друг вариант е да си отпечатате карта с пароли 
(www.passwordcard.org), която само вие можете да 
разшифровате. Ако все пак се спрете на този вариант, 
просто за всеки случай имайте и дигитално копие на 
картата. 

Трети вариант е да заложите на специална табли-
ца със символи (http://bit.ly/c5FMjY), която подобно на 
втория вариант само вие можете да разкодирате.

Wikipedia
Най-голямата онлайн енциклопедия е първото мяс-

то, на което толкова много хора отиват, за да проверят/
намерят дадена информация. Същевремен но оба-
че не забравяйте, че това е сайт, в който всеки може 
да редактира съдържанието анонимно, а същинските 
грешки и откровени измами остават с години като ос-
новен източник на информация. Винаги имайте едно 
на ум по отношение на този сайт и когато ви тряб-
ва нещо важно, първо вижте посочените източници в 
края на страницата, след това проверете за същото 
нещо и на друго място. 

Навици или обикновена параноя?
Някои навици на модерния компютърен потребител 

са не толкова стран ни, колкото резултат на дезинфор-
мация. А ако към това добавим и типичната ленивост 
на съвремен ния юзър да търси сам информация, тога-
ва получаваме чиста параноя вследствие на утвърди-
ли се митове и легенди. 

Изключването на компютъра скъсява 
живота му

Това е една чудесна тема за започване на лют де-
бат, тъй като колкото горното твърдение е вярно, тол-
кова и не е. От едната страна е аргументът, че изключ-
ването на РС-то стресира компонентите и скъсява 
живота им. От другата е аргументът, че няма как това 
да е лошо нещо; дори най-добрите програми, вклю-
чително и самата операцион на система, от време на 
време трябва да се изключват. Защо в цялата ситу-
ация да има смисъл? Защото в действителност про-
цесорът (например) има около десетгодишен жизнен 
цикъл... Но вие ще сте сменили РС-то много преди ця-
лата история с включването/изключването да прояви 
какъвто и да било ефект. Затова не се тревожете, га-
сете компютъра, когато мислите, че трябва. Най-мал-
кото – ще спестите от сметката за тока. 
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Ако не изхабявате напълно батерията 
на лаптопа, скъсявате живота є

Това вярване идва от синдром, който беше обхва-
нал старите лаптопи, тези с никел-кадмиеви бате-
рии (става въпрос за ера отпреди десетина години). 
Производителност та на NiCd батериите спадаше, ако 
не се изхабяваха напълно поне веднъж месечно. Но 
това няма значение, тъй като от доста време насам сме 
в ерата на литиевойон ните батерии, които не притежа-
ват т.нар. „памет” и не е нужно да достигат до 0%, за да 
поддържат жизнения си цикъл. Li-ion батериите предпо-
читат частичното изхабяване, отколкото пълното. При 
все това на всеки 30-40 зареждания е препоръчително 
пълното им изразходване, но не защото по този начин 
ще запазите или удължите живота им, а за да калибри-
рате индикатора за батерията на екрана на лаптопа. 

Изчистването на Recycle Bin води до 
повишаване на производителност та

Това е още един от онези навици, от които имаше 
смисъл, но преди десет и повече години. Ако не триете 
с Shift+�elete, очевидно изпразването на кошчето ще ви 
освободи дисково пространство. Но откъде ще дойде 
повишението на производителност та? Ако сте насъбра-
ли гигабайти в Recycle Bin, изтриете ги и направете де-
фрагментация, тогава може и да има теоретична разли-
ка, но толкова, че да си струва усилията? Не. 

Ужасни неща ще се случат, ако 
изключите компютъра от копчето, а не 
от Shut Down в Windows 

Според популярното твърдение, ако не гасите РС-
то си от Shut �own в Windows, а директно от копчето 
на компютърната кутия, могат да се случат ужасяващи 
неща, като например хард дискът да се фрагменти-
ра, файловете да се повредят и всичко това да дове-
де до загуба на цен ни дан ни. Не бихме се обзалагали, 
че няма зрънце истина в историята, но като същин-
ски български Mythbusters решихме да направим екс-
перимент. При заредени няколко Word и Excel доку-
мента, отворени два Интернет браузъра с по няколко 
таба и пуснат клип на мултимедиен плейър изключи-
хме от копчето компютър с Windows 7 Professional. И 
така точно 50 пъти. След това пуснахме Norton �isk 
�octor, както и Error-checking на Windows, за да видим 
дали хард дискът е пострадал по някакъв начин. Про-
блеми? Norton �isk �octor не откри никакви грешки, а 
файловете бяха непокътнати (или поне до момента на 
последния им сейв). Дори браузърите, съобщавайки 
за неочакваното изключване, всеки път възстановява-
ха всички отворени табове. Но преди да сложим ем-
блематичното „Myth Busted”, когато се качват системни 
ъпдейти, все пак се съобразявайте със съобщението и 
не гасете компютъра, защото тогава наистина могат да 
възникнат проблеми. И така... „Myth Busted”! 

Бисквитките следят всичко, което 
правите в Интернет 

Когато за пръв път се заговори в глобален мащаб 
за бисквитките някъде към края на деветдесет те го-
дини на миналия век, тогава някои потребители по-
щуряха по конспиративните теории, които можеше да 
се извлекат от предназначението им. Причината да 
споменаваме този проблем, който би трябвало пре-
ди доста години да е отшумял, е, че всъщност в края 
на деветдесет те в България Интернетът беше лукс, а 
дори и по-късно се явяваше единствено под формата 
на модем. В онези бурни времена последното нещо, за 
което можеше да се сети да провери и разучи един на-
чинаещ потребител в необятното Интернет простран-
ство, беше да търси истината за бисквитките. От там 
нататък всичко е митове, легенди и фрагменти от спо-
мени, че бисквитките следят всичко, каквото прави по-
требителят онлайн, което пък води до регулярното им 
изчистване в спорадични пристъпи на паника.

Четири основни неща обаче са на 100 процента ве-
рни. Първо, обикновено те се използват за удостове-
ряване самоличност та на регистриран потребител на 
даден уебсайт като част от процеса на логване или 
първоначална регистрация в сайта. Идеята е от по-
требителя да не се изисква ново въвеждане на потре-
бителско име и парола (при всеки следващ достъп до 
съответния сайт). Второ, бисквитките могат да се из-
ползват за поддържане на „пазарска кошница” за из-
брани стоки за купуване от определен сайт по време 
на една и съща сесия. Трето, могат да служат за пер-
сонализация на сайт, т.е. за представяне на различни 
страници (а понякога реклами на същите) за различ-
ните потребители. И четвърто, ако забраните бискви-
тките от настройките на браузъра си, голяма част от 
сайтовете ще са неизползваеми. 

ПОКАЖИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА “ПРАКТИКА”
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Таблетите станаха изключително модерни бла-
годарение на Apple iPad, Samsung Galaxy Tab 
и �ell Streak, както и на непрекъснато увелича-

ващия се брой продукти от различни производители. 
Таблетът е едно прекрасно устройство за Интернет, 
разглеждане на снимки и видеоклипове и използване 
на приложения, но също така може да бъде чудесен 
инструмент за бизнеса. Поне това показват дан ните 
от проучване, проведено в САЩ, според което като 
причина номер едно за купуването на таблет участни-
ците посочват „възможност та да работят в движение”. 
Как обаче едно на пръв поглед толкова потребителско 
устройство служи на бизнеса и доколко пълноцен но 
може да бъде?

Таблетите като корпоративен 
инструмент

Тъй като границите между личния и служебния жи-
вот вече са доста размити, потребителите търсят ус-
тройства, които могат да се ползват както за развле-
чение, така и за работа. Акцентът върху работата 
обаче видимо става все по-голям – повече от полови-
ната компании от Fortune 500 са купили iPad в първи-
те няколко месеца, през които беше пуснат на пазара. 
А това означава, че не е далеч времето, когато смарт-
фонът и таблетът ще са неизмен ни спътници на все-
ки служител.

В световен мащаб има няколко примера, които по-

Играта на играчките – 
как таблетите могат 
да служат на бизнеса ви

Деница Дженева
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твърждават това. Известна компания за производ-
ство на луксозни автомобили е оборудвала всички-
те си търговски консултанти с таблети, за да могат да 
демонстрират всякакви подробности от колата. Во-
деща американска банка ги използва, за да одобря-
ва трансфери за милиони долари. Лекарите използ-
ват таблети, за да преглеждат медицинските снимки и 
здравните записи на пациентите си. ИТ мениджърите 
прибягват до тяхната помощ, за да управляват и сле-
дят дистанцион но критичните за бизнеса системи от-
всякъде. И без съмнение в университетите е пълно 
със студенти и професори, които ги ползват като не-
разделна част от всекидневното си обучение. 

За какво точно са нужни на бизнес 
потребителите?

Богатството от приложения както за Apple базира-
ните, така и за стъпващите на Android или Microsoft 
платформи е основното предимство на таблетите. Ме-
ниджърите споделят, че каквото и ново да измислят, 
могат лесно да намерят приложение за него. В бук-
валния смисъл на думата – независимо дали ви тряб-
ва нещо, свързано със сигурност та, за използване на 
виртуалната частна мрежа или за преглеждане на до-
кументи в различни формати, бързо можете да наме-
рите нужния инструмент. Бизнес потребителите оценя-
ват като най-важни възможност та да пращат имейли, 
да пишат съобщения и да прикачват файлове към съ-
общенията си. 

Таблети за малкия и средния бизнес

Дори в малките и средните компании лаптопите из-
местиха настолните компютри.

Смартфоните пък са навсякъде. Като добавим и 
мрежовата инфраструктура, която при 43% от компа-
ниите е безжична (по дан ни на Gartner), и се очаква 

до 2014 г. делът им да достигне 58 на сто, се получа-
ва една чудесна среда за благоприятно развитие на 
таблетите в бизнеса. Има ги и технологичната обезпе-
ченост, и навика за работа с мобилни устройства. Ос-
тава само финансовият проблем. 

Купуването на таблети за служебно ползване в голе-
мите компании не е сериозен проблем. При по-малките 
фирми обаче може да се окаже препъникамък особено 
ако не виждат ясно ползите от внедряването им. Обявя-
ването на таблета за 199 долара на Amazon Kindle Fire 
позволи и на малки и средни предприятия да включат 
във всекидневната си работа такива устройства. И оч-
акването на специалистите бе имен но това – че устрой-
ството на Amazon ще превземе точно този пазар. 

