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Пролетно меню  
от полезни трикове 

След необичайно студената, 
но за сметка на това необикно-
вено продължителна зима, най-

после дочакахме и пролет та – сезона, 
който обикновено свързваме с роман-
тика, весели и леки занимания на от-
крито, начало на биропролитията и 
всевъзможни мързеливи и ненатовар-
ващи занимания. С други думи – с 
всичко, което няма нищо общо с рабо-
тата. Последната обаче трябва да се 
върши, колкото и да е неприятно това. За да свалим до минимум 
болезнените моменти, свързани с работата, решихме да концен-
трираме настоящия четвърти дигитален брой на PC World върху 
съветите и триковете, които могат съществено да облекчат живо-
та ви пред компютъра. Не че не ви предлагаме такива във всеки 
брой, но в този са особено много. Акцентът, разбира се, е върху 
„най-горещото“: съвсем прясната Consumer Preview версия на но-
вата операцион на система Windows 8. Но това далеч не е всичко. 
В рубриката „Help“ например ще откриете цял куп развенчани по-
пулярни митове и РС мистерии, в секция „Интернет“ ще научите 
как да накарате онлайн профила си наистина да работи във ваша 
полза, в „Lifestyle“ ще ви насочим по пътя към професията „ети-
чен хакер“, а в рубрика „Практика“ ще научите още върху какво 
влияят многообразните настройки на видеокартите и кои от тях 
всъщност си заслужава да използвате в игрите.

Естествено, не сме забравили и софтуерните обзори, както и 
тези, които са ориентирани към собствениците или мениджърите 
на малкия бизнес. Ако обаче искате да стоите настрана от рабо-
тата, препоръчваме ви да обърнете внимание и на DVD селекци-
ята от последните страници на настоящия брой. Тя е фокусирана 
основно върху забавленията, предлагайки и цели шест интерес-
ни нови демоигри.

А след като приключите или още преди това, както обикновено 
винаги сте добре дошли на сайта ни www.pcworld.bg. 
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Безплатните програми, 
които могат да заместят 
платения софтуер (ІІ част)
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Безплатните програми, 
които могат да заместят 
платения софтуер (ІІ част)

В първия брой от новата година ви представихме 10 безплатни програми, които спокойно 
биха заместили скъпоструващите алтернативи. В настоящия брой ще продължим тема-
та и ще разгледаме нови 10 „скъпоцен ни камъка” сред морето от безплатен софтуер.

BRL-CAD 
Дизайнът на BRL-

CAD е базиран на 
идеята „Constructive Solid Geometry” (CSG), предста-
вителен CAD модел, който през последните години 
излиза от мода. По-популярната система в днешно 
време се нарича „Boundary Representation” (BREP), 
това, което виждате в Blender например. Отчасти е 
така, защото BRL-CAD води началото си от 1979 г. и 
е разработка на воен но-изследователската лабора-
тория на САЩ. Програмата непрекъснато е разви-
вана през всичките тези години, но едва в последни-
те няколко се разпространява свободно. 

BRL-CAD поддържа интерактивно геометрич-
но редактиране, високопроизводителен рей-трейсинг за рендериране на геометрични ана-
лизи, изображения и изчислителни инструменти, както и доста други функции, присъщи 
за този вид софтуер. Макар че програмата широко се използва за инженерни и графични 
разработки, основната идея на пакета са балистичните и електромагнетичните анализи. 
Имайте предвид, че полигоналното и BREP моделирането се фокусират предимно върху 
повърхност та на обекта, докато CSG моделирането се отдава изцяло на обема и съдържа-
нието на обектите. Това прави BRL-CAD идеален за създаване на реалистични материали 
и придаване на характеристики, като плътност, твърдост и прочее. 

AVG
Ако сте сред тези потребители, които все 

още свободно левитират между антивирусни-
те програми и се колебаят на какво точно да се спрат, то ви препоръчва-
ме да се спрете на Anti-Virus Guard, който е по-познат с абревиатурата 
AVG. Популярният софтуер е много лесен за инсталиране, конфигу-. Популярният софтуер е много лесен за инсталиране, конфигу-Популярният софтуер е много лесен за инсталиране, конфигу-
риране и ползване. Ъпдейтва се редовно, притежава способност та да 
сканира уебсайтове и електрон ни пощи и, разбира се, алармира, ако 
установи, че има проблем. 

Много от платените комерсиални антивирусни приложения вече са 
цели пакети от програми, сред които има антишпионски софтуер, за-
щитна стена, различни видове скенери и т.н. Голяма част от тези паке-
ти наистина си струват и защитават РС-то, но всичко това можете да получите и безплатно 
в лицето на Anti-Virus Guard. 

Partimage 

Partimage е бърз и ефективен бекъп инструмент 
(с отворен код), който върви на Linux Live CD. На-
помняме, че Live CD-тата са Linux операцион ни 
системи, които буутват и оперират независимо от 
основната операцион на система. Можете дори да 
се свържете към мрежа или Интернет, използвайки 
Live CD. С други думи, Partimage служи за възста-
новяване при срив на системата или при инстали-
ране на няколко имиджа сред мрежа. Възстановя-

ването може да се осъществи дори на дял, намиращ се на друга машина, и всичко става 
много лесно и бързо без стандартните главоболия около този вид операции. 

Владимир Георгиев

Официален сайт: http://brlcad.org
Замества: AutoCAD
ОС: Windows, Linux, IRIX, BSD, Mac OS X, Solaris

Официален сайт: http://free.avg.com
Замества: NOD32, BitDefender
ОС: Windows, Linux, BSD

Официален сайт: http://www.partimage.org
Замества: Norton Ghost, NovaBackup, McAfee Online Backup, Carbonite.com
ОС: Linux

Софтуер
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Avidemux

В случай, че ви се налага да извършите по-просто видеоредактиране и ен-
кодинг, ще ви трябва бърз и лесен за употреба софтуер като Avidemux. Под-
държа всички популярни видеоформати – AVI, DVD, MPEG, VCD, H.263/4, FLV, 
както и редица аудио-, например MP4 (iPod), MP3, AAC, Ogg Vorbis, WAV и т.н. 
Ако искате да обърнете видео/аудио в различен формат, да наложите фил-
три, да съедините няколко клипа в едно или да изрежете конкретна сцена от 
видео, Avidemux си върши работата чудесно. В началото интерфейсът ще ви 
се стори объркващ, а и изходният резултат от прекодирането не е най-добро-
то нещо, което може да се получи, но казано отново – за целите на изрязване, 
оразмеряване, филтриране и кодиране Avidemux се справя отлично.

GraphCalc 
Зад скучното и скромно име 

GraphCalc стои мощен гра-
фичен калкулатор, който не бихме имали нищо против да се каз-
ва �berCalc, �ltimateCalc или �ltra Calculator. Защо ли? Защо-�berCalc, �ltimateCalc или �ltra Calculator. Защо ли? Защо-, �ltimateCalc или �ltra Calculator. Защо ли? Защо-�ltimateCalc или �ltra Calculator. Защо ли? Защо- или �ltra Calculator. Защо ли? Защо-�ltra Calculator. Защо ли? Защо- Calculator. Защо ли? Защо-Calculator. Защо ли? Защо-. Защо ли? Защо-
то GraphCalc е, общо взето, всичко, което бихте могли да искате 
от един графичен калкулатор – огромно количество от функции и 
дребни настройки, рисуване на детайлни графики в 2D, но и в 3D, 
анализиране на функции, статистически анализи и какво ли още 
не. GraphCalc комбинира успешно всички функции на професиона-
лен математически пакет с интуитивност та на лесен за научаване 
интерфейс. Предоставя и подробни уроци са начинаещите. И всич-
ко това се намира в инсталационен файл, по-малък от 1 мегабайт. 

PasswordMaker 
Ако сте като по-

вечето потребите-
ли, то вие имате едва няколко леснозапомнящи се паро-
ли, които въртите из различните уебсайтове и приложения. 
Знаете, че това не е сигурно, и въпреки това го правите. 
Защо? Защото е толкова трудно да се помнят уникални и 
сложни пароли за всяка регистрация, която си правите. С 
PasswordMaker проблемите ви приключват. Програмката 
създава уникални и стабилни пароли, които са много лес-
ни за генериране и използване от вас, но не и от друг. Ни-

къде нищо не се съхранява, затова и няма какво да бъде хакнато, изгубено или откраднато. Идеята 
е, че подавате на PasswordMaker две неща като информация – мастър парола (например любимата 
дума, която сте използвали преди като парола) и �RL-то на сайта, който изисква паролата. От там на-�RL-то на сайта, който изисква паролата. От там на--то на сайта, който изисква паролата. От там на-
татък всичко се поема от програмата, а вие забравяте за неволите, свързани с пароли.

PeaZip 
Ако потърсите информа-

ция за PeaZip в онлайн прос-
транството, ще видите, че на много места наричат този 
софтуер „кодиращ инструмент”. Реално обаче, подобно на 
WinZip, е инструмент за компресиране и архивиране с не 
съвсем малката разлика, че PeaZip чете и записва в по-
вече формати спрямо популярния си конкурент. Поддър-
жаните формати са над 130 (записва в 7Z, ARC, BZ2, GZ, 
*PAQ, PEA, Q�AD/BALZ, TAR, �PX, WIM, XZ, ZIP и т.н., а 
екстрактва в ACE, ARJ, CAB, DMG, ISO, LHA, RAR, �DF, ZIPX и много други). Включва голям брой 
функции за комплексно архив-менажиране и силно акцентира върху сигурност та. 