Предизвикателства при внедряването 

Мобилните устройства бързо станаха особено важни 
за бизнеса, но внедряването им във всекидневната ра-
бота на компанията не е чак толкова просто. Преди да 
се подходи към купуване на още устройства, трябва да 
се уверите, че капацитетът на WLAN инфраструктура-
та ви ще понесе новите изисквания за производител-
ност, интеграция, скалируемост и сигурност – при това 
на възможно най-ниската цена на притежание. 

Според специалистите внедряването на таблети в 
корпоративната инфраструктура е свързано с четири 
ключови предизвикателства. 

Свързване с наличната мрежа
Особено важно е да имате добра Wi-Fi връзка, за-

щото някои от моделите могат да се свържат с мрежата 
ви единствено през Wi-Fi. iPad например нямат Ethernet 
порт и ако WLAN мрежата ви не е много бърза, резул-
татите от работата с таблетите могат да се окажат не-
задоволителни. Затова ако планирате да добавите към 
ИТ инфраструктурата си повече мобилни устройства, в 
това число не само таблети, но и смартфони и други Wi-
Fi устройства, може да се наложи да направите реин-
женеринг на цялата корпоративна мрежа. 

Сигурност

Възможно ли е да защитите дан ните си, ако позво-
лите на служителите си да използват таблети? Със си-
гурност, но това няма да стане от само себе си. Преди 
всичко трябва да знаете, че изначално таблетите са 
разработени за ползване от крайни потребители, къ-
дето сигурност та не е толкова важна, колкото при кор-
поративната употреба. Затова е необходимо да вземе-
те допълнителни мерки срещу потенциалната загуба 
на дан ни. 
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Как се взема пазарен дял  
от Apple?

Потребителите на iPad са сред най-лоялните 
клиенти в света. Те не просто купуват продукт на 
компанията, те се идентифицират с нейната ино-
вативност. Затова и вземането на пазарен дял от 
Apple не е лека задача, най-малкото защото от-
въд емоционалната привързаност потребители-
те получават много качествен продукт. 

Дори големите фенове на Apple обаче при-
знават, че пукнатини съществуват. И те са точно 
в област та на адресирането на бизнес нуждите. 
Ревностните почитатели на компанията са склон-
ни да купят таблет на друга марка, ако той отгова-
ря по-добре на техните бизнес нужди. Основното, 
което им липсва, са повече бизнес приложения. 

Липсата на поддръжка на Flash, което огранича-
ва уебпреживяванията, също е малко дразнеща за 
потребителите. Очаква се обаче HTML5 да проме-
ни това, така че потенциалът за останалите произ-
водители отново остава при бизнес нуждите. 
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Истинската мобилност 

Удобството на таблетите е фактът, че са мобилни. 
Това обаче означава, че потребителите трябва да мо-
гат да ги ползват на всяко място в компанията. Така че, 
ако разполагате с таблети, постарайте се да осигури-
те безжична свързаност в целия кампус, болница, ма-
газин, офис или склад, за да не се разпада връзката, 
докато работят в движение. 

Увеличаване живота на батерията

Според документацията батерията на iPad издържа 
между 6 и 10 часа, а �ell Streak може да работи без 
зареждане цял ден. Удължаване живота на батерията 
може да се постигне с оптимизиране на корпоративна-
та инфраструктура. Животът на батерията е ключов за 
мобилност та и ако мрежата е слаба, батерията може 
бързо да се изтощи. Таблетите са особено подходящи 
за ъпдейти на пациентски записи, приемане на поръч-
ки в ресторанти, правене на презентации, проверка на 
инвентара в ритейлите, водене на записки по време на 
лекции в университета. 

Ръст и структура на пазара на 
таблети

Прогнозите за продажбите на таблети с всяко из-
минало тримесечие стават все по-оптимистични. И не 
без основание – покупките растат с бързи темпове. По 
дан ни на I�C на годишна база ръстът е впечатляващ. 
Докато през Q3 спрямо предходното тримесечие про-
дажбите на таблети са се увеличили с 23,9%, то рав-
носметката от сравнението с предишната година са 
впечатляващите 264,5 на сто. 

iPad на Apple държи първенството по продажби и 
пазарен дял с пуснати 11,1 милиона бройки през тре-
тото тримесечие на 2011 г. През Q2 компанията е дос-
тавила 9,3 млн. таблета. Въпреки ръста в продажби-
те обаче тя отчита намаляване на пазарния си дял. От 
63,3% през второто тримесечие той пада до 61,5 на 
сто през третото. 

Близо двата процента разлика се разпределят меж-
ду останалите производители. HP TouchPad, който към 
момента на проучването е съвсем нов на пазара, успя-
ва да реализира повече от 900 000 бройки, което му носи 
дял от 5 на сто. Това го нарежда директно след Samsung, 
който има 5,6% от пазара. Nook Color държи четвъртата 
позиция с 4,5 процента, следван от ASUS с 4%.

Като цяло Android базираните таблети отбелязват 
спад от 33,2% през Q2 на 32,4% през Q3. I�C обаче 
очаква, че делът им ще достигне 40,3% през четвър-
тото тримесечие. 

Въпреки че изглежда невъзможно, анализаторите 
имат своите причини да смятат така. Първата от тях 
се нарича Kindle Fire на Amazon. Таблетът реализира 
доста добри резултати и вече се припознава като се-
риозна конкуренция на iPad. А той е само един от мо-
делите с операцион ната система на Google, които из-
лязоха през последните няколко месеца. 

Другият фактор в полза на таблетите с Android е це-
ната, която е чувствително по-ниска, отколкото при iPad 
and iPad 2. И най-добрият пример за това е Kindle Fire.

Кой е най-добър за бизнес?

Различните таблети започнаха все повече да зат-
върждават позициите си в сегментите, в които са сил-
ни. И докато на потребителската арена засега неща-
та са силно в полза на Apple, бизнес пазарът далеч не 
е предрешен. Там огромно влияние има наличието на 
бизнес приложения и като че ли за момента шансове-
те за надделяване са на страната на Windows. 

Специалистите прогнозират, че Windows едва ли ще 
се превърне в пазарен лидер, но най-вероятно ще за-
пълни нишата за бизнес потребители. Моделите от ви-
сок клас изпълняват чудесно тази роля, защото са във 
формата на таблети, но са си напълно функционални 
РС-та. Добър пример за това е ASUS Eee Tablet.

Базираните на Apple iOS таблети за момента са ис-
тинският лидер с огромен пазарен дял. Моделите са 
чудесна комбинация между технология и богат набор 
от приложения. Очаква се той да продължи да доми-
нира на пазара още дълго време. 

В същото време вече може да се каже, че Android най-
после порасна. С версия 3.0 платформата на Google 
вече е официално зряла операцион на система за табле-
ти и напълно конкурентна на толкова популярната iOS. 
Дори магазинът за приложения Android Marketplace вече 
има почти толкова апликации, колкото и за iPad. 

ИТ мениджърите и таблетите

Според проучване на ABI Research доставките на 
таблети за бизнес употреба в света ще достигнат 120 
млн. през 2015 г. Анализаторите твърдят, че 22 на сто 
от компаниите в САЩ вече са се оборудвали с табле-
ти. Другите 78 процента планират да го направят до 
2013 г. Тези цифри не включват неофициалното из-
ползване в организациите на таблети, купени с дру-
га цел. 

В резултат на този бърз ръст мениджърите се оп-
итват да не повторят грешките, които допуснаха със 
смартфоните. Тогава те ги възприеха като скъпи играч-
ки за свободното време на служителите, които няма 
нужда да се управляват като част от корпоративната 
ИТ инфраструктура. Е, урокът е научен и ИТ мениджъ-
рите едва ли ще подценят участието на таблетите в 
работата на компанията. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ЗА БИЗНЕС”
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През лятото на тази година се появиха процесо-
рите AMD Llano – първите мощни Fusion реше-
ния на AMD от тип APU (Accelerated Processing 

Unit). Те предизвикаха голям интерес предвид факта, 
че пристигат с интегрирано в кристала DX11 графич-
но ядро Radeon 6530D/6550D (в зависимост от модела 
на APU чипа) и са произведени по 32 nm технологичен 
процес. Целта им беше да запълнят дупката в бюджет-
ния PC сегмент, при който масово доминират решени-
ята с интегрирана графика. С пускането на A-серията 
APU от AMD поставиха ново начало, защото вграде-
ното графично ядро предлага производителност, съ-
измерима с ниския клас дискретни графични реше-
ния (които на практика обезсмисли), а същевремен но 
демонстрира сериозно превъзходство над Intel бази-
раните решения. Всичко това направи тези продукти 
идеални за работни или домашни PC системи, като 
добавя към тях и възможност за „кежуъл” гейминг, без 
да е необходимо купуването на допълнителна дис-
кретна графична карта, редуцирайки (поне на теория) 
и крайната цена на РС системата. 

Новите процесори от така наречената A-серия заед-
но с предназначените за тях чипсети A55/А75 са осно-
вата на платформата Linx. 

Преглед на новите попълнения  
       в редиците на
A-series APU чиповете на AMD
Денислав Славчев

Отличителна нейна черта е, че използва цокъл FM1. 
Както вече стана дума, в графично отношение нови-
те APU са без конкуренция. За жалост обаче не всичко 
беше толкова „розово“, колкото ни го представиха, за-
щото се оказа, че процесорните ядра са леко оптими-
зиран вариант на старите и добре познати ни от Athlon 
2, а всички знаем къде се позиционират те като произ-
водителност спрямо решенията на Intel. Всъщност очак-
ванията за реализация на процесорните ядра, базирани 
на Bulldozer архитектурата, се оказаха несъстоятелни и 
такива ще видим едва в следващото поколение APU ре-
шения, които между другото ще се появят съвсем скоро.

Другият слаб момент е цената, колкото и парадок-
сално да звучи това. Работата е там, че реално липса-
та на дискретно графично решение не се отрази по оч-
аквания начин. Тук проблемът се корени във факта, че 
всичките A-Series APU модели бяха с по четири броя 
процесорни ядра. Да се чуди човек за какво са необхо-
дими толкова много на едно бюджетно решение, снаб-
дено с нисък клас 3D графика. Още повече че в на-
чалото масово налични бяха само по-скъпите дън ни 
платки с чипсета AMD A-75.

Ниският сегмент на пазара винаги е бил най-апетит-
ната хапка за доставчиците, защото продажбите там са 
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несравнимо повече, отколкото при високия клас реше-
ния и съответно генерират по-голяма част от печалба-
та на основните комерсиални играчи. Затова съвсем 
резон но беше да видим и по-ниски модели на A-се-
рията, каквито са новите предложения на AMD – А4-
3300/3400 и A6-3500 – те ще се борят с ниския клас 
настоящи и предстоящи процесори на Intel. От AMD из-
ползват същата стратегия, позната ни от Phenom II и 
Athlon II процесорите, за дву-, три- и четириядрени ре-
шения. 