Още нещо отличително за PeaZip е изключително опростеният интерфейс, който повече напомня на 
CD Burn софтуера от края на ХХ век, отколкото на класически инструмент за файлово компресиране. 

Официален сайт: http://avidemux.sourceforge.net
Замества: Adobe Premiere Pro CS5
ОС: Windows, Linux, Mac OS X

Официален сайт: http://gcalc.sourceforge.net
Замества: Visual Math
ОС: Windows, Linux

Официален сайт: http://passwordmaker.org
Замества: Kaspersky Password Manager, Roboform
ОС: Windows, Linux, Mac OS X, iOS, Android, Python 

Официален сайт: http://peazip.sourceforge.net
Замества: WinZip
ОС: Windows, Linux 

Софтуер
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ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “СОФТУЕР”
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Симпатичното име на тази програ-
ма идва от основното ѝ предназначе-

ние – да чертае диаграми и схеми (diagram editor). Ако не 
сте запознати с този вид софтуер, на пръв поглед интер-
фейсът изглежда комплексен, но Help и Quickstart секци-Help и Quickstart секци- и Quickstart секци- секци-секци-
ите бързо ще ви въведат в базовите функции на Dia. Ако 
ѝ отделите повече време, дори да не сте черпили вдъхно-, дори да не сте черпили вдъхно-дори да не сте черпили вдъхно-
вение от помощната документация, ще установите, че на-
гледно сложният интерфейс е особено интуитивен и ще 
ви помогне да направите нещо съществено. 

Програмата създава векторни графики чрез вграде-
ни символи и графични инструменти и свързването им с 
помощ та на конектори. Чрез система от анкери навърза-
ните линии стоят свързани към анкер точките на символи-

те дори в моментите, когато движите самите символи около чертежа. С други думи, Dia е страхот-Dia е страхот- е страхот-е страхот-
на за „скицирането” на диаграми, ако нямате предварителна идея какво искате да се получи. А тъй 
като всеки от символите и графичните инструменти има собствени характеристики, можете да пра-
вите чертежи с изключително дребни детайли.  

KompoZer
Ако сте въз-

мутени по ка-
квато и да е причина от повечето HTML редактори, дос-
тъпни на пазара, то най-вероятно KompoZer е точно 
това, което търсите. Може да бъде описан като сайт-
мениджър инструмент с отворен код, конструиран вър-
ху Nvu архитектурата, но без минусите и безбройните 
ѝ бъгове (предвид това, че Nvu не е ъпдейтвана през 
последните 5-6 години). Преди всичко обаче KompoZer 
е чудесен за начинаещите потребители, които биха 
могли без каквито и да било познания по HTML да съз-
дадат добре изглеждащ и напълно функционален уе-
бсайт. Разбира се, тези, които са навътре в HTML, ще 
се чувстват като у дома си сред WYSIWYG интерфейса. В него на разположение са богат набор от 
инструменти за създаването на сайт – от таблици, линкове и формати, до изображения и множе-
ство системи. 

Няма как да пропуснем и това, че KompoZer ъплоудва завършения сайт буквално с един клик на 
уебхоста без нуждата от допълнителен FTP софтуер. 

Firebird

Системите за управление на база 
дан ни са сред най-скъпия софтуер на 

пазара. Microsoft SQL Server например струва хиляди долари. Но Firebird е на-Firebird е на- е на-
пълно достоен заместник, безплатен е, разбира се, тежи едва няколко мегабай-
та и има стаж от близо две десетилетия в тази сфера. Наистина става въпрос 
за сериозен софтуер, който съдържа процедури и тригери (PSQL), справочен 
интегритет, външни функции (�DFs), с пълна поддръжка на ACID транзакции 
плюс цяла орда от помощни програми за създаването на база дан ни, изпълне-
ние на SQL команди, бекъп и възстановяване. А най-хубавото е, че просто ин-SQL команди, бекъп и възстановяване. А най-хубавото е, че просто ин- команди, бекъп и възстановяване. А най-хубавото е, че просто ин-команди, бекъп и възстановяване. А най-хубавото е, че просто ин-

сталирате програмата и започвате работа без допълнително конфигуриране. И още нещо страхот- И още нещо страхот-И още нещо страхот-
но – че с толкова години стаж зад гърба си Firebird е привлякъл вниманието на огромна общност от 
потребители, които ще са готови да ви помогнат, ако срещнете затруднения с програмата. 

Официален сайт: www.dia-installer.de
Замества: Visio Professional
ОС: Windows, Linux

Официален сайт: http://kompozer.net
Замества: Adobe Dreamweaver и Microsoft Expression Web
ОС: Windows, Linux, Mac OS X

Официален сайт: http://www.firebirdsql.org
Замества: Microsoft SQL Server Standard
ОС: Windows, Linux, Unix, Mac OS X, Solaris

Софтуер
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Поредната битка  
във войната на таблетите:

Новият iPad срещу 
модерните Android-и
Третото поколение Apple iPad има голямо 
предимство по отношение на резолюцията на 
екрана и четириядрения си графичен енджин, 
но отстъпва на новото Android поколение по 
отношение на размера и теглото

www.pcworld.bg


Хардуер

Март беше добър месец за сегмента на таблетите, и то не само като пазарни резул-
тати, а и като раздвижване в сегмента, предизвикано от появата на новия „боец”. На 
7 март Apple обявиха третото поколение на своя таблет iPad и за пореден път вдиг-

наха летвата, с която конкуренцията трябва да се съобразява. Главната придобивка в но-
вия iPad е 9,7-инчовият Retina дисплей с резолюция 2048х1536 точки (или, ако предпочита-
те – 3,1 мегапиксела или 264 точки на инч). Това е 4 пъти по-висока резолюция в сравнение 
с екрана на iPad 2 и съответно картината на новия таблет изглежда значително по-детайл-
на. От тук идва и словесната заигравка с наименованието: „The Resolutionary new iPad”. За 
„резолюционост та” спор няма, но дали наистина новият iPad е достатъчно добър, за да за-
щити успешно тежката корона на лидер в сегмента? 

GIGABYTE ДАВА НОВ ШАНС ЗА СТРАХОТНА 
НАГРАДА ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ НА PC WORLD

Една фабрично овърклокната видеокарта  
GIGABYTE GV-R777OC-1GD очаква новия 
си собственик.

Наличието на добра видеокарта в наши дни е на практика 
задължително и то не само заради потребностите на съвремен-
ните 3D игри, но и заради нарастващите изисквания към хардуера 
от страна на мултимедийното съдържание в Мрежата. Ако обаче 
разполагате с един модерен, универсален и при това фабрично овърклокнат 
модел, какъвто е един от най-новите графични адаптери на пазара – GIGABYTE 
GV-R777OC-1GD – със сигурност няма да имате никакви грижи.

Сега компанията GIGABYTE дава възможност на един от вас, читателите на PC World, лесно да се 
сдобие с този графичен адаптер . За да получите шанс да се сдобиете с видеокартата, е достатъчно 
да направите две простички неща:  
 
1) да се присъедините към феновете на PC World във Facebook (в случай, че все още не сте) и  
2) да отговорите правилно на няколко кратки въпроса, свързани с видеокартата GIGABYTE GV-
R777OC-1GD.
Всичко това може да направите на специално създадената страница в социалната мрежа.
В случай, че имате нужда от подсказки за въпросите, можете да намерите такива както от 
официалната продуктова страница на GIGABYTE, така и от подробния тест за същия модел, вече 
публикуван на сайта на PC World . 
Както обикновено, късметлията ще бъде изтеглен на случаен принцип измежду всички участници, 
които са се включили в томболата до 10 май, а името му ще бъде оповестено на 15 май във Facebook.
Желаем късмет на всички участници!

http://pcworld.bg/19263_noviyat_ipad_veche_e_fakt
http://www.apple.com/ipad/
http://www.facebook.com/pages/PC-World-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/94759222363
http://www.facebook.com/pages/PC-World-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/94759222363?sk=app_214082915363839
http://uk.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4133#ov
http://pcworld.bg/19352_videokartata_gigabyte_gvr777oc1gd_edin_uspeshen_ovarkloknat_variant_na_tema_radeon_hd_7770


Април 2012  www.pcworld.bg10

Хардуер

В следващите редове ще опитаме да отговорим на този въпрос, като сравним специфика-
циите на новия iPad с настоящите флагмани сред Android таблетите, както и на очакваните 
скоро устройства, които също ще се борят за трона.

Строеви преглед на претендентите
В таблицата, направена от колегите от американското издание на PC World, която можете 

да видите по-долу, ще забележите, че третото поколение Apple iPad има голямо предимство 
по отношение на резолюцията на екрана и четириядрения си графичен енджин (въпреки че 
A5X запазва двуядрената Cortex A9 базирана архитектура на iPad 2). Затова пък новият iPad 
прави изненадваща стъпка назад по отношение на размера и теглото, давайки възможност 
на Android таблетите да наваксат в тези области. Разбира се, когато спецификациите гово-
рят, няма нужда от много коментари, но все пак ще задълбаем малко по-подробно в някои 
особени области.

Екраните с висока резолюция
От известно време се говори за възход на екраните с висока резолюция при таблетите. 

Шум по тази тема се вдигна и около тазгодишните издания на Consumer Electronics Show и 
Mobile World Congress. На MWC 2012 обаче видяхме само два модела, предлагащи резолю- World Congress. На MWC 2012 обаче видяхме само два модела, предлагащи резолю-World Congress. На MWC 2012 обаче видяхме само два модела, предлагащи резолю- Congress. На MWC 2012 обаче видяхме само два модела, предлагащи резолю-Congress. На MWC 2012 обаче видяхме само два модела, предлагащи резолю-. На MWC 2012 обаче видяхме само два модела, предлагащи резолю-MWC 2012 обаче видяхме само два модела, предлагащи резолю- 2012 обаче видяхме само два модела, предлагащи резолю-, предлагащи резолю- предлагащи резолю-
ция 1920х1200 – Asus Transformer Pad In� nity и Acer Iconia Tab A700. За момента останали-Asus Transformer Pad In� nity и Acer Iconia Tab A700. За момента останали- Transformer Pad In� nity и Acer Iconia Tab A700. За момента останали-Transformer Pad In� nity и Acer Iconia Tab A700. За момента останали- Pad In� nity и Acer Iconia Tab A700. За момента останали-Pad In� nity и Acer Iconia Tab A700. За момента останали- In� nity и Acer Iconia Tab A700. За момента останали-In�nity и Acer Iconia Tab A700. За момента останали- и Acer Iconia Tab A700. За момента останали-Acer Iconia Tab A700. За момента останали- Iconia Tab A700. За момента останали-Iconia Tab A700. За момента останали- Tab A700. За момента останали-Tab A700. За момента останали- A700. За момента останали-A700. За момента останали-700. За момента останали-
те производители предпочитат да задържат Full HD дисплеите, като основната пречка е по-Full HD дисплеите, като основната пречка е по- HD дисплеите, като основната пречка е по-HD дисплеите, като основната пречка е по- дисплеите, като основната пречка е по-
вишената консумация на енергия. Същевремен но Apple отново взеха сериозна преднина с 
Retina Display при новия iPad (2048x1536 резолюция и 264 пиксела на инч), задминавайки 
всички Android модели. Ироничното е, че имен но при Android платформата се заговори за 
пръв път за екрани с висока резолюция, а когато се появят на пазара водещите модели, те 
вече ще изоставят спрямо третото поколение iPad.

Модел iPad(3rd Gen) Transformer Prime Transformer Pad Infinity Iconia Tab A700 Galaxy Note 10.1 Galaxy Tab 10.1          Excite 10 LE Droid Xyboard

Производител Apple Asus Asus Acer Samsung Samsung Toshiba Motorola
Цена From $499 $499(32GB) $599(64GB) Необявен Необявен Необявен From $400 (Wi-Fi) From $530 From $530
Наличност 16 Maрт 2012 В продажба Необявен Необявен Необявен В продажба В продажба В продажба
OS iOS 5.1 Android 3.2 Honeycomb Android 4.0 Ice Сream 

Sandwich
Android 4.0 Ice Сream 

Sandwich
Android 4.0 Ice Сream 

Sandwich
Android 3.2 Honeycomb Android 3.2 Honeycomb Android 3.2 Honeycomb

Клетъчна връзка 3G/4GLTE Не 3G/4GLTE HSDPA HSPA+/EDGE-GPRS HSPA+/EDGE-GPRS He 3G/4GLTE
Размери (в инчове) 9.5 x 7.31 x 0.37 in 10.35 x 7.12 x 0.33 in 10.35 x 7.11 x 0.33 in 10.24 x 6.85 x 0.39 in 10.1 x 6.9 x 0.35 in 10.1 x 6.9 x 0.34 in 10.1 x 6.93 x 0.3 in 10 x 6.93 x 0.35 in
Тегло (кг) 0,634 0,585 0,585 0,650 0,580 0,562 0, 535 0,598
Диагонал на екрана 9.7 in 10.1 in 10.1 In 10.1 in 10.1 in 10,1 in 10.1 in 10.1 in
Резолюция на екрана 2048x1536 px 1280 x 800 px 1920 x 1200 px 1920 x 1200 px 1280x 800 px 1280x 800 px 1280x 800 px 1280x 800 px
Плътност на пикселите 264 PPI 149.45 PPI 224.17 PPI 224.17 PPI 149.45 PPI 149.45 PPI 149.45 PPI 149.45 PPI
Процесор Dual-Core ASX with Quad-Core Graphics 1.3 GHz Quad-Core 1.6 GHz Quad-Core 1.3 GHz Quad-Core 1.4 GHz Quad-Core 1 GHz Quad-Core 1.2 GHz Quad-Core 1.2 GHz Quad-Core
RAM памет N.A. 1GB 1GB 1GB 1GB 1GB 1GB 1GB
Пространство за съхранение 16/32/64 GB 32/64 GB 32/64 GB 16/32/64 GB 16/32/64 GB 16/32/64 GB 16/32 GB 16/32/64 GB
Разширителни storage опции Не microSD (до 32 GB) microSD (до 32 GB) microSD (до 32 GB) microSD (до 32 GB) Не microSD (до 32 GB) Не
Задна камера SMP 8MP+flash 8MP+flash 5MP+flash 3MP+flash 3MP+flash 5MP+flash 5MP+flash
Предна камера Да 1.2MP 2MP 2MP 2MP 2MP 2MP 1.3 MP
Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n 802.11 a/b/g/n 802.11 a/b/g/n 802.11 a/b/g/n 802.11 b/g/n 802.11 a/b/g/n
Bluetooth Да Bluetooth 2.1 Bluetooth 4.0 Bluetooth 3.0 Bluetooth 3.0 Bluetooth 2.1 Bluetooth 2.1 Bluetooth 2.1
GPS Да Да Да Да Да Да Да Да
Батерия N.A. 6930mAh 6757 mAh 9800 mAh 7,000 mAh 6800mAh 6800 mAh 7,000 mAh

www.pcworld.bg
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Нека обаче не забравяме, че два от най-големите производи-обаче не забравяме, че два от най-големите производи-не забравяме, че два от най-големите производи-
тели на Android таблети – Amazon и Samsung – досега дори не са 
обелили и дума за дисплеи с висока резолюция (макар че има- (макар че има-
ше някои непотвърдени слухове около Samsung). Все още сме 
в началото на годината, но със сигурност анонсът на новия iPad 
е всял допълнително напрежение сред конкуренцията. Може би 
тази година Amazon ще се насочат към нов таблет с по-скъп Full 
HD дисплей или ще продължат да акцентират върху ниските цени 
и продажбата на съдържание? На MWC 2012 южнокорейците от 
Samsung разкриха Galaxy Note 10.1 и ъпдейтнаха Galaxy Tab 2 
(10.1) и Galaxy Tab 2 (7.0) таблетите, но какво готвят по отноше-Galaxy Tab 2 (7.0) таблетите, но какво готвят по отноше- Tab 2 (7.0) таблетите, но какво готвят по отноше-Tab 2 (7.0) таблетите, но какво готвят по отноше- 2 (7.0) таблетите, но какво готвят по отноше-
ние на развитието на екраните е все още неизвестно. Очевидно 
двете компании тактически изчакваха, за да видят първо какво 
ще предложат Apple с новия iPad. Въпросът е кога ще реагират. 

Ценовото и хардуерното преимущества на Apple
Не е изненада, че Apple взимат преимущество чрез свръхпро-Apple взимат преимущество чрез свръхпро- взимат преимущество чрез свръхпро-

изводство, за да представят таблет, съдържащ редица хардуерни подобрения спрямо мина-
логодишния iPad 2. Изправени пред iPad с цена, започваща от 499 долара за 16 GB модел, 
10-инчовите Android таблети трудно ще си отчупят парче от лъвския пай. Android платфор-Android таблети трудно ще си отчупят парче от лъвския пай. Android платфор- таблети трудно ще си отчупят парче от лъвския пай. Android платфор-Android платфор- платфор-
мата разполага с богат спектър от таблети, но всички те се борят да предложат конкурент-
ни на iPad цени при хардуерни възможности, които понастоящем изостават. 

Новото поколение таблет на Apple има преднина от няколко месеца пред подобните кон-Apple има преднина от няколко месеца пред подобните кон- има преднина от няколко месеца пред подобните кон-
куренти, а главният натиск ще падне върху AS�S и Acer, които преди лятото ще пуснат сво-главният натиск ще падне върху AS�S и Acer, които преди лятото ще пуснат сво-натиск ще падне върху AS�S и Acer, които преди лятото ще пуснат сво-AS�S и Acer, които преди лятото ще пуснат сво- и Acer, които преди лятото ще пуснат сво-Acer, които преди лятото ще пуснат сво-, които преди лятото ще пуснат сво-
ите нови решения на пазара... Но на какви цени? Тези потребители, които имат афинитет 

Модел iPad(3rd Gen) Transformer Prime Transformer Pad Infinity Iconia Tab A700 Galaxy Note 10.1 Galaxy Tab 10.1          Excite 10 LE Droid Xyboard

Производител Apple Asus Asus Acer Samsung Samsung Toshiba Motorola
Цена From $499 $499(32GB) $599(64GB) Необявен Необявен Необявен From $400 (Wi-Fi) From $530 From $530
Наличност 16 Maрт 2012 В продажба Необявен Необявен Необявен В продажба В продажба В продажба
OS iOS 5.1 Android 3.2 Honeycomb Android 4.0 Ice Сream 