APU чиповете AMD А4-3400 и A6-3600 отблизо
Двата процесора са представители на A4- и A5-се-

риите. По същество при тях няма абсолютно нищо 
ново от архитектурна гледна точка. Единствената раз-
лика е наличието само на две процесорни ядра при 
А4-3400 и съответно три – при A6-3500. Специфика-
циите им могат да се видят в таблицата.

При A6-3500 нямa никакви изненади. По същество 
той е A5-3600, но с изключено едно процесорно ядро. 
При A4-3400 промените са по-значителни и засягат не 
само броя на процесорните ядра, които са редуцира-
ни до две, но и модела на вграденото графично ядро, 
което вече при A4-серията е Radeon HD 6410. Харак-
терното за него е, че е „скопено“ наполовина спрямо 
HD 6530D като брой на поточните процесори. 

Двете APU пристигат като ритейл продукти, чий-
то комплект е включен и фабричен въздушен охлади-
тел – т.нар. „боксов“ охладител. 

Продуктови ревюта и обзори
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APU GPU TDP  
(CPU+GPU)

CPU  
ядра

CPU честота  
(базова/turbo)

Брой процесори 
в GPU

GPU 
 честота

Цена 
 за 1000 бр.

AMD A8-3850 Radeon HD 6550D 100 W 4 2.9 GHz 400 600 MHz $135

AMD A8-3800 Radeon HD 6550D 65 W 4 2.4/2.7 GHz 400 600 MHz $126

AMD A6-3650 Radeon HD 6530D 100 W 4 2.6 GHz 320 443 MHz $115

AMD A6-3600 Radeon HD 6530D 65 W 4 2.1/2.4 GHz 320 443 MHz $109

AMD A6-3500 Radeon HD 6530D 65 W 3 2.1/2.4 GHz 320 443 MHz $89

AMD A4-3400 Radeon HD 6410 65 W 2 2.7 GHz 160 600 MHz $69

AMD A4-3300 Radeon HD 6410 65 W 2 2.5 GHz 160 443 MHz $64

Характеристики на A-series APU чиповете

Освен охладителя има и кратка инструкция на раз-
лични езици за монтаж на процесора, както и стике-
ри от самозалепващо фолио с логото на платформа-
та AMD Fusion.

Все пак да не си помисли 
някой, че охладителят е кой 
знае какво. Просто той е въз-
можно най-малкият предвид 
мощност та, с която трябва да 
се справя. За овърклок опреде-
лено не е опция. Вентилаторът не 
е шумен, но за изграждане на HTPC 
няма да свърши работа и трябва да 
го смените. Както се досещате вече, 
когато става дума за евтин клас про-
цесори, съвсем естествено е те да са 
предвидени за изграждане на систе-
ми и с бюджетни дън ни платки, какви-
то се явяват mATX решенията. Още 
повече че такъв клас процесори основно 
се купуват имен но за HTPC (Home Theater 
PC – или компютър за домашно кино). В 
тестовия комплект, който ни изпратиха от 
AMD, е включена имен но подобна дън на 
платка на ASRock – А75М-HVS.

Като платка, предназначена за Linx плат-

формата, тя е снабдена с цокъл FM1. Стран но е оба-
че, че е базирана на по-високия клас системна логика 
A75, което поставя въпроса за какво изобщо има A55 
чипсет, след като липсва особено разнообразие от мо-
дели с него и те не са масово достъпни? Както и да е, 
платката е с UEFI BIOS и съдържа всички настройки, 
които могат да се срещнат в значително по-скъпи мо-
дели FM1 платки. Трябва да споменем и за една осо-
беност – в конфигурацион ните менюта на фърмуера 
липсва опция за задаване на графичен адаптер. То-
ест, ако има поставена на разширителния PCI-E слот 
дискретна графична карта, вграденото графично ядро 
не може да се използва. Но май обясненията станаха 
много и е време да хвърлим бърз поглед на това, как 
се справят тези процесори в сблъсък с реални задачи. 
За целта ще ги сравним с вграденото графично ядро 
на Intel – HD Graphics 1000, с което е оборудван про-
цесорът Intel core i3-2100. 
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3DMark11 
Очевидно е, че на A4-3400 не му стига „душа“, защо-

то по-високата честота на GPU не може да компенси-
ра по никакъв начин два пъти по-малкия брой поточни 
процесори. Като добавим и липсата на едно процесор-
но ядро спрямо A6-модела, то резултатите и във фи-
зичния тест са напълно логични. 

Last Remnant Benchmark
Тук измерванията са направени на резолюция 

800x600.

3DMark11-Total

946

1239

AMD A4-3400

AMD A6-3500

3DMarks

Last Remnant, 800x600, LQ

62,35

72,28

37,61

AMD A4-3400

AMD A6-3500

Intel Core i3-2100

fps

Заключение
Чудя се защо AMD хвърлиха всичките си сили вър-

ху Bulldozer процесорите, а не се съсредоточиха върху 
Llano базираната си линия, която определено е доста 
успешна и има голям потенциал да им донесе добри 
печалби. Интеграцията на графичното ядро Radeon 
прави тези APU изключително атрактивни за HTPC ре-
шения, както и за нискобюджетни РС системи, които 
да предлагат и възможност за непретенциозен 3D гей-
минг. Разбира се, това първо поколение APU не е иде-
алното, за което всеки си мечтае. Старите процесорни 
ядра си казват думата и в известна степен „изяждат” 
част от производителност та, която иначе би постиг-
нало вграденото мощно GPU. Все пак надеждите ос-
тават за второто поколение, което трябва да поправи 
тази „несправедливост”, и в него се надяваме да ви-
дим наистина зрели APU решения. Освен това често-

Resident Evil 5, 800x600, LQ

35,3

46,7

26,6

AMD A4-3400

AMD A6-3500

Intel Core i3-2100

fps

Tom Clancy's: H.A.W.X. 2, 800x600

53

64

30

AMD A4-3400

AMD A6-3500

Intel Core i3-2100

fps

Resident Evil 5
Измерванията са извършени на разделителна спо-

собност 800х600 и ниско ниво на детайлите.

Tom Clansy's: HAWX 2
Тук също е използвана разделителна способност от 

600х800, като също е зададено ниско ниво на детайлите.

тата и таймингите на памет та се оказват „тясно мяс-
то“ за графичната производителност. Ако се оставят 
фабричните настройки, резултатите далеч няма да са 
толкова добри (с до 30% по-ниски). С други думи, не-
обходима е и хубава памет, която да може да работи 
поне на 1866 MHz (DDR). 

Но независимо от тeзи недостатъци, в тестовете ясно 
се вижда категоричното превъзходство на AMD A-Series 
APU чиповете А4-3400 и A6-3600 над конкурентното ре-
шение в лицето на Intel HD Graphics 1000. Реално тези 
два модела ще се целят в предстоящите Sandy Bridge 
Celeron решения. Предвид представянето им спрямо 
Core i3-2100, който не е в тяхното поле на действие (все 
пак е двуядрен, но с Hyper Threading технология), не ос-
тава никакво съмнение, че представителите на AMD ще 
бъдат победители в тази битка.  

Резултати

Както се вижда, изненади няма и A6-3500 с вграденото си графично ядро Radeon HD 6530D не оставя ника-
къв шанс за останалите участници. Независимо че графичното ядро Radeon HD 6410 на A4-3400 отстъпва зна-
чително на по-големия модел HD 6530D, пак е доста по-бързо от Intel HD Graphics 1000 ядрото, което е интег-
рирано в Core i3 процесорите и не му оставя никакъв шанс в 3D заглавията, още повече че GPU решението на 
Intel не поддържа и DX11. 
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През последните осем месеца Google система-
тично пускаше нови и страхотни функции към 
Google Analytics, които максимално облагоде-

телстваха уебразработчиците, „уебмастърите” и ана-
литиците. През март 2011 г. компанията анонсира нова 
версия на услугата и до началото на януари 2012 г. по-
требителите все още можеха да избират дали да из-
ползват стария интерфейс, или да преминат към но-
вия. Това обаче би трябвало да приключи до края на 
месеца, когато от Google ще изключат поддръжката на 
старата версия на Google Analytics. 

Затова, ако не сте наясно с новостите в Google 
Analytics, разполагате със съвсем малко време, за да 
свикнете с тях. За да ви помогнем в това начинание, 
в следващия кратък анонс ще направим бърз преглед 
на 10-те функции, които ще трябва да започнете да из-
ползвате, ако искате да прилагате максимално ефек-
тивно тази популярна услуга за уебанализи на вашите 
лични или служебни сайтове. Ето ги и тях: 

Дашбордите
Дашбордите получиха сериозна преработка в новия 

Google Analytics. Потребителите вече могат да създават 
до 20 персонализирани дашборда, уиджети в разработка, 
както и формати, които имат най-голям смисъл за съот-
ветната фирма. Например всеки отдел на фирма може да 
направи собствен дашборд за бърз достъп до статистики-
те на сайт, които се отнасят до целите на отдела. Важно е 
да се спомене, че дашбордите могат да се споделят един-
ствено от потребители с една и съща логин информация.

„Облачни” ключови думи
Вместо да преглеждат дълги списъци от ключови 

думи в търсене на необходимото, потребителите сега 
могат да използват „облачни” ключови думи. Този сво-
еобразен облак прави много по-лесно визуализиране-
то на топключовите думи, базирани на различни пред-
варително зададени критерии, включително общи 
посещения, баунс рейт, посетени страници и т.н.

> Дан ни в реално време
В миналото дан ните от Google Analytics обикновено 

Новото лице на  
Google Analytics
… или кои са десет те най-важни функции в обновената услуга 
на Google за уебанализи, които могат да ви помогнат при 
мониторинга на личните или служебните сайтове
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се бавеха с около 24 часа след посещенията. От из-
вестно време обаче услугата вече предлага дан ни в 
реално време (с уговорката, че все пак има известно 
първоначално забавяне поради часовата разлика меж-
ду Европа и САЩ). С тези доста по-навремен ни докла-
ди потребителите могат да наблюдават активност та на 
сайта, да преглеждат най-активните страници за мо-
мента, топрефератите, ключовите думи, географските 
локации, от които идва трафикът, и прочее.

> Скорост та на сайта
Когато Google пуснаха този вид дан ни преди някол-

ко месеца, беше необходимо въвеждането на допъл-
нителен код, за да се добавят нови сайтове. Сега това 
е стандарт, който не само че не изисква допълнителен 
код, но и дава съвсем точна информация за средно-
то натоварване на една страница. Някои от вас може 
да се попитат, защо това е важно? Защото един бавен 
сайт може да има негативен ефект върху качествения 
резултат на платеното търсене, така че посещенията 
могат да струват повече на по-бавен сайт. От Google 
също така отбелязват, че скорост та на сайта може да 

е важен фактор при класирането на органичните тър-
сения. В допълнение една секунда забавяне може да 
доведе до 7 процента намаление на конверсиите.

> Опростена навигация с търсене
Google Analytics вече позволява търсене сред ме-

нютата, което прави много по-лесна навигацията до 
търсения обект/доклад. Google добавиха и търсене 
по акаунт, което позволява на потребителите директ-
но да получават достъп до правилния профил вмес-
то да скролират сред цели списъци в търсене на точ-
ния човек.

Google Analytics представи и възможност та за прев-
ключване между няколко профила, но с настройките 
на един и същ доклад. По-рано това беше възможно 
единствено чрез използването на специален Firefox 
плъгин.
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> Инструменти за „уебмастъри”
Един от последните ъпдейти направи възмож-

но внедряването на Google Webmaster Tools дан ни в 
Google Analytics. Използвайки този инструмент, потре-
бителите могат по-добре да преценяват кои Google 
приложения (уеб, изображения и т.н.) изразходват най-
много трафик. Подобно на статистиките, които пре-
доставят платените рекламодатели, Webmaster Tools 
дава информация за импресии, средни позиции и CTR 
дан ни за Google Analytics.

> Социално обвързване
С новите ъпдейти на услугата вече можете да из-

ползвате Google Analytics, за да следите как посе-
тителите взаимодействат социално с вашия сайт. 
Тези доклади ще ви покажат каква част от потре-
бителите са харесали страница през Facebook или 
са дали +1 през Google, същевремен но посочвай-
ки кои страници са довели до действието. В допъл-
нение социални плъгини, като ShareThis и AddThis, 
се интегрират много лесно с Google Analytics, пре-
доставяйки информация за допълнителни социал-
ни взаимодействия.

> Докладите Visitor Flow и Goal Flow Visualization
Функцията Flow Visualization беше анонсира-

на през октомври 2011 г., но едва към края на ми-
налата година започна да навлиза по-масово сред 
потребителите. Flow Visualization се състои от два 
доклада: Visitors Flow и Goal Flow. Visitors Flow до-
кладът може да се използва за визуализиране на по-
тока от нови потребители на сайта, докато Goal Flow 
показва подобрението спрямо оригиналните Funnel 
Visualization доклади.

Goal Flow докладите са особено важни, тъй като 
чрез тях можете да разберете например (ако имате 
процес за чекиране на онлайн покупка, който преми-
нава през шест страници) на коя повечето потребите-
ли напускат сайта или се прехвърлят на съвсем раз-
лично съдържание. По този начин могат да се нанесат 
ключови оптимизации в целия процес.

Проследяване на събития
Искате да разберете колко потребители са свалили 

конкретен PDF файл от поверения ви уебресурс? Ин-
тересувате се от това, колко посетители са прегледали 
повече от 5 минути видеоматериали на сайта ви? Сега 
тези събития и много други могат да се проследяват с 
функцията Events.

Доклади, свързани с мобилните 
устройства

Както повечето от вас знаят, в мобилност та е бъ-
дещето и е много важно процесът да се следи от-
близо и изкъсо. Чрез обновената Google Analytics 
вече можете да видите кои посетители използват 
мобилни устройства, а не настолни машини. В сек-
ция Visitors –> Mobile ще намерите два доклада: 
Overview и Devices. Първият показва колко посети-
тели използват мобилни устройства и колко – немо-
билни. Вторият посочва вида на мобилните устрой-
ства, включително марка, доставчик на услугата, 
операцион на система и т.н. Тези два доклада ще 
ви помогнат в решението дали сайтът ви има нуж-
да от мобилна версия – ако Bounce Rate показа-
телят е висок, това означава, че посетителите не 
могат да видят правилно информацията, която тър-
сят, и затова напускат сайта. В този случай опреде-
лено имате нужда от мобилна версия на уебстра-
ницата си. 

Продуктови ревюта и обзори

Януари 2012  www.pcworld.bg52

www.pcworld.bg


Безжичната връзка отдавна не е лукс, а неизмен-
на необходимост. Безжичните (Wi-Fi) маршрутиза-
тори масово навлязоха в нашите домове. Те да-

ват доста голяма свобода и същевремен но простота на 
инсталирането заради липсата на свързващи кабели. 
През последното десетилетие технологията претърпя 
доста бурно развитие, а цените на нейните представи-
тели силно намаляха, като по този начин тя стана ма-
сово достъпна за най-широкия кръг потребители. Днес 
доставчиците на мрежово оборудване се надпреварват 
да пускат най-различни модели, удовлетворяващи раз-
лични вкусове и потребности, и в крайна сметка все-
ки може да открие „своето устройство“ измежду морето 
от предлагани модели. Разбира се, най –търсените за 
домашни цели маршрутизатори (рутери) са бюджетни-
те устройства, тъй като са малко хората, които имат ня-
какви по-специални изисквания към тях и ги използват 
главно за споделяне на Интернет връзката в дома си. 

Отлична илюстрация на всичко това е един от най-
новите модели домашни маршрутизатори (NBG-416N) 

на добре познатият играч на пазара за мрежово обо-
рудване  – компанията ZyXEL.

Характерно за ZyXEL NBG-416N (освен много атрак-
тивната цена) е, че устройството предлага работа на 
домашната мрежа в енергийно ефективен режим, като 
спестява значително количество електроенергия. То-
ест това по същество е едно „зелено” решение, кое-
то ще зарадва не само привържениците на тази идея, 
но и най-пестеливите, които броят всяка стотинка и не 
държат да стават „първи приятели” на енергоразпре-
делителните компании. 

ZyXEL NBG-416N е леко устройство, което тежи 
само 216 грама. Корпусът му е пластмасов, с бял цвят 
и заоблени ръбове. Отстрани са предвидени стан-
дартните отвори за охлаждане, налични при тези ус-
тройства. Знаем също, че този тип модели се причис-
ляват към така наречените „умни“ и са изградени на 
специализирани чипсети, които по същество съдър-
жат комуникацион ни процесори, отделящи съответно-
то количество топлина. 

Ревю на един достъпен „зелен” представител  
на безжичните технологии за дома – 

рутера ZyХel NBG-416N

Продуктови ревюта и обзори

www.pcworld.bg  Януари 2012 53

www.pcworld.bg


На задната страна са разположени комуникацион-
ните портове на устройството. То разполага с вграден 
4-портов 10/100 Mb/s комутатор, като цветът на въ-
просните портове е жълт, така че да се отличава и да 
не се бърка WAN портът, който е означен със син цвят. 
Също така отзад се намират захранващият куплунг за 
външния адаптер, както и куплунгът за антената на ра-
диомодула. Предвидени са също и Reset бутон, ако се 
наложи възстановяване на заводските настройки, как-
то и WPS бутон за бързо конфигуриране на безжич-
ната връзка. На лицевата страна на устройството има 
множество зелени индикаторни LED диоди, даващи 
информация за: работен статус на устройството; из-
ползвани LAN портове на вградения комутатор; налич-
на връзка към Интернет; включен радиомодул; нали-
чие на криптирана връзка. Рутерът разполага само с 
една антена, която е модулна и може да се демонтира. 
Последното осигурява допълнителна гъвкавост, защо-
то, ако имате проблем с покритието, лесно бихте мог-
ли да го разширите с добавянето на друга антена с по-
голямо усилване. Още повече че стандартната антена, 
с която пристига NBG-416N, не блести с никакви ха-
рактеристики и има едно базисно ниво на обхват. 

Скорост та на трансфер, която се осигурява посред-
ством Wi-Fi връзка, е до 150 Mb/s и покрива специ-
фикациите на стандарта IEEE 802,11N-Lite, като има 
обратна съвместимост със стандартите 802.11 b/g. За-
щитата на тази връзка се гарантира от протоколите за 
сигурност WEP и WPA/WPA2. Налична е и стандарт-
ната за този тип устройства защитна стена. Моделът 
предлага два режима на работа – маршрутизатор или 
точка за достъп. Както се забелязва, вече и най-евти-
ните устройства не са лишени от функционалност и 
ярък пример за това е имен но NBG-416N, при който 
също е налична функцията WMM QoS. Чрез нея се оп-
ределят приоритети за различните видове трафик с 
цел гладко преминаване на аудио- и видеопотоците. 

Като за устройство, предназначено за масовия по-
требител, инсталирането на ZyXEL NBG-416N е много 
лесно и интуитивно. Първото, което трябва да напра-

вите, е да монтирате антена-
та, след това да свържете LAN 
кабела с Интернет към WAN 
порта и LAN кабела от вграде-
ния комутатор с вашия компю-
тър (не е задължително, а пре-
поръчително), след което да 
свържете захранващия адап-
тер и да го включите към за-
хранващата мрежа.

След като направите физи-
ческата инсталация, има два 
метода за конфигуриране на 
софтуера на рутера. Първи-
ят е чрез използване на ва-
шия Internet браузър и уеб-
базирания конфигурационен 
интерфейс на фърмуера на 
рутера. В адресното поле на 
Интернет браузъра се въ-
вежда IP адресът на рутера, 
след което се появява диало-
гов прозорец, който ви подкан-
ва да въведете потребител-

ско име и парола. След правилното им въвеждане (те 
са дадени в инструкцията) вече ще имате достъп до 
конфигурацион ния екран на фърмуера. 

Вторият метод е опростен и се свежда до това, да 
поставите CD диска, пристигащ заедно с рутера, във 
вашето оптично устройство. След това ще се стартира 
инсталационен пътеводител, който бързо ще ви преве-
де през инсталацион ната процедура.

Има и трети начин – посредством Wi-Fi, който е и мно-
го бърз (за около 2 минути), чрез така наречения WPS 
setup. Той изисква да натиснете еднократно WPS буто-
на на рутера, намиращ се на задния панел с портовете, 
и след това в продължение на 2 минути да задържите 
натиснат WPS бутона на вашия безжичен мрежов адап-
тер. По този начин рутерът и мрежовият адаптер авто-
матично се конфигурират. За жалост обаче този метод 
има ограничения и едното от тях е свързано с факта, че 
подобен начин на настройка обикновено функционира 
с адаптер и рутер на една и съща марка.