Sandwich
Android 4.0 Ice Сream 

Sandwich
Android 4.0 Ice Сream 

Sandwich
Android 3.2 Honeycomb Android 3.2 Honeycomb Android 3.2 Honeycomb

Клетъчна връзка 3G/4GLTE Не 3G/4GLTE HSDPA HSPA+/EDGE-GPRS HSPA+/EDGE-GPRS He 3G/4GLTE
Размери (в инчове) 9.5 x 7.31 x 0.37 in 10.35 x 7.12 x 0.33 in 10.35 x 7.11 x 0.33 in 10.24 x 6.85 x 0.39 in 10.1 x 6.9 x 0.35 in 10.1 x 6.9 x 0.34 in 10.1 x 6.93 x 0.3 in 10 x 6.93 x 0.35 in
Тегло (кг) 0,634 0,585 0,585 0,650 0,580 0,562 0, 535 0,598
Диагонал на екрана 9.7 in 10.1 in 10.1 In 10.1 in 10.1 in 10,1 in 10.1 in 10.1 in
Резолюция на екрана 2048x1536 px 1280 x 800 px 1920 x 1200 px 1920 x 1200 px 1280x 800 px 1280x 800 px 1280x 800 px 1280x 800 px
Плътност на пикселите 264 PPI 149.45 PPI 224.17 PPI 224.17 PPI 149.45 PPI 149.45 PPI 149.45 PPI 149.45 PPI
Процесор Dual-Core ASX with Quad-Core Graphics 1.3 GHz Quad-Core 1.6 GHz Quad-Core 1.3 GHz Quad-Core 1.4 GHz Quad-Core 1 GHz Quad-Core 1.2 GHz Quad-Core 1.2 GHz Quad-Core
RAM памет N.A. 1GB 1GB 1GB 1GB 1GB 1GB 1GB
Пространство за съхранение 16/32/64 GB 32/64 GB 32/64 GB 16/32/64 GB 16/32/64 GB 16/32/64 GB 16/32 GB 16/32/64 GB
Разширителни storage опции Не microSD (до 32 GB) microSD (до 32 GB) microSD (до 32 GB) microSD (до 32 GB) Не microSD (до 32 GB) Не
Задна камера SMP 8MP+flash 8MP+flash 5MP+flash 3MP+flash 3MP+flash 5MP+flash 5MP+flash
Предна камера Да 1.2MP 2MP 2MP 2MP 2MP 2MP 1.3 MP
Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n 802.11 a/b/g/n 802.11 a/b/g/n 802.11 a/b/g/n 802.11 b/g/n 802.11 a/b/g/n
Bluetooth Да Bluetooth 2.1 Bluetooth 4.0 Bluetooth 3.0 Bluetooth 3.0 Bluetooth 2.1 Bluetooth 2.1 Bluetooth 2.1
GPS Да Да Да Да Да Да Да Да
Батерия N.A. 6930mAh 6757 mAh 9800 mAh 7,000 mAh 6800mAh 6800 mAh 7,000 mAh
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към Android платформата, ще искат да инвестират в нов Android таблет, но 
ако той е по-скъп и хардуерно изоставащ, със сигурност ще преосмислят 
предпочитанията си.   

Битка за превъзходство сред камерите
Apple ъпдейтнаха камерата на iPad с 5-мегапикселова и твърдят, че са направи- ъпдейтнаха камерата на iPad с 5-мегапикселова и твърдят, че са направи-iPad с 5-мегапикселова и твърдят, че са направи- с 5-мегапикселова и твърдят, че са направи-

ли редица подобрения в дизайна на обектива, включително в обработката на изо-
браженията, за да се получат осезаемо по-качествени фотоси. Това беше един от 
най-належащите ъпгрейди спрямо камерата на iPad 2, като се има предвид, че вече 
болшинството Android таблети са с 5-мегапикселови камери и дори могат да сни-Android таблети са с 5-мегапикселови камери и дори могат да сни- таблети са с 5-мегапикселови камери и дори могат да сни-
мат видео в 1080 p резолюция. Разбира се, самите спецификации са просто цифри 
и въпросът, който виси, е дали всъщност новата камера може да прави добри сним-, който виси, е дали всъщност новата камера може да прави добри сним- който виси, е дали всъщност новата камера може да прави добри сним-, е дали всъщност новата камера може да прави добри сним- е дали всъщност новата камера може да прави добри сним-
ки. В тази област Android таблетите блестят с 5- и дори 8-мегапикселови представители, но изключ-Android таблетите блестят с 5- и дори 8-мегапикселови представители, но изключ- таблетите блестят с 5- и дори 8-мегапикселови представители, но изключ-
вайки Asus Transformer Prime, всички останали модели правят, меко казано, незадоволителни фотоси.

От друга страна, първите демонстрации на новия таблет на Apple показаха, че камерата му дори 
има вграден хибриден инфрачервен филтър, какъвто обикновено се използва в DSLR апаратите и 
прави много добри снимки.

В какво изостава новият iPad?
Заради 4G радиото и Retina Display новият iPad е станал по-дебел (9.4 мм) в сравнение с iPad 2 

(8.63 мм), Samsung Galaxy Tab 10.1 (8.63 мм) и Asus Transformer Prime (8.38 мм). Това е и осезаемо по-Samsung Galaxy Tab 10.1 (8.63 мм) и Asus Transformer Prime (8.38 мм). Това е и осезаемо по- Galaxy Tab 10.1 (8.63 мм) и Asus Transformer Prime (8.38 мм). Това е и осезаемо по-Galaxy Tab 10.1 (8.63 мм) и Asus Transformer Prime (8.38 мм). Това е и осезаемо по- Tab 10.1 (8.63 мм) и Asus Transformer Prime (8.38 мм). Това е и осезаемо по-Tab 10.1 (8.63 мм) и Asus Transformer Prime (8.38 мм). Това е и осезаемо по- 10.1 (8.63 мм) и Asus Transformer Prime (8.38 мм). Това е и осезаемо по-Asus Transformer Prime (8.38 мм). Това е и осезаемо по- Transformer Prime (8.38 мм). Това е и осезаемо по-Transformer Prime (8.38 мм). Това е и осезаемо по- Prime (8.38 мм). Това е и осезаемо по-Prime (8.38 мм). Това е и осезаемо по- (8.38 мм). Това е и осезаемо по-
вече спрямо абсолютния рекордьор в тази категория Toshiba Excite 10 LE, който е тънък едва 7.62 мм.

По-тънкото със сигурност е по-шик при таблетите, но същинското притеснение идва от теглото на 
третото поколение iPad, което вече е 635 грама. Да, това са едва 35 грама повече в сравнение с iPad 
2, но моделите на Toshiba са с тегло, започващо от 530 грама, като настоящият Samsung Galaxy Tab 
10.1 тежи 562 грама, а Asus Transformer Prime е 585 грама. Имайки предвид, че до края на годината 
ще видим и таблети под психологическата граница от 500 грама, то новият iPad спокойно може да 
бъде наречен „тежък таблет”. А това наистина има значение, когато става въпрос за устройства, ко-
ито се държат с една ръка през повечето време. 
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За всекиго по нещо от 
света на лаптопите:
Групов тест на 
бюджетни преносими 
компютри
Денислав Славчев
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Бюджетният клас хардуер винаги е бил най-интересен за широкия кръг потребители. Не е тай-
на, че в най-голяма степен имен но той формира приходите на производители, дистрибуто-
ри и продавачи, тъй като той е и най-масово продаван. Изключение не правят и преносимите 

компютри. А напоследък, след бума на „мрежата“, лаптопите станаха най-търсеният хардуер у нас. 
Това е напълно резон но предвид ограничените задачи, които са необходими на редовия потреби-
тел, а имен но: На първо място, възможност за достъп до Интернет и произтичащите от нея зада-
чи – сърфиране измежду множеството ресурси, сваляне на съдържание, получаване и изпращане 
на електрон на поща, чат, връзка със социалните мрежи и онлайн забавления. На второ място са 
ежедневните офис задачи, като работа с офис пакети и по-конкретно текстообработка, електрон ни 
таблици, създаване на презентации, архивиране на документи и пр. После идва възможност та за 
забавление или казано на малко по-друг език – мултимедийните възможности на преносимите ком-
пютри като слушане на музика, гледане на филми, игра на непретенциозни откъм ресурси 3D игри. 
Изобщо няма да преувеличим, ако кажем, че съвремен ното ниво на развитие на информацион ните 
технологии позволява това да се постигне и с нисък клас преносим хардуер. Изчислителната мощ-
ност на съвремен ните процесори от нисък клас е толкова висока, че тези задачи са напълно реал-
ни и изпълними и ще удовлетворят нуждите на по-голямата част PC потребители. Същевремен но 
с развитието на технологиите и цената драстично намалява и днес е възможно да се намери пъл-
ноценен лаптоп от входен клас за цена от около 650 лв. (без инсталирана ОС), което е практически 
съизмеримо с цената на настолна машина. 

Като имахме всичко това предвид, за този брой събрахме няколко лаптопа, достъпни на нашия 
пазар и вписващи се в ценовия диапазон до 1000-1100 лв., за да проверим какво е състоянието на 
този клас преносими компютри и как се справят със задачите, които голяма част от потребителите 
всекидневно извършват.

Как тествахме
За провеждането на тестовете използвахме тестовия софтуерен пакет PassMark 
Performance test, ко�то дава добра представа за възможностите на различните хар-ко�то дава добра представа за възможностите на различните хар-

дуерни PC подсистеми като процесор HDD, 2D/3D графика и пр. За да получим по-конкретна 
представа в реални условия как се справят тестовите лаптопи използвахме тестовия пакет 
BAPCO SYSmark 2012, ко�то вкл�чва в себе се доста голям набор от масово използвани ре-ко�то вкл�чва в себе се доста голям набор от масово използвани ре-
ални приложения от дамашни и офис потребители, както и от професионални диза�нери. За 
целта обаче ползвахме само три теста от пакета, тъ� като ориентацията на тези лаптопи 
е към масовия потребител, където са интересни възможностите при работа със стандарт-
ните офис приложения – текстови документи, електрон ни таблици, презентации, архивира-
не, електрон на поща, сърфиране в Интернет и, разбира се, развлечения – филми и музика. При 
тестовете за време на автономна работа на батерия използвахме отново SYSmark пакета 
за симулиране ежедневните стандартни PC задачи. �ъщо така направихме и второ измерва-PC задачи. �ъщо така направихме и второ измерва-задачи. �ъщо така направихме и второ измерва-
не при възпроизвеждане на Full HD съдържание. Резултатите сме обобщили в няколко графики. 

Заключение
Наистина това, което още от самото начало предположихме, а имен но – че бюджетните машини 

са напълно достатъчни, за да удовлетворят изискванията на повечето потребители, се потвърди. 
Всички лаптопи в нашия тест се справиха чудесно, като няма нещо от по-рано споменатите дейнос-
ти, с които изпробваните машини да не могат да се справят. Разбира се, тук трябва да разграничим 
истинския 3D гейминг от възможностите им, защото даже и мобилен графичен ускорител от класа 
на GeForce GT540 или Radeon HD 7470 не е в състояние да удовлетвори изискванията на един гей-GeForce GT540 или Radeon HD 7470 не е в състояние да удовлетвори изискванията на един гей-или Radeon HD 7470 не е в състояние да удовлетвори изискванията на един гей-Radeon HD 7470 не е в състояние да удовлетвори изискванията на един гей-не е в състояние да удовлетвори изискванията на един гей-
мър, та даже той и да не е най-претенциозния. Съвсем погрешно би било и да искаме това, пред-
вид че за тази категория потребители си има отделен клас преносими компютри. Тук по-скоро ста-
ва въпрос за така наречения разтоварващ или инцидентен гейминг (известен като “кежуъл”), както 
и обективната реалност, че масовият потребител основно играе онлайн игри, които в повечето слу-
чаи са флаш-базирани. С други думи, ако в този ценови диапазон търсите геймърски лаптоп, с кой-
то смятате в свободното време да „трепете гадовете“, ще трябва да се откажете. Общо взето, ма-
шините в този тест са универсални лаптопи, които могат от всичко по малко, което не означава 
непремен но да са безупречни във всяка сфера на приложение (все пак това е един компромис меж-
ду производителност/функционалност/качество и цена), но пък със сигурност те предлагат най-до-
брата ценова ефективност. 
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Доста беше трудно да отличим някой от тестваните лаптопи, но определено най-ни допа-
дна предложението на Turbo-X, независимо от малко по-лошото представяне на батерия-Turbo-X, независимо от малко по-лошото представяне на батерия-независимо от малко по-лошото представяне на батерия-
та му при конвенционална работа. Аргументът – той предлага най-богата функционалност, 
като притежава всички необходими интерфейси за този клас машини, като даже получава-
те два �SB 3,0 порта, което си е една много полезна екстра. Освен това за цената си този 
модел разполага с доста мощен хардуер, който по-скоро би се причислил към ниския сре-
ден клас. 

Много добро впечатление оставиха също предложенията на Acer и на Lenovo (Z570), като 
първият е общо взето най-ценово ефективното решение измежду тестваните модели, а 
вторият е силно препоръчван заради качествената си изработка и определено доста “скъ-
пия” за класа външен вид. На моделите на AS�S съвсем малко не им достигна да се пре-AS�S съвсем малко не им достигна да се пре-съвсем малко не им достигна да се пре-
борят с конкурентите си, макар че изоставането беше единствено заради традицион но не 
достатъчно добрите клавиатури и доста „пластмасовата“ им визия, която отвсякъде крещи 
„евтино“, както и „бюджетните“ им 4-клетъчни батерии. От друга страна, дизайнът на един 
продукт е строго субективна характеристика и поради тази причина в оценяването повече 
наблегнахме на общото впечатление и представяне на машините.
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Acer Aspire 5750G – 2333G1TMnkk 
Този модел използва унифицирано шаси за цялата 5750G 

серия, така че в моделната линия е налице широк спек-така че в моделната линия е налице широк спек-
тър на производителност. Конкретното предложение 

е един от масовите модели, базиран на Intel San-Intel San-
dy bridge платформата, но изграден с нисък 

клас процесор. 
Дизайн и корпус

Първото впечатление е, че лап-
топът изглежда доста стабилен и 
здрав. Корпусът му е пластмасов с 

цветова схема черно (външно) и тъмно 
сиво (маската около клавиатурата и тъчпада). 

Финишът на повърхностите е грапав, което е мярка 
в борбата с пръстовите отпечатъци, а това е и по-добри-

ят вариант, когато ръцете са ви изпотени. На пипане усещането е 
доста приятно и не създава никакъв дискомфорт. На капака е наличен и 
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типичния за лаптопите на марката хромиран надпис Acer. Пантите на капака са „изхвърлящ 
тип“ и конкретната им реализация позволява постигане на малко по-голям ъгъл на отваря-
не на дисплея от останалите тествани модели. В случая почти докъм 150 градуса е възмож-
но да се отвори капака. Клавиатурата е познатата ни и от други модели, пълнофункционал-
на като размер, с цифров блок и с клавиши „островен“ тип. Към качеството на изработка 
и дизайна нямаме никакви съществени забележки. Работата с нея е удобна и склон ност та 
за объркване на клавиш е намалена спрямо доста други реализации. Тъчпадът е доста ка-
чествен и с много приятен на пипане матов финиш. 

Дисплей
AS 5750G e снабден с 15,6-инчов HD дисплей с разделителна способност 1366х768 точки 

и със странична LED подсветка. Дисплеят е с гланцово поляризиращо покритие, което слу-LED подсветка. Дисплеят е с гланцово поляризиращо покритие, което слу-подсветка. Дисплеят е с гланцово поляризиращо покритие, което слу-
жи за подобряване на контраста, но но има и своите пасиви. 

Звук
Звукът на AS 5750G не е нещото, което би ви впечатлило, но поне липсва дразнещото из- не е нещото, което би ви впечатлило, но поне липсва дразнещото из-

кривяване на звука на максимално усилване, както и добрата разбираемост. Единствена-
та ни забележка е по отношение на максималното звуково ниво, което е малко по-ниско от 
средното. 

Охлаждане 
Отворът за изкарване на горещия въздух от охладителната система се намира отстрани 

(горе вляво) на корпуса на лаптопа, като по този начин няма опасност от запушването му 
от капака на дисплея при отварянето му. Шум при продължителна работа почти не се ула-
вя, така че в това отношение моделът може да се приеме за сравнително тих. Разбира се, 
бързаме да направим уточнението, че спрямо решенията с интегрирано GP� в процесора 
той е малко по-шумен. 

Хардуер
 Независимо че този лаптоп е нисък клас (намира се в ценовия клас до 1000 лв.), той е 

приютил доста приличен хардуер в корпуса си. Сърцето му е процесорът Core i3-2330M. 
Той съдържа вградено графично ядро Intel HD 3000, две процесорни ядра с тактова често- съдържа вградено графично ядро Intel HD 3000, две процесорни ядра с тактова често-съдържа вградено графично ядро Intel HD 3000, две процесорни ядра с тактова често-Intel HD 3000, две процесорни ядра с тактова често-3000, две процесорни ядра с тактова често-000, две процесорни ядра с тактова често-две процесорни ядра с тактова често-
та 2,2 GHz, с поддръжка на технологията Hyper Threading и притежава 3MB L3 кеш памет. 
Системната памет е DDR3-1333 и е с размер 3 GB, а твърдият диск е Toshiba с капаци-DDR3-1333 и е с размер 3 GB, а твърдият диск е Toshiba с капаци-и е с размер 3 GB, а твърдият диск е Toshiba с капаци-3 GB, а твърдият диск е Toshiba с капаци-а твърдият диск е Toshiba с капаци-Toshiba с капаци-с капаци-
тет на съхранение от 1000 GB! Графичната подсистема е подсилена 
с дискретен графичен ускорител NVIDIA GeForce GT 
520M с интегрирана видеопамет с размер 1 GB. 

Интерфейси
Интерфейсите, които са налични, са само два 

�SB 2.0 порта, което определено е малко аске-.0 порта, което определено е малко аске-0 порта, което определено е малко аске-порта, което определено е малко аске-
тично. Освен тях са налични два графични пор-. Освен тях са налични два графични пор-Освен тях са налични два графични пор-
та – VGA и HDMI, както и LAN порт на вградена-VGA и HDMI, както и LAN порт на вградена-и HDMI, както и LAN порт на вградена-HDMI, както и LAN порт на вградена-както и LAN порт на вградена-LAN порт на вградена-порт на вградена-
та мрежова карта и захранващ куплунг за външния 
адаптер. Също така е наличен и стандартният че-
тец за мултимедийни карти. 

Представяне
Като цяло лаптопът се представи много добре в 

нашите тестове и беше един от трите най-бързи мо-
дели в теста. Също така постигна и втори най-добър 
резултат за време за автономна работа на батерия. 
Определено смятаме, че това е най-балансираният 
модел от всички, представени в настоящия тест.

ASUS X54C – SX035D / ASUS X54HR – SX020D
В разработването на тези два модела водеща е била 

ценовата ефективност, тоест да получите максималното 
за парите, които плащате. Независимо от напълно еднак-
вия си външен вид, двата лаптопа контрастират със своите 
възможности като производителност. Докато X54C е изклю-X54C е изклю-е изклю-
чително бюджетно ориентиран лаптоп, то X54HR по-скоро има 
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белези на представител на средния клас. Както вече отбелязахме, външният вид и на двата 
модела е еднакъв и това се дължи на факта, че използват едно и също шаси.