Второто ограничение е в това, че такъв бутон е на-
личен на USB базираните Wi-Fi адаптери, докато при 
вградените липсва. Имен но по тази причина такъв на-
чин на конфигуриране е повече „хартиен“, отколкото 
реален. Както споменахме, конфигурацион ният интер-
фейс на фърмуера е графичен, уеббазиран (и лока-
лизиран на български). Той съдържа доволно количе-
ство настройки, независимо че цената на устройството 
е под 40 лв. 

Наистина е радващо, когато се срещне толкова бю-
джетно решение, което да предлага всички необходи-
ми настройки, налични и в по-високия клас, най-вече 
локализацията на езиковите настройки. 

Уникалното при това устройство обаче си остава 
ниското енергийно потребление. Забележете, че мак-
сималната консумация при него не надхвърля 4 W за 
един час работа Това означава, че рядко ще стигнете 
тази цифра, а вероятно ще се движите около 2 W – 2,5 
W/ч. Поне толкова показаха нашите измервания. За 
сравнение консумацията на повечето подобни марш-
рутизатори е между 8 и 25 W/ч, като средностатисти-

Продуктови ревюта и обзори

Януари 2012  www.pcworld.bg54

www.pcworld.bg


Продуктови ревюта и обзори

www.pcworld.bg  Януари 2012 55

www.pcworld.bg


ческото устройство консумира около 15-18 W. В борба-
та за по-висока енергийна ефективност са впрегнати 
различни методи и прийоми. ZyXEL NBG-416N следи 
мрежовата активност и при наличието ѝ влиза в ре-
жим на изчакване, при който консумацията е нищож-
на. Обаче в момента, в който се появи мрежова за-
явка от някое от локалните устройства, преминава в 
работен режим. Също така се предлага 5-степен но уп-
равление на нивото на изходна мощност, както и дру-
ги енергоспестяващи мероприятия, включително авто-
матично регулиране на потреблението чрез следене 
на дължината на кабела и състоянието на връзката. 
А също така по предварително зададен график от по-
требителя може да бъде изключван радиомодулът за 
безжична връзка. Всичко това е довело до тази уни-
кално ниска консумация, което в днешни дни не е за 
пренебрегване предвид постоян но растящите цени за 
електроенергията. Иначе в чисто мрежовите си функ-
ции NBG-416N не блести с нищо спрямо конкурент-
ните продукти, даже на фона на 802.1n, 300 MB/s ус-
тройства си е направо посредствено по отношение на 
постигнатата скорост на трансфер. 

От друга страна, неведнъж сме констатирали, че ре-
ално, разглеждан сам по себе си, няма лош или до-
бър продукт. Просто цената е тази, която ги прави раз-
лични. И в контекста на горното мисля, че при цена от 
39,60 лв. трудно някой би тръгнал да търси недостатъ-
ци на ZyXEL NBG-416N.

Заключение 
ZyXEL NBG-416N е един изключително атрактивен 

рутер за бюджетно ориентирания домашен потреби-
тел. По същество освен ниска покупателна цена пред-
лага и една изключително ниска цена на експлоатация 
благодарение на енергоспестяващите си възможнос-
ти. Независимо от бюджетната си ориентация, устрой-

ството има доста добър набор от настройки, които ще 
удовлетворят изискванията на широк кръг потребите-
ли. А за тези, за които ръчното настройване е един 
„малък кошмар“, NBG-416N предлага доста лесен на-
чин с инсталацион ния пътеводител, който бързо ви 
превежда през всички етапи. Разбира се, скорост та на 
предаване на устройството теоретично е два пъти по-
ниска от „чистокръвните“ N-рутери, но това реално не 
пречи по никакъв начин на работата с Интернет прило-
жения, при които ограничаващият фактор е скорост та 
на достъп – значително по-ниска от осигуряваната от 
N-Lite рутерите. 

⊕ изключително ниска консумация на електроенергия 

⊕ атрактивна цена

⊕ конфигурацион но меню с локализация на български език

⊖ Не особено голямо покритие на безжичната връзка
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Име: .........................................................................................................................

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

За какво се отнася прилагателното ЛИТОРАЛЕН?

а) църква; б) провинция; в) плаж; 
г) литературно произведение; д) реч

1 Коя от думите в скобите е най-близка по значение 

до тази с главни букви? Подчертайте я.

ЛИКУВАМ (постигам, тържествувам, 
признавам, освобождавам, улеснявам)

Кое число трябва да се постави на мястото на 

въпросителния знак?

2 7 5 6 8 3 2 1
4 9 3 7 1 5 7 2
7 6 9 3 9 8 9 3
1 8 4 7 6 2 3 8
? 5 4 1 6 1 3 1

4

2

Драги читатели!
В този брой е първото изцяло дигитално издание на IQ 
тестовете ни. Както можете да се уверите и сами, те се придържат 
към познатия досегашен формат с тази разлика, че вместо да 
късате страницата, да попълвате и изпращате, сега можете да я 
отпечатате – при това неограничен брой пъти и така да играете за 
наградите заедно с цялото си семейство или приятелите си. 
За осигуряването на интересни и полезни награди и през новата 
2012 г. пак ще ни помагат нашите партньори от COMPUTER 2000, 
Targus и ПУЛСАР. А за IQ лидерите и през тази година е осигурена 
ГОЛЯМА НАГРАДА, която ще бъде спечелена от един от първите 
петима участници с най-висок резултат от тестовете през 2011 г.
ГОЛЯМАТА НАГРАДА за 2012 г.  ще бъде актуален към края 
на годината таблет от ARCHOS (www.archos.bg), оборудван с 
капацитивен сензорен екран, мощен двуядрен процесор, ка-
мера, видео изход, GPS приемник, 3G, WiFi и Bluetooth връзка. 
Таблетът ще работи с ОС Android 4, и ще има богати мултиме-
дийни възможности като възпроизвеждане на Full HD видео.
Късметлията, който печели голямата награда за 2011 г. (таблет 
ARCHOS 101 G9 Classic 8GB) , ще бъде обявен заедно с 
окончателната класация за годината през февруари 2012 г. 
Желаем честита нова година и късмет на всички участници!
Времен ното класиране от досегашните си участия ще намерите на 
обичайното място на сайта ни. 
Междувремен но в бр. 1 за 2012 г. ПОПЪЛНЕТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ: : 

3

П о п ъ л н е т е  и  с п е ч е л е т е !

 www.privileg.bg

• Мобилен телефон за две SIM карти PRIVILEG TV5 mini 
PRIVILEG TV5 mini е компактен „мултифон”, предназначен за масовия потребител. 
Подходящ е за всеки, който ползва два или повече мобилни апарата във всекидневна-
та си работа. Сред преимуществата на модела е българското меню, възможност та 
да се въвеждат контакти и да се пишат съобщения на кирилица. Феновете на теле-
визията и радиото също ще останат удовлетворени, тъй като TV5 mini поддържа 
всички ефирни ТВ програми с цвят и звук. Камерите са две – предна и задна, и предла-
гат разнообразие от настройки и ефекти при снимане, има и минисветкавица. Аксе-
лерометърът, Bluetooth модулът, поддръжката на JAVA и съвместимост та с NOKIA 
батерии и зарядни са част от удобствата на TV5 mini, които заслужават внимание. 

• Игра за РС от ПУЛСАР – Star Wars The Old Republic 
Бъдете герой в собствената си Star Wars! Запознайте се със събития от ера, отми-
нала хиляди години преди възхода на Дарт Вейдър, когато войната между Галактиче-
ската република и Ситската империя разделя галактиката.
Изберете дали да бъдете джедай или сит или пък да се потопите в някоя от други-
те класически Star Wars роли. Взимайте решения, които ще определят личната ви ис-
тория и пътя ви към светлата или тъмната страна на Силата. Повече подробнос-
ти за играта можете да научите на www.pulsar.bg.

• Предпазен калъф за iPad2 от TARGUS
TARGUS CLICK-IN Case за iPad 2 e с autosleep/wake функция и с тънък преден капак, 
който лесно се сгъва и се превръща в стойка, за по-удобна визуализация на цялото съ-
държание при ползване на FaceTime видео разговори, без нужда да държите таблета в 
ръце. Супер-меката вътрешна облицовка предпазва екрана от надраскване, а твърди-
ят заден капак прилепва плътно до вашия iPad 2, за да му гарантира пълна защита. В 
същото време имате и достъп до всички iPad функционалности – високоговорители, 
камера, конектори и т.н.

Отпечатайте тази и следващата страници, попълнете верните отговори и ги 
изпратете до 15.02.2012 г. на адрес: София 1000, п.к. 209, за IQ теста
Непотърсени награди 60 дни след обявяването им остават в полза на PC World България.

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

..................................
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IQ

Попълнете числата в последната колонаКое число трябва да се постави на мястото на 

въпросителния знак?

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

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

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

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

Кое е излишното число?6

10

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

Движете се по посока на часовниковата стрелка, 

за да откриете 10-буквена дума. Буквите от дума-

та са показани през една.

5

9

87

Награди от теста в бр. 11'2011 печелят:

Панайот Любенов Грозданов, Благоевград – 

мобилен телефон за две SIM карти PRIVILEG X3 TV

Петко Георгиев Петков, Монтана – 

игра за РС от ПУЛСАР – Battlefield 3

Павел Калинов Калинов, София – 

компактна оптична мишка от Targus

Анастасия Димитрова Враджева, Карлово – 

книга от издателство „Сиела” – „Нова възхвала на 
глупост та” от Лидия Денкова

Очакваме спечелилите да се обадят на телефоните на редакцията,  

за да уточним получаването на наградите. фиг. 1 фиг. 2

Отговори на IQ теста от бр. 11'2011: 
1 40.55 в бройна система с основа 9 е 50, а 44 при основа 9 е 40;  
2 6/11 (381х6 / 381х11); 3 РАДОСТЕН, НАМРЪЩЕН; 4 ЗИМЗЕЛЕН;  

5 А) КОВАРЕН; 6 ХИПЕРТОНИЧЕН; 7 „Накарай мързеливия на 
работа, да те научи на акъл.”; 8 В) ГОВЕДА;  

9 Вж. фиг. 1; � Вж. фиг. 2

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

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

................
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2 7 6 ?

1 4 4 ?

9 7 7 ?

8 2 6 ?
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Драги читатели и приятели на PC World,
Както вече сте забелязали, новият дигитален формат на списанието открива и много нови възможности за 

представяне на информацията. Това важи и за традицион ната ни ежемесечна софтуерна подборка, която вече е 
интегрирана в самото тяло на списанието. Казано иначе, вече можете спокойно да разглеждате пълния опис 
на софтуера в DVD селекцията, който е представен на следващите няколко страници. Заедно с описанията, 
разполагате и с отделни линкове за директен даунлоуд на всяка избрана от вас програма  – в случай, че 
си изберете само някои от предложенията ни за месеца. Разбира се, ако предпочитате досегашния мултимеди-
ен интерфейс и вече познатия ��� формат, имате и възможност та да си свалите и запишете на диск и ця-
лата селекция. За целта можете да използвате дадения по-долу директен линк към ISO образа на софтуерна-ISO образа на софтуерна-образа на софтуерна-
та ��� подборка за месеца. 