Дизайн и корпус
За разлика от други модели на AS�S, пребивавали в нашата тестова лаборатория, кор-AS�S, пребивавали в нашата тестова лаборатория, кор-пребивавали в нашата тестова лаборатория, кор-

пусите на тези два модела са изработени изцяло от пластмаса. От AS�S ги предлагат само 
в черен цвят и за малко разчупване на визуалния дизайн финишът на повърхностите е гра-
пав. Това, разбира се, спомага и за намаляване на ефекта от пръстовите отпечатъци. Не-
зависимо от това, като се вгледаме по-внимателно в детайлите, където се забелязват евти-
ни материали, не можем да се отървем от чувството за недостатъчно качество. И ако това 
е напълно приемливо за X54C, то за X54HR този факт някак си не може да се впише. От 
друга страна, конструкцията е здрава, с изключение на клавиатурата. Наистина това е сла-
бо място на доста модели лаптопи на компанията. Клавиатурата е с големи плоски клави-
ши и с минимално отстояние между бутоните. (Може би, ако бяха скосени отстрани, както 

класическите, щеше да е по-добро решение). От една 
страна този тип конструкция е доста податлива на греш-
но натискане на съседен клавиш. От друга, самата кла-
виатура не е стабилна и при натискане на клавишите 
леко поддава. Тъчпадът, независимо от не особено пер-
фектния си вид, е с достатъчна големина и е сравнител-
но удобен за работа.

Дисплей
Дисплеят и при двата модела е един и същ и е с размер 

15,6- инча с разделителна способност 1366х768 точки и 
странична LED подсветка. И при тези модели екранът е 
с гланцово поляризиращо покритие с цел получаване на 
по-контрастно изображение, но това е за сметка на голя-
ма количество отблясъци на светлина по него. Закрепва-
нето на капака е посредством две вътрешни панти, кои-
то позволяват отваряне докъм 145 градуса. 

Звук
И двата лаптопа са базирани на една и съща хар-
дуерна платформа и използват масовите звукови 

кодек чипове на Realtek. По-интересно обаче е 
акустичното оформление, което е на Antec Lan-Antec Lan-
sing и предоставя една идея по-добро звучене от 

стандартното. Честно казано, ако не сте меломан 
едва ли ще усетите някакво по-високо качество, но прави впечатление, че акустиката поне 
не изкривява дразнещо даже и при максимална сила на звука. 

Охлаждане 
Охлаждането е със стандартна реализация, като отворът за изкарване на топлия въздух 

се намира отстрани в горния край на лявата страна на корпуса. Вентилаторът е доста тих и 
практически при X54C, заради слабия хардуер, няма и да усетите кога работи. 

Хардуер
И двата модела са базирани на мобилната хардуерна платформа на Intel с чипсет HM65. 

Моделът X54C е доста скромен и е снабден процесор Intel Celeron B815, който притежа-X54C е доста скромен и е снабден процесор Intel Celeron B815, който притежа-е доста скромен и е снабден процесор Intel Celeron B815, който притежа-Intel Celeron B815, който притежа-който притежа-
ва графично ядро Intel HD 3000, две процесорни ядра, работещи на тактова честота от 1,6 

GHz и разполагащи с 2 MB L3 кеш памет. Оперативната памет е DDR3-1333 и обемът ѝ 
е сведен до минималната стойност за съвременен компютър от 2 GB. Както се предпо-GB. Както се предпо-Както се предпо-

лага, твърдият диск също е със сравнително малък обем от 320 GB. И двата модела 
са екипирани с оптично DVD RW мултифункционално устройство, 4 клетъчна бате-DVD RW мултифункционално устройство, 4 клетъчна бате-мултифункционално устройство, 4 клетъчна бате-

рия и поддръжка на �SB 3,0. 
При X54HR имаме доста по-мощен процесор – Intel Core i3-2350M, който 
притежава графично ядро Intel HD 3000, две физически процесорни ядра, 

работещи на тактова честота от 2,3 GHz и имащи на разположение 3GB 
L3 кеш. Процесорът поддържа технологията Hyper Threading, като по 
този начин осигурява четири логически ядра. При този модел твърди-
ят диск е увеличен до 750 GB, а оперативната памет е нараснала до 4 
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GB DDR-1333. Графичната подсистема е подсилена с дискретен графичен ускорител AMD 
Radeon 7470M, разполагащ с 1 GB памет. Също така и двата модела разполагат с безжичен 
WiFi адаптер и вградена 0,3 Mpix камера.

Интерфейси
Интерфейсите, които са налични, са само два �SB порта, като единият е �SB 2.0, a дру-�SB порта, като единият е �SB 2.0, a дру-порта, като единият е �SB 2.0, a дру-�SB 2.0, a дру- a дру-a дру-дру-

гият �SB 3.0. Освен тях са налични два графични порта – VGA и HDMI, както и LAN порт на 
вградената мрежова карта и захранващ куплунг за външния адаптер. Също така е наличен 
и стандартният четец за мултимедийни карти. 

Представяне
Независимо от своето ценово позициониране и двата модела се представиха добре. Ако 

трябва да бъдем докрай откровени, X54HR беше, общо взето, най-бърз във всички тесто-X54HR беше, общо взето, най-бърз във всички тесто-беше, общо взето, най-бърз във всички тесто-
ве. За сметка на това обаче, 4-клетъчната батерия, която използват тези лаптопи, си каза 
думата и те практически бяха най-слабо представилите се по отношение на време на авто-
номна работа с едно зреждане.

Lenovo IdeaPad Z570 Am
Lenovo IdeaPad Z570 е представител на второто поколение от една от последните се-е представител на второто поколение от една от последните се-

рии мобилни компютри на китайския доставчик. Точна класификация на IdeaPad Z-серия- Точна класификация на IdeaPad Z-серия-Точна класификация на IdeaPad Z-серия-IdeaPad Z-серия-Z-серия-
та няма, по скоро тя притежава някои характерни черти на мултимедийните си събратя, но 
това е обяснимо, защото самият производител я класифицира като „от всичко по малко“. 

Дизайн и корпус
Дизайнът на IdeaPad Z570 е стилен, със заоблени форми. За корпуса е използвана пласт-IdeaPad Z570 е стилен, със заоблени форми. За корпуса е използвана пласт-е стилен, със заоблени форми. За корпуса е използвана пласт-

маса (задната и страничната част на корпуса) и алуминиеви панели за гърба на капака на 
дисплея и маската, обхващаща пространството около клавиатурата и тъчпада. Финишът на 
алуминиевите панели е матов (търсен ефект на валцован алуминий), с лек тъмновиолетов 
от тенък. Клавиатурата е пълнофункционална с цифров блок . Типът е „островен“, като меж-
ду клавишите има оставено по-голямо разстояние за по-комфортна работа. Разбира се, в 
този случай това е за сметка на големината на самите клавиши, която в случая все пак е ос-
танала в напълно приемливи граници, макар и да не прави от клавиатурата най-удобното 
нещо, което сме виждали. Тъчпадът е сравнително голям, като покритието му е грапаво за 
по-удобна работа. Добро впечатление правят изведените на панела над клавиатурата бър-
зи функционални клавиши за манипулиране на звука на лаптопа, както и бутона за задава-
не на режима на работа на охладителната система. Също така е наличен и превключвател 
(от предната страна на корпуса), с който може да се включва и изключва безжичният мре-
жов модул. От вътрешната страна на капака на дисплея е разположена 1,3M px камера, а 
микрофонът се намира вляво, непосредствено под клавиатурата.

Дисплей
Дисплеят на лаптопа е 15,6-инчов с HD разделител-HD разделител-разделител-

на способност от1366х768 точки с LED подсветка 
(странична) и гланцов поляризиращ филм за по-
стигане на по-контрастни изображения. Качество-
то на изображението е стандартното за предста-
вителите на ниския и средния клас преносими 
компютри. 

Звук 
Звукът на Lenovi IdeaPad Z570 едва ли ще 

впечатли някого (то няма и как звук от лаптоп 
да направи някакво особено впечатление), но 
поне липсва дразнещото изкривяване на мак-
симално усилване. Единствената забе-
лежка е, че максималното му ниво 
не е достатъчно силно. 
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Project Passion/Проект Страст
Какво е-уменията могат да направят за младите хора?
Един от акцентите на тазгодишната кампания е състезанието Project Passion, което дава възможност 
на младите хора (16-26) да създадат свои осведомителни кампании за значимост та и нарастващата 
нужда от е-умения и за по-добрите шансове за намиране на работа, които те предоставят. 
Участниците могат да предават своите разработки до 30 юни 2012.
Три са категориите за участие: 

•	 е-уменията и аз; 
•	 е-уменията: работните места на бъдещето; 
•	 креативни е-умения.

Как може да се участва? Като се подаде онлайн:
•	 Видео с продължителност до 3 минути;
•	 Музикален проект с продължителност до 4 минути; 
•	 Писмен проект, който ще се приеме онлайн; 
•	 Дизайнерски проект като постер, който ще се приеме онлайн. 

Или можете да създадете общност:
•	 Изпратете план за разглеждане;
•	 Публикувайте вашия проект на която и да е платформа и създайте общност около него.

Наградите:
•	 Покана и покриване на разходите по пътуването и пребиваването на церемонията по 

награждаването на Project Passion; 
•	 Парична награда от 2150 евро;
•	 Xbox/Kinect;
•	 Nokia Lumia smart phone;
•	 Платен стаж в мултинационална компания, който да даде старт на кариерата ви. 