Надяваме се новото представяне на ежемесечните ни колекции от софтуер да е по-удобно за вас. В слу-
чай, че желаете да споделите мнения или препоръки, можете да го направите, като използвате контактите от 
редакцион ното каре на първата страница от списанието. 

Свали цялата ��� селекция в ISO формат ( размер 4,2 GB )

Бижута за любителите на отворения код
(и много нови софтуерни “перли” за всички останали)

Към края на миналата година 
имахме сериозни поводи да погле-
днем (за пореден път) с уважение 
към света на отворения код, но та-
кива явно няма да ни липсват и в са-
мото начало на новата 2012 г., когато 
след цели седем “релийз кандида-
та” видяхме появата на най-новото 
Linux ядро (Kernel 3.2), както и по-ядро (Kernel 3.2), както и по-Kernel 3.2), както и по-), както и по-, както и по- както и по-
редното издание на универсалната 
Open Source операцион на система 
за х86 системи – FreeBS� 9.0. Това 
всъщност са и двата основни Open 
Source акцента в първата за годи-акцента в първата за годи-
ната и за новото дигитално издание 
на PC World ежемесечна софтуерна 
селекция. Но те далеч не са един-
ствените. В януарската подборка 
ще намерите и още много полезни 
програми с отворен код, обогатява-
щи практически всички редовни сек-
ции на диска – от тези за твърдите 
дискове, през Интернет и мултиме-
дията до системните инструменти и 
офис програмите. Разбира се, те са 
само част от предложенията ни за 
настоящия месец, така че няма да 
ви липсват възможности за избор, 
независимо каква платформа пред-

почитате – Windows, Mac OS, Linux или друга такава за мобилни устройства.
Необходимост та да поддържаме обема на подборката в рамките на стандартния ��� капацитет този път не 

ни остави място да добавим демо версия на актуална игра, но с такива ще наваксаме по-нататък. А и без това в 
настоящия диск със сигурност ще откриете достатъчно възможности да се забавлявате пред компютъра. Както 
и досега, това е благодарение на усилията на експертите от Soft�isia.com, които и през новата година ще под-Soft�isia.com, които и през новата година ще под-, които и през новата година ще под-
бират, проверяват и каталогизират най-интересното от света на софтуера специално за вас, читателите на PC 
World България.

Желаем ви приятни и ползотворни минути с поредната софтуерно-мултимедийна колекция, както и
много здраве, успехи и щастие през новата 2012 г.!

Антон Арсенов
Главен редактор PC World
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Файлове и твърди дискове
Acronis True Image Home 2012 Build 6154
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 
$49.99
изтегли

Acronis Disk Director Suite 11.0 е приложение за управление на вашите хард дискове, което комбини-
ра в себе си няколко мощни приложения. Toва са: Acronis Partition Expert (мощно приложение за рабо-
та с твърди дискове без загуба на дан ни), Acronis OS Selector (приложение за създаване на избор на 
операцион на система при стартиране на компютъра), Acronis Recovery Expert (модул за възстановянане 
на загубена информация) и Acronis Disk Editor (цялостно приложение за поправяне на дискове).

EaseUS Todo Backup Free 4.0
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

EaseUS Todo Backup Free е програма за създаване на резервни образи на файлове, папки, дялове и 
твърди дискове. Програмата е безплатна за домашна употреба и поддържа всички важни и основни 
функциии на програма от този вид: incremental бекъп, планиран бекъп, клониране на дялове/твърди ди-
скове, монтиране на образи като устройства, разцепване на образите, компресия и др.

Redo Backup and Recovery LiveCD 1.0.2
Multiplatform, Freeware
изтегли

Redo Backup and Recovery е стартиращ диск (LiveCD), базиран на Ubuntu, за създаване на образи (бе-
къп) и възстановяване на дялове. Понеже е стартиращ диск ще трябва да рестартирате системата все-
ки път, когато желаете да създадете образ или да възстановите такъв. За сметка на това пък въпросният 
диск работи както с Windows, така и с базирани на Linux операцион ни системи.

UltraDefrag 5.0.0
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7,
GPL (GNU General Public License)
изтегли

UltraDefrag е безплатна програма за дефрагментиране на твърди дискове. Програмата е доста малка, но 
това не я прави лишена от функции. Тя може: анализира и дефрагментира FAT12, FAT16, FAT32, NTFS и 
UDF, да дефрагментира специалните системни файлове (под Windows 7), дефрагментира самостоятел-
ни файлове и/или папки (включително и от контекстното меню на Windows), да изключва файлове от де-
фрагментация, да създава подробни доклади и т.н.

Графика
IrfanView 4.32
Windows All, Freeware
изтегли

IrfanView е малка и безплатна програма за разглеждане на картинки. Поддържа всички най-известни и раз-
пространени формати, а освен това с нейна помощ можете да оразмерявате изображения, да ги конверти-
рате, да сканирате и отпечатвате снимки, да създавате slideshow-та, да обработвате по множество картин-
ки наведнъж, да възпроизвеждате филми и аудио файлове и още множество други възможности.

Picasa 3.9.0 Build 135.81
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Picasa е софтуер, който ви помага веднага да намерите, редактирате и споделяте всички снимки на ва-
шия компютър. Можете да започнете, като използвате Picasa за лесно сваляне на снимки от вашата ка-
мера. От този момент всеки път, когато отваряте програмата, тя автоматично ще намира всички ваши 
снимки (дори тези, които сте забравили) и ще ги сортира във видими албуми. 

Интернет
CoolNovo 2.0.0.4
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

CoolNovo е новото име на ChromePlus. Той е снабден с всички функции и възможности, които Google 
Chrome има. Разбира се и последователя на браузъра на Google е безплатен и с множество скинове. 
Превъзходството на ChromePlus се явява във вградените Mouse gesture, Super drag, IE tab, AdBlock и 
други полезни добавки.

CoolNovo Portable 2.0.0.4
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли
Facebook Messenger for Windows 1.2.203
Windows 7, Freeware
изтегли

Facebook Messenger for Windows е безплатно приложение, което ще ви помогне да използвате Facebook, 
без да сте отворили своя браузър. Програмата включва в себе възможност за чат и изпращане на съоб-
щения към вашите приятели, система за показване на последните дейности на вашите приятели, както и 
известия за покани за приятелства.. 

GFI LANguard 10.2 Build 20111128
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 
Ђ380.80
изтегли

GFI LANguard Network Security Scanner е една наистина професионална програма за сканиране на Ва-
шата мрежа , откриване на дупки в сигурност та на компютъра ви и предлагане на решения. Чрез анали-
зиране на операцион ната система и текущо стартираните приложения, които имат достъп до Интернет, 
програмата открива евентуални дупки и предупреждава за слабости още преди хакерите да ги открият. 

Miranda IM 0.9.40
Windows All, Freeware
изтегли

Miranda е популярен Instant Messenger, с който можете да изпращате незабавно съобщения по мрежа-
та до някой друг потребител. Програмата е нищо повече от останалите, но уникалност та се крие в мно-
гобройните допълнения и разширения. С тяхна помощ този продукт се превръща в един от най-добрите 
от този род.

Mozilla Firefox 9.0.1
Windows All, Freeware
изтегли

Mozilla Firefox е може би най-известния Интернет браузър. Сред възможностите му са работа с табове, 
вместо отделни прозорци, поддръжка на различни облици; поддръжка на допълнения, които реално пра-
вят възможностите на браузъра неограничени. Също така браузъра е преведена на множество езици, 
отличава се с завидна лекота и бързина на работа, вграден модул за търсене най-известните търсачки и 
още много други възможности.Mozilla Firefox 9.0.1 BG

Windows All, Freeware
изтегли
Mozilla Firefox 9.0.1 for Linux
Linux, Freeware
изтегли
Mozilla Firefox 9.0.1 for MacOS
MacOS, Freeware
изтегли
Mozilla Firefox Portable 9.0.1
Windows All, Freeware
изтегли
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Mozilla Thunderbird 9.0.1
Windows All, Freeware
изтегли

Mozilla Thunderbird е пощенски клиент, който поддържа протоколи IMAP и POP, както и HTML формати-
ране. Програмата има RSS четец, мощна и бърза търсачка, проверка на правописа, филтриране и още 
много.

Mozilla Thunderbird 9.0.1 BG
Windows All, Freeware
изтегли
Mozilla Thunderbird 9.0.1 for Linux
Linux, Freeware
изтегли
Mozilla Thunderbird 9.0.1 for MacOS
MacOS, Freeware
изтегли
Mozilla Thunderbird Portable Edition 9.0.1
Windows All, Freeware
изтегли
Opera 11.60 Build 1185
Windows All, Freeware
изтегли

Opera е един от най-известните Интернет браузъри, който е снабден с множество нови и интересни 
функции. Някои хора смятат, че това е най-бързата програма за разглеждане на уеб страници. Програ-
мата има вградени защити от изскачащи прозорци, използване на табове, вградена търсачка и много, 
много други.

Opera 11.60 Build 1185 BG
Windows All, Freeware
изтегли
Opera 11.60 Build 1185 For Linux
Linux, Freeware
изтегли
Opera 11.60 Build 1185 for MacOS
MacOS, Freeware
изтегли
Opera@USB 11.60 Build 1185
Windows All, Freeware
изтегли
QIP 2012 Build 7058
Windows All, Freeware
изтегли

QIP е безплатна програма със затворен код, предназначена за незабавно предаване на съобщения чрез 
Интернет. Основната функционалност на QIP позволява на потребителите ѝ да виждат кои потребители 
са на линия и след това лесно да се свързват с тях чрез текстови съобщения в реално време, изпращани 
чрез публичен сървър. Заедно с това можете да изпращате файлове към други потребители, да използ-
вате емот-иконки, да блокирате нежелани спам съобщения и други.

SeaMonkey 2.6.1
Windows All, Freeware
изтегли

Ако харесвате Firefox, то по всяка вероятност ще харесате и SeaMonkey. Това е проект-наследник на кон-
цепция на Netscape и Mozilla – интернет пакет, съдържащ всичко необходимо за пълноцен но интернет 
сърфиране – уеб браузър, e-mail и newsgroup клиенти, IRC чат, редактор на HTML и други инструменти 
за уеб разработка.