Кой ще оценява проектите и къде да ги подавате, вижте тук: 

www.pcworld.bg
http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest/project-passion 


Охлаждане
Охлаждането на лаптопа е реализирано по налагащата се напоследък стандартна схе-

ма – отвор за изкарване на горещия въздух, разположен странично. В случая се намира от-
ляво в горния карай на корпуса, така, че да не му пречи капака на лаптопа. Вентилаторът 
на охлаждането се управлява софтуерно и предлага няколко предварително зададени фа-
брични режими на работа - нормален, супер тих, ефективен и обезпрашаващ.. 

Хардуер
Ноутбукът е построен на база мобилната версия на платформата Intel Sandy Bridge. В ос-Intel Sandy Bridge. В ос-В ос-

новата на този модел е залегнал процесорът Intel Pentium B960, който има вградено гра-Intel Pentium B960, който има вградено гра-който има вградено гра- има вградено гра-има вградено гра-
фично ядро Intel HD 3000, две процесорни ядра с тактова честота 2,2 GHz, без поддръж-Intel HD 3000, две процесорни ядра с тактова честота 2,2 GHz, без поддръж-3000, две процесорни ядра с тактова честота 2,2 GHz, без поддръж-000, две процесорни ядра с тактова честота 2,2 GHz, без поддръж-две процесорни ядра с тактова честота 2,2 GHz, без поддръж-GHz, без поддръж-без поддръж-
ка на технологията Hyper Threading и притежава 2MB L3 кеш памет. Системната памет е 
DDR3-1333 и е с размер 4 GB, а твърдият диск е Seagate Momentus с капацитет на съхране-и е с размер 4 GB, а твърдият диск е Seagate Momentus с капацитет на съхране-GB, а твърдият диск е Seagate Momentus с капацитет на съхране-а твърдият диск е Seagate Momentus с капацитет на съхране-Seagate Momentus с капацитет на съхране-с капацитет на съхране-
ние от 500 GB. Графичната подсистема е подсилена с дискретен графичен ускорител NVID-500 GB. Графичната подсистема е подсилена с дискретен графичен ускорител NVID-Графичната подсистема е подсилена с дискретен графичен ускорител NVID-NVID-
IA GeForce GT 520M с интегрирана видеопамет с размер 1024 MB. Интересна особеност е, 
че при Lenovo IdeaPad Z570 не се използва стандартната технология NVIDIA Optimus, а мо-Lenovo IdeaPad Z570 не се използва стандартната технология NVIDIA Optimus, а мо-не се използва стандартната технология NVIDIA Optimus, а мо-NVIDIA Optimus, а мо- Optimus, а мо-Optimus, а мо-а мо-
дифициран неин вариант, при който е възможно и ръчно (посредством превключвател на 
лицевия панел) да се превключват двата графични адаптера. Оптичното устройство е мул-. Оптичното устройство е мул-Оптичното устройство е мул-
тифункционално DVD RW. 

Интерфейси
IdeaPad Z570 разполага с 3x�SB 2,0 порта и един комбиниран eSATA/�SB2,0 порт. Също 

така за връзка с външни дисплеи са налични цифров HDMI и аналогов VGA портове. И тук 
е налице стандартният LAN порт и четеца на мултимедийни карти. 

Представяне 
Lenovo IdeaPad Z570, както и очаквахме, предвид използвания процесор и графична кар-както и очаквахме, предвид използвания процесор и графична кар- и графична кар-и графична кар-

та се представи на средно ниво в тестовете както в ежедневните приложения, така и в 
2D/3D тестовете и по отношение на дисковата си производителност. По отношение на вре-тестовете и по отношение на дисковата си производителност. По отношение на вре- и по отношение на дисковата си производителност. По отношение на вре-и по отношение на дисковата си производителност. По отношение на вре-
ме на автономна работа на батерия този модел пак остана в „златната среда“. При зарежда-
не на батерията обаче забелязахме една аномалия – на Z570 му е необходимо почти двой-Z570 му е необходимо почти двой-му е необходимо почти двой-
но повече време спрямо останалите тествани модели, докато достигне 100% заряд. 

Lenovo Essential G570
Lenovo Essensial серията е изключително 

бюджетно ориентирана. В това ще се убеди- В това ще се убеди-В това ще се убеди-
те, когато се докоснете до модела Essential 
G570. Конкретната модификация е изключи-Конкретната модификация е изключи-
телно ценово ориентирана и за целта в нея е 
използван и такъв хардуер. 

Дизайн и корпус
Дизайнът на Essential G570 е характерният 

за ниския клас на марката – формите са за-
облени, а финишът на капака – гланцов, тип 
черно пиано. Това неминуемо ще се хареса 
на някои потребители, но пък, от друга страна, 
страда силно от проблема на пръстовите отпе-
чатъци. За корпуса е използвана пластмаса 
и черен алуминиев панел за маската, обхва-
щаща пространството около клавиатурата 
и тъчпада. Клавиатурата е пълнофункцио-
нална с цифров блок . Типът е „островен“, 
като между клавишите има оставено по-го-
лямо разстояние за по-комфортна работа. 
Тя реално е абсолютно същата и при раз-
гледания вече Z570 модел, така че всич-Z570 модел, така че всич-модел, така че всич-
ко казано за нея важи с пълна сила и тук. 
Тъчпадът обаче се различава. Използван 
е малко по-малък като размер, който също е с грапав финиш за по-комфортна работа. Не-
зависимо от по-малкия си размер, качеството му не е пострадало съществено. От вътреш-
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ната страна на капака на дисплея е разположена 1,3 Mpx камера, а вграденият микрофон 
се намира вляво, непосредствено под клавиатурата. Тук също е наличен механичен пре-
включвател за включване и изключване на безжичния мрежов модул. Не особено добро 
впечатление остави у нас разположението на захранващия куплунг, който при G570, по ня-G570, по ня-по ня-
какви неясни причини, е поставен до оптичното устройство, а това не е особено удобно.

Дисплей
Екранът на лаптопа е 15,6-инчов с HD разделителна способност от1366х768 точки с LED 

подсветка (странична) и гланцов поляризиращ филм, за постигане на по-контрастни изо-
бражения. Качеството на изображението е стандартното за представителите на ниския и 
средния клас преносими компютри и не се отличава от останалите тествани модели.

Звук 
Звукът на Lenovo Essential G570 e аналогичен на IdeaPad и едва ли ще впечатли някого. 

Тук също не забелязахме дразнещи изкривявания при максимално усилване, но и самото 
му ниво не е с достатъчно голяма сила. 

Охлаждане
Охлаждането на лаптопа е реализирано по налагащата се напоследък, стандартна схе-

ма – отвор за изкарване на горещия въздух, разположен странично. В случая се намира от 
ляво в горния карай на корпуса, така, че да му пречи капака на лаптопа. Вентилатора на 
охлаждането се управлява софтуерно и предлага няколко предварително предефинирани 
фабрични режими на работа, като нормален, супер тих, ефективен и обезпрашаващ. 

Хардуер
Както вече споменахме хардуерът е също много бюджетно ориентиран. Тук, както и при 

останалите тествани лаптопи, е използвана хардуерната платформа Intel Sandy Bridge. В 
основата на този модел е залегнал най-малкия процесор  – Intel Celeron Б800, който има 
вградено графично ядро Intel HD 3000, две процесорни ядра с тактова честота 1,5GHz, без 
поддръжка на технологията Hyper Threading и притежава 2MB L3 кеш памет. Системната 
памет е DDR3-1333 и е с размер 4GB, а твърдия диск е Hitachi Travelstar 5K750 с капацитет 
на съхранение от 500GB, Графичната подсистема разчита на интегрираното GP� в проце-500GB, Графичната подсистема разчита на интегрираното GP� в проце-Графичната подсистема разчита на интегрираното GP� в проце-GP� в проце-в проце-
сора. Оптичното устройство е мултифункционално DVD-RW. 

Интерфейси
Essential G570 разполага с 4x�SB 2.0 порта. Също така за връзка с външни дисплеи са 

налични цифров HDMI и аналогов VGA портове. И тук е налице стандартния LAN порт и че-HDMI и аналогов VGA портове. И тук е налице стандартния LAN порт и че-и аналогов VGA портове. И тук е налице стандартния LAN порт и че-VGA портове. И тук е налице стандартния LAN порт и че-портове. И тук е налице стандартния LAN порт и че-LAN порт и че-порт и че-
теца на мултимедийни карти. 

Представяне 
Lenovo Essential G570, както и очаквахме, в тестовете за 

производителност се представи слабо, като зае последно- се представи слабо, като зае последно-се представи слабо, като зае последно-
то място. Разбира се, при този хардуер и цена, това е съв-
сем нормално. По отношение обаче на време на авто-
номна работа на батерия излезе на челна позиция, като 
изпревари всички останали марки и модели, участвали 
в теста. 