SeaMonkey 2.6.1 for Linux
Linux, Freeware
изтегли
SeaMonkey 2.6.1 for MacOS
MacOS, Freeware
изтегли
SeaMonkey Portable 2.6.1
Windows All, Freeware
изтегли
SMS software 3.0.5.0
Windows All, Freeware
изтегли

SMS програмче ще Ви помогне да изпратите безплатно SMS до абонатите на Глобул и МТел, като наред 
с това разполагате с адресна книга и възможност за проследяване на съобщенията. Освен това програ-
мата може да Ви покаже информация за хороскопа Ви, различните валутни курсове и съответно да кон-
вертира между тях, можете да получите информация за времето и също така можете да използвате те-
лефонен указател за страната.

TeamViewer 7.0 Build 12313
Windows All, Freeware
изтегли

С TeamViewer и DynGate имате възможност та за управление на даден отдалечен компютър. Програмата 
ви позволява три режима на работа: цялостното споделяне на компютъра, споделяне само на работната 
площ и трансфер на дан ни. TeamViewer позволява свързвате с отдалечения компютър дори и при пусна-
та защитна стена.

Trillian 5.1 Build 18
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Trillian е пълнофункционален, поддържащ скинове, самостоятелен чат клиент с поддръжка на протоколи-
те на AIM, MSN, ICQ и IRC. Сред стандартните функции са: аудио разговори, прехвърляне на файлове, 
групови чат сесии, създаване на chat стаи, aватари, повече от една връзки към една мрежа, уведомява-
не другия, че пишете (typing notification), директна връзка (за AIM), поддръжка на прокси, криптирани съ-
общения (AIM и ICQ), изпращане на SMS-и и лични настройки. 

uTorrent 3.1 Build 26616
Windows All, Freeware
изтегли

Малък, но доста бърз торент клиент, отличава се с доста приятен и лесен интерфейс за работа. Програ-
мата се утвърдила като една от най-добрите и харесвани в този бранш, заради малкия си размер и ми-
нималните ресурси, които ползва. µTorrent разполага с вграден RSS четец и превод на български език.

uTorrent Portable 3.1 Build 26616
Windows All, Freeware
изтегли
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Xfire 1.143 Build 44840
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Xfire е почти задължителна програма за един геймър. Позволява да си пишете с приятели докато игра-
ете някоя игра, да виждате какво те играят, в кой сървър играят и дори да се присъедините при тях вед-
нага. Xfire прави статистика на часовете, които сте прекарали в дадена игра, също така ви позволява да 
правите снимки или клипове докато играете и веднага да ги споделяте във вашия Xfire web профил.

Linux
FreeBSD 9.0
Linux, FreeBSD License
изтегли

FreeBSD е съвремен на операцион на система за x86 съвместими, DEC Alpha, IA-64, PC-98 и UltraSPARC архи-
тектури. Предоставя мрежови решения под натоварване, използвайки ефективно памет та при добро време за 
отговор на хиляди едновремен ни изтегляния да очаквате операцион на система с тези качества да се продава 
на доста висока цена, всъщност FreeBSD е достъпна без заплащане и идва с пълен изходен код.

Linux Kernel 3.2
Linux, GPL (GNU General Public License)
изтегли

Ядрото е общото между всички дистрибуции на Linux – това е нещо, което зависи от Линус Торвалдс. 
Благодарение вие можете да настроите така ядрото, че то да е най-оптимизирано за вашата конфигура-
ция. Когато инсталирате някаква дистрибуция на Linux, вие получавате компилирано ядро, което обаче е 
направено така, че да поддържа почти всичко, което го прави доста не оптимизирано. 

Parted Magic 30.12.11
Multiplatform, Open Source
изтегли

Parted Magic е дистрибуция на Linux за директно зареждане от диск, която включва голямо разнообразие 
от инструменти за работа с твърди дискове, дялове и файлови системи. С тази дистрибуция можете да 
извършвате почти всякакви манипулации с дяловете, да възстановявате изгубени/изтрити файлове, да 
изтривате файлове безвъзвратно, да нулирате пароли на Windows и още. 

Мултимедия
AIMP 3.00 Build 976
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

AIMP е лек и надежден руски плеър за аудио файлове. Потребителите на Winamp ще се почувстват дос-
та в свои води. Плеърът предлага поддръжка на всички популярни аудио формати: WAV, MP3, OGG, 
AAC, MPC, WMA, FLAC, APE, WV (WavPack), MIDI, tracker формати (IT, MOD, S3M, MTM, MO3), CDA 
(Audio CD). 

Avidemux 2.5.6
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
GPL (GNU General Public License)
изтегли

Avidemux е безплатен видео редактор, проектиран за по-простичко рязане, прилагане на филтри и коди-
ране на видео файлове. За входни файлови формати се поддържат: AVI, MPEG (MPG, VOB, DVB), ASF, 
MOV, 3GP, MP4, MKV, OGM, FLV и други. Тези файлови формати могат да съдържат разнообразни видео 
и аудио потоци, включително WMV2/WMV3, MPEG-1, MPEG-2, DivX, Xvid, H.263, H.264, MJPEG, HuffYUV, 
VP3/VP6 и др. (за видео) и MP2/MP3, AAC, DTS, AC3 и Vorbis (за аудио). 

Avidemux 2.5.6
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
GPL (GNU General Public License)
изтегли
Изтегли 2.61.1065
Windows All, Adware
изтегли

BS.Player 2.61.1065 е може би една от най-известните програми за преглеждане на филми. Можете да 
увеличавате изображението, като изрязвате от краищата му, да забързвате и забавяте субтитрите, да 
променяте скорост та на възпроизвеждане, да отидете до определена точка във филма или пък да пос-
тавите маркер на дадено място и много други полезни и интересни опции. Програмата поддържа също 
така и възпроизвеждането на DVD филми.

iTunes 10.5.2.11
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

iTunes е медиа плеър за просвирване и организираме на дигитална музика, видео файлове и поръчване 
на музика онлайн. Програмата разполага с възможност за съставяне на списъци за просвирване и орга-
низиране на песни, споделяне на файлове с приятели, записване на музикални дискове и изготвяне на 
обложки за тях и много други.

iTunes 10.5.2.11 for MacOS
MacOS, Freeware
изтегли
K-Lite Codec Pack 64-bit 5.6.0
Windows x64, Freeware
изтегли

K-Lite е може би най-известният пакет с кодеци в момента за възпроизвеждане на най-различни видео и 
аудио файлове. Mega версията съдържа цялата Full версия (Media Player Classic, ffdshow, поддръжката 
на DivX, XviD, MP3, AC3/DTS, H.264, Windows Media Audio/Video, OGG Vorbis, MP4, Matroska, OGM, FLV и 
други; всички полезни инструменти и програми) и добавя QuickTime Alternative и Real Alternative.

K-Lite Codec Pack 8.1.0 Full
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Freeware
изтегли
K-Lite Mega Codec Pack 8.1.0
Windows All, Freeware
изтегли
Winamp Full 5.623 Build 3199
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

WinAmp е чудесен MP3 плеър, който сигурно всеки знае. Програмата разполага с множество функции – 
медийна библиотека за организиране на песните ви, подобрен плейлист, възможност за смяна на об-
лика, допълнителни модули и какво ли още не, само за да направи слушането на музика още по-прият-
но усещане. WinAmp поддържа освен аудио формати, като – mp3, wav, au, wma, midi и т.н., така и видео 
формати- MPEG, AVI, ASF, WMV и т.н.

Офисни програми
Personal Finances Free 5.0
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Personal Finances е програма за управление на домашните финанси, с която лесно и удобоно ще може-
те да разберете къде отиват парите и кои разходи са излишни или прекалени. Програмата поддържа за-
даване на различни парични сметки (кредитни карти, спестовни, пари в брой и др.) и неограничен брой 
валути. 

Scribus 1.4.0
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
GPL (GNU General Public License)
изтегли

Scribus е безплатно приложение за професионална предпечатна подготовка. Поддържа eкспортиране 
в най-различни формати: постскрипт, PDF и др. Програмата има интуитивен и приятен интерфейс, като 
с нищо не отстъпва на скъпоплатените аналози. Scribus се разпространява във версии за MS Windows, 
Linux, UNIX и MacOS X.

Scribus 1.4.0 for Linux
Linux, GPL (GNU General Public License)
изтегли
Scribus 1.4.0 for MacOS
MacOS, GPL (GNU General Public License)
изтегли
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Sweet Home 3D 3.4
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7,
GPL (GNU General Public License)
изтегли

Sweet Home 3D е програма за вътрешен дизайн, която Ви помага да проектирате интериора в двуизме-
рен вид, като предлага обаче и триизмерен предварителен изглед. Програмата изисква Java Runtime 
Environment, за да функционира.

Sweet Home 3D 3.4 for Linux
Linux, GPL (GNU General Public License)
изтегли
Sweet Home 3D 3.4 for MacOS
MacOS, GPL (GNU General Public License)
изтегли
Оптични устройства
AnyDVD 6.9.1.0
Windows All, Shareware, $39
изтегли

AnyDVD работи във фонов режим и автоматично премахва защитите срещу копиране на DVD дисковете, 
които поставяте във Вашето дисково устройство. По този начин можете да архивирате Вашите дискове 
без значение за кой регион са създадени, а също така да премахнете защитите им, така че да може да 
бъдат четени на всеки един DVD плеър. Програмата също така може да премахва нежелани елементи от 
дадено DVD като субтитри, предупредителни съобщения и други.

Ashampoo Burning Studio 11.0.3
Windows XP/2003 Server/Vista/7, 
Shareware, $49.99
изтегли

Ashampoo Burning Studio е програма за запис на дискове, която съдържа всички необходими инструмен-
ти за записване на CD, DVD и BlueRay носители. Програмата е известна с това, че с нея се работи много 
лесно и дори неопитните потребители няма да имат проблеми. Също така има вграден модул за рипва-
не на дискове, възможност за автоматично нагласяне на почти всички опции и поддръжка на над 1700 
записващи устройства.

SureThing CD Labeler Deluxe 5.2.693.0
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 
$24.95
изтегли

Ако разполагате с оптично устройство с поддръжка на LightScribe и обичате да създавате рисунки на 
дисковете, ще оцените SureThing CD Labeler, която предлага пълноценен и удобен начин да рисувате 
по носителите. С нея можете бързо и лесно да си създадете желания дизайн, като можете да добавяте 
текст, изображения, да прилагате прозрачност, да използвате готови плейлисти (от Вашия любим аудио 
плеър), да създавате колажи от снимки, да ретуширате изображения, преди да ги използвате, да създа-
вате бар-кодове и т.н.

Сигурност
Comodo Antivirus 5.9.219863.2196
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Тази чудесна антивирусна програма може би е единствената от безплатните антивируси, която разпола-
га с активен скенер за максимална защита на системата. Обновява редовно дефинициите си и има ле-
сен и удобен интерфейс. 

Comodo Firewall 5.9.219863.2196
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Toвa e eдна много интересна и безплатна защитна стена (firewall) за Windows. Независимо, че използва 
съвсем малко системни ресурси е доста ефективна за защита от досадни реклами, изскачащи прозорци, 
шпионски приложения и др. Дава напълно реална картина на IP връзките, портовете и ви помага да се 
предпазите от 10 000 (и повече) зловредни приложения.

Comodo Internet Security 5.9.219863.2196
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Comodo Internet Security съчетава в себе си Comodo Firewall Pro и Comodo Antivirus, като в същото време 
е един от най-леките и най-полезните безплатни пакети за цялостна защита. Comodo Firewall Pro – неза-
висимо, че използва съвсем малко системни ресурси е доста ефективна за защита от досадни реклами, 
изскачащи прозорци, шпионски приложения и др. Дава напълно реална картина на IP връзките, портове-
те и ви помага да се предпазите от 10 000 (и повече) зловредни приложения.

ESET NOD32 Antivirus System 5.0.95.0
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Shareware, 
71.35 лв.
изтегли

NOD32 е антивирусна система от ново поколение, използваща монолитно ядро за откриване и защита 
срещу широк спектър появяващи се заплахи, включително вируси, spyware, adware и phishing атаките – в 
реално време, дори преди да са излязли вирусните дефиниции. NOD32 притежава най-добрите евристи-
ки в лицето на ThreatSense™. Това е технология от ново поколение, която проактивно (енергично, агре-
сивно, интензивно) дешифрира и анализира изпълнимия код, за да идентифицира все по-сложното пове-
дение на ново появяващите се вредители. Evaluation версията ви позволява да тествате програмата за 
30 дни преди да я закупите.ESET NOD32 Antivirus System 5.0.95.0 BG

Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Shareware, 
71.35 лв.
изтегли
ESET Smart Security 5.0.95.0
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Shareware, 
107.02 лв.
изтегли

Eset Smart Security е интегриран пакет, пряк наследник на NOD32, съдържащ в себе си антивирусна про-
грама, защитна стена, антишпионски и антиспам модули. Уникалното в този пакет спрямо останалите е, 
че отделните компоненти могат да общуват помежду си като едно цяло, което осигурява по-висока и на-
деждна защита от заплахи. Тази архитектура и гарантира оптимално оползотворяване на системните ре-
сурси, което означава максимално висока ефективност при минимално натоварване на системата, нещо 
с което Eset са известни.ESET Smart Security 5.0.95.0 BG

Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Shareware, 
107.02 лв.
изтегли
HitmanPro 3.6.0 Build 138
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 
Ђ17.95
изтегли

Hitman Pro е програма за откриване и отстраняване на зловреден код. Тя е базирана на Cloud технологи-
ята, която използва Интернет връзката Ви, за да се извърши сканирането на файловете от т.нар. Облак, 
вместо от вашия компютър, което означава значително по-малко натоварване на системата и по-бързо 
сканиране. Hitman Pro използва едновремен но сканиращите енджини на IKARUS, G Data, Emsisoft, PrevX 
и Dr.Web. Интерфейсът ѝ е максимално изчистен и опростен. Програмата е безплатна за сканиране, но 
премахването на заплахите изисква закупуване на лиценз.

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.0.1800
Windows All, Freeware
изтегли

Malwarebytes Anti-Malware е малка, интуитивна и доста ефективна програма за откриване и заличава-
не на различни видове шпионски, рекламен и зловреден код. Макар вече да го споменах, ще го повтора: 
програмата има наистина опростен и елементарен за работа интерфейс. Към това можем да добавим и 
добрата скорост на сканиране. Това е наистина би било едно чудесно оръжие в арсенала ви срещу баци-
лите из мрежата.

Online Armor 5.1.1.1395
Windows All, Freeware
изтегли

На пръв поглед Online Armor може и да прилича на обикновена защитна стена, но всъщност е повече от 
това. Освен стандартните функции на защитна стена – да следи входящия и изходящия трафик, програ-
мата следи и получаваната и изпращана от вас поща (само в платената версия), зарежданите от вас ин-
тернет страници (само в платената версия), поведението на процесите на системата, автоматично стар-
тиращите се с Windows програми и процеси и други.
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Prey 0.5.4
Windows All, GPL (GNU General Public License)
изтегли

Prey е безплатно приложение, което има за цел да Ви помогне да откриете Вашия настолен или прено-
сим компютър, ако той бъде откраднат. Програмата изпраща периодични доклади за местоположението 
на компютъра, включително и общото му състояние, списък със стартираните програми, активни мрежо-
ви връзки, детаилна информация за локалната и Wi-Fi мрежата, снимка на работния плот и дори снимка 
на крадеца, ако системата разполага с уеб камера.Prey 0.5.4 for Linux

Linux, GPL (GNU General Public License)
изтегли
Prey 0.5.4 for MacOS
MacOS, GPL (GNU General Public License)
изтегли
WinPatrol 24.0.2012.0
Windows All, Freeware
изтегли

WinPatrol е приложение за откриване и премахване на Spyware, Adware и други зловредни приложения. 
Програмата е изключително лесна за работа и разполага с доста интересен подход за борба с вредите-
лите. Един от модулите се нарича "Скоти – кучето преследвач", което души и открива зловредни програ-
ми и същевремен но помага за премахването им. С програмата можете да получите подробна информа-
ция за всяко едно приложение, което е стартирано и дали то може да навреди на системата.

ZoneAlarm Free 10.1.079.000
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

ZoneAlarm e популярна защитна стена (Firewall), която решава успешно проблемите на сигурност та в ло-
кална мрежа или Интернет. Има гъвкави и интуитивни настройки, перфектни филтри за приложенията, 
поддържа проверка на цифров подпис, прави подробен логфайл на събитията, прави автоматична про-
верка на електрон ната поща, контрол на бисквитките (cookies), блокиране на рекламни банери, изскача-
щи прозорци и още много.

Системни инструменти
3DMark 11 1.0.3 Basic Edition
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

3DMark е професионална програма за тестване производителност та на вашата видео карта. Приложе-
нието разполага с множество тестове, които проверяват скорост та, стабилност та и производителност та. 
Самите тестове са направени изключително красиво и ще ви накарат да останете пред компютъра през 
цялото време, наслаждавайки се на прекрасната графика, а след това ще можете да се похвалите пред 
приятели колко точки сте направили на тестовете.

ATI Catalyst Display Driver 11.12 for Windows XP
Windows XP/2003 Server, Freeware
изтегли

Това е последната стабилна версия на драйверите за видеокартите на ATI за настолни компютри. Този 
драйвер поддържа графичните процесори ATI Radeon HD от серия 4890, 4870 X2, 4850 X2, 4800, 4700, 
4670, 4650, 4600, 4550, 4350, 3800, 3600, 3400, 2900, 2600, 2400; ATI Theater серия 550 PRO, 600, 650 
и ATI All-in-Wonder HD; AMD FireStream серия 9270, 9250 и 9170; AMD чипсети серия 3300, 3200, 3100, 
3000.ATI Catalyst Display Driver 11.12 for Windows 

Vista-7
Windows Vista/7, Freeware
изтегли
Java Runtime Environment 6.0 Update 30
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Java Runtime Environment ще Ви помогне да стартирате Java приложения от уеб страници и от други из-
точници на Вашия компютър.

OS X Lion Transformation Pack 1.0
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

OS X Lion Transformation Pack ще ви предложи възможност та да промените своят Windows XP/Windows 
2003/Vista/7 да изглежда като операцион ната система на MacOS – Lion. Променят се неща като: екранът 
при стартиране (boot screen), екранът за добре дошли (welcome screen), темите, работния плот и икони-
те, диалозите за напредък, звуковите схеми, иконите в системния трей, тапетите и доста други.

Realtek High-Definition Audio Driver 2.67
Windows 2000/XP/2003 Server, Freeware
изтегли

Официалните драйвери за всички High-Definition звукови чипове на Realtek, които са: – двуканални-
те ALC260, ALC262, ALC268; / – 6 (5.1) каналният ALC662; / – 8 (7.1) каналните ALC861, ALC861-VD-GR, 
ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC888S, ALC880T.

Realtek High-Definition Audio Driver for Vista-7 2.67
Windows Vista/7, Freeware
изтегли
Soluto 1.3.253 Beta
Windows All, Freeware
изтегли

Soluto е безплатно приложение, което ще Ви покаже процесите и приложенията, които най-много бавят 
стартирането и работата на системата Ви. В това отношение програмата може да се разгледа като на-
чин за решаване на проблемите Ви с неочакваните забавяния на системата, които се чудите как да ре-
шите. Soluto разполага с база дан ни, която сравнява и анализира забавянията на системата Ви с тези на 
много друди потребители, ползващи програмата като по този начин спомага за по-бързото решаване на 
проблема. 

Types 1.9.4
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
изтегли

Types е малка програма за конфигуриране на файловите асоциации, икони, контекстните менюта и др. 
Това може да е особено полезно за онези потребители, които са свикнали с интерфейса за настройка на 
тези опции под Windows XP, което обаче липсва под Windows Vista и Windows 7.

Web разработване
e107 1.0.0
Multiplatform, GPL (GNU General Public License)
изтегли

e107 e популярна CMS (Content Management System) система за публикуване на новини, като допълни-
телно осигурява добри възможности за управление на статии, каталог за файлове, изображения, линко-
ве и много други.

phpBB 3.0.10
Multiplatform, Open Source
изтегли

phpBB e основния конкурент на Invision Power Board в борбата за най-добрата форумна система. Про-
грамата разполага с множество езикови пакети, изключително лесна инсталация, високо ниво на сигур-
ност и лесно администриране. Можете да използвате множеството темплейти вградени в бюлетина, да 
използвате различните начини за разширено търсене в постове и още множество функции, които правят 
phpBB абсолютно функционална и надеждна система за организиране на форум.

Прегледи на игри
F1 Online – The Game
изтегли
Game of Thrones
изтегли
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Върхова платформа 
за екстремна 
производителност

Поддържа до 10 вентилатора, 
13 твърди диска и 

4 way SLI/CF

Функционален контролен панел 
с LED индикатори за регулиране 

скоростта на вентилаторите

2 високоскоростни 
USB 3.0 порта

www.coolermaster.com

http://www.coolermaster.co.uk/
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