Turbo-X Steel G i3-450
Едва ли вече остана някой, който не знае, че брен-

дираните с марката Turbo-X лаптопи са OEM произ-Turbo-X лаптопи са OEM произ-лаптопи са OEM произ-OEM произ-произ-
водство на китайския доставчик Clevo, чиито ша-Clevo, чиито ша-чиито ша-

сита станаха доста популярни със своето добро 
качество и цена. В това отношение не прави 

изключение и конкретния модел 
Turbo-X Steel G i3-450, 

който е бази-
ран на мобил-
ната версия 

на платформа-
та Intel Sandy 

Bridge.
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Дизайн и корпус
Steel G i3-450 изглежда стабилен и здрав лаптоп. Корпусът му е изцяло пластмасов, 

като за гърба на капака и маската около клавиатурата и тъчпада е използван черен 
гланцов финиш – „черно пиано“. Това визуално създава добро впечатление за продукта, 
защото му придава изискан вид, но от друга страна, както много пъти сме подчертавали, 
е доста нефункционално от гледна точка на оставяните пръстови отпечатъци. В среда-
та на горната рамка на дисплея се намира вградената камера, а между десния край на 
тъчпада и клавиатурата е вграденият микрофон. Клавиатурата е пълнофункционална, с 
наличие на цифров блок. Дизайнът на бутоните е „островен“, като клавишите са сравни-
телно големи (сравними с тези на Lenovo). Отстоянието между тях, както и големината 
им, са достатъчни за сравнително удобна работа и намаляване на рисковете от натис-
кане на съседен клавиш. По традиция тъчпадовете на Clevo винаги са били на доста-Clevo винаги са били на доста-винаги са били на доста-
тъчно добро ниво и тук, при разглеждания модел, няма изключение. Той е голям и е със 
специално грапаво покритие, което е много приятно на пипане и осигурява комфортна 
работа. Начинът на захващане на капака за тялото на лаптопа позволява екрана да се 
отваря до към 135 градуса. 

Дисплей
Екранът на лаптопа е 15,6-инчов с HD разделителна способност от1366х768 точки с 

LED подсветка (странична) и гланцов поляризиращ филм, за постигане на по-контраст-подсветка (странична) и гланцов поляризиращ филм, за постигане на по-контраст-
ни изибражения. Качеството на изображението е стандартното за представителите на ни-
ския и средния клас преносими компютри. и не се отличава от това на останалите тест-
вани модели. 

Звук 
Звукът на Steel G i3-450 не е нещо, което би ви направило някакво впечатление, но поне 

липсва дразнещото изкривяване на звука на максимално усилване. Единствената забележ-
ка която имаме е относно максималното звуково ниво, което е малко ниско. 

Охлаждане
Охлаждането е подобно на всички разгледани лаптопи до сега в теста, като единствената 

разлика е, че отворът за изкарване на горещия въздух е центриран по средата на дясната 
страница. Шумът от вентилатора е практически много малък при продължително време на 
работа, но все пак е малко по-голям от представителите с най-слаб хардуер.

Хардуер
Както вече споменахме, хардуерната платформа е Intel Sandy Bridge, като в основата 

седи процесор Core i3-2330M. Той съдържа вградено графично ядро Intel HD 3000, две про-Core i3-2330M. Той съдържа вградено графично ядро Intel HD 3000, две про-Той съдържа вградено графично ядро Intel HD 3000, две про- съдържа вградено графично ядро Intel HD 3000, две про-съдържа вградено графично ядро Intel HD 3000, две про-Intel HD 3000, две про-3000, две про-000, две про-две про-
цесорни ядра с тактова честота 2,2GHz, с поддръжка на технологията Hyper Threading и 
притежава 3MB L3 кеш памет. Системната памет е DDR3-1333 и е с размер 6GB, а твър-MB L3 кеш памет. Системната памет е DDR3-1333 и е с размер 6GB, а твър-кеш памет. Системната памет е DDR3-1333 и е с размер 6GB, а твър-DDR3-1333 и е с размер 6GB, а твър-и е с размер 6GB, а твър-GB, а твър-а твър-
дия диск е WD с капацитет на съхранение от 750GB, Графичната подсистема е подсилена с 
дискретен графичен ускорител NVIDIA GeForce GT 540M с интегрирана видео памет с раз-NVIDIA GeForce GT 540M с интегрирана видео памет с раз- с интегрирана видео памет с раз-
мер 2 GB, като е приложена и технологията NVIDIA Optimus. 

Интерфейси
По отношение на I/O интерфейсите, изглежда Steel G i3-450 е първенец. Налични са три 

�SB порта, от които два са �SB 3.0, а един – �SB2,0. Освен това лаптопът разполага с eSA-порта, от които два са �SB 3.0, а един – �SB2,0. Освен това лаптопът разполага с eSA-�SB 3.0, а един – �SB2,0. Освен това лаптопът разполага с eSA-Освен това лаптопът разполага с eSA-eSA-
TA порт, както и с обичайните видео изходи – цифровия HDMI и аналоговия VGA . Също 
така е наличен и LAN порт на вградения мрежов адаптер, както и четец на мултимедийни 
карти-памети. Оптичното устройство е мултифункционално DVD-RW.

Представяне 
Turbo-X Steel G i3-450 се представи добре, като беше в челната тройка от гледна точка 

на производителност в различните приложения. По-слабо се представи само в тестовете 
за автономна работа на батерия, където показа средно ниво на продължителност на рабо-
та при стандартни ежедневни задачи..
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Великите РС мистерии –
развенчани!
Владимир Георгиев

РС-тата се смятат за едно от чудесата на техноло-
гиите. Но въпреки че се възползват от последните 
достижения в област та, компютрите продължават 

да вършат стран ни и необясними неща. Само в рамки-
те на няколко дни средностатистическата машина е спо-
собна да даде достатъчно материал на Артър Конан 
Дойл за написване на цяла поредица от мистерии, над 
които да се трудят Шерлок Холмс и д-р Уотсън. 

При компютърните мистерии обаче фундаментал-
ният въпрос не е „Кой го направи?“, а „Защо става 
така?“. Например защо се получава така, че Windows 
упорито отказва да изтрие блокирани задачи за прин-
тиране? Защо някои програми оставят файлове и пап-
ки, въпреки че са деинсталирани? Защо снимките от 
фотоапарата винаги попадат в папка DCIM? На тези 
и други въпроси ще отговорим в следващите редове. 

Принтерът отказва да печата, а Windows не 
позволява прекъсването или изтриването на 
принт задачите. Какво се случва?

Със сигурност знаете как става: пускате документ 
за отпечатване, но нищо не се случва. Затова отваря-
Април 2012  www.pcworld.bg26

Help

www.pcworld.bg


Великите РС мистерии –
развенчани!
Владимир Георгиев

те Print Queue и виждате, че задачата по принтирането си стои, но с някакво криптирано съ-
общение за грешка. Опитвате се да прекъснете или изтриете текущите команди за принти-
ране, но нищо не се случва. Още по-лошото е, че дори след рестартиране на системата те 
си стоят в списъка все така, без да се изпълняват. 

Този проблем преследва потребителите от толкова много години и въпреки това дори в 
Windows 7 положението е идентично. Обикновено е резултат от комуникационен проблем 
между компютъра и принтера, а вината може да се търси на много места – от лош драй-
вър през дефектен �SB кабел до нестабилни мрежови настройки (ако използвате принтер, 
свързан в мрежа). 

За щастие съществува приложението Stalled Printer Repair (http://downloads.phpnuke.org/
lv/software/download/kl661213.htm?lang=en), което освобождава принт задачите.

Защо iPad не се зарежда при свързване към компютъра? 
iPhone се зарежда при включването му към РС чрез 
�SB порт. Същото важи за iPod, за цифров фотоапа- порт. Същото важи за iPod, за цифров фотоапа-порт. Същото важи за iPod, за цифров фотоапа-iPod, за цифров фотоапа-, за цифров фотоапа-за цифров фотоапа-

рат и толкова много друга потребителска електро-
ника. Но какъв е проблемът с iPad (и таблетите в 

частност)? Всъщност проблемът не е в табле-
та, а в �SB порта, който не е способен да от-�SB порта, който не е способен да от- порта, който не е способен да от-порта, който не е способен да от-

даде достатъчно енергия. Портовете в по-
вечето десктоп системи, лаптопи и дори 
�SB хъбове не генерират 10-те необ- хъбове не генерират 10-те необ-хъбове не генерират 10-те необ-
ходими вата за зареждане на батерия-

та на таблет. Затова излиза съобщението 
„Not Charging“ над индикатора за батерията. Това 

е фрустрираща ситуация, тъй като означава, че например 
не можете да заредите iPad-а от лаптопа, ако сте на път, както и че 

трябва заедно с таблета да носите и зарядното. 
Повечето от вас вероятно са наясно с горното, но знаете ли, че всъщност стандартните 

�SB портове все пак могат да заредят таблет, само че... много, много бавно. В случая има и 
уловка – когато екранът на таблета изгасне, батерията в действителност започва да извли-
ча енергия от �SB порта. Ако обаче включите дисплея, „Not Charging“ ще се появи отново. 

И още нещо, докато сме на темата. Не всички портове по една кутия отдават енергия ед-
накво. Обикновено предните са по-слабо захранвани спрямо задните. 

Защо всеки цифров фотоапарат – дори на смартфона, – настоява 
снимките да се съхраняват в папка DCIM?

Всеки дигитален фотоапарат, включително и на смартфона, поставя снимките при прех-
върляне към РС-то в папка с името DCIM. Защо папката не се нарича просто „Photos“ или 
не може ли файловете да се прехвърлят директно към главната директория? Вярвате или 
не, зад цялата DCIM история стоят стандарти. DCIM (идва от Digital Camera IMages) се пре-DCIM история стоят стандарти. DCIM (идва от Digital Camera IMages) се пре- история стоят стандарти. DCIM (идва от Digital Camera IMages) се пре-история стоят стандарти. DCIM (идва от Digital Camera IMages) се пре-
връща в структура по подразбиране още преди десетилетие. Идеята е всичко да бъде орга-
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низирано. Когато сложите памет карта във фотоапарата, той първо търси за папка DCIM, а 
ако не я намери, създава. Същият е принципът и при софтуера за редактиране на изобра-
жения, който при инсталиране търси сред хард диска DCIM папки, за да спести на по-късен 
етап време за сканиране на мултимедия. Друга причина е, че чрез DCIM стандарта болшин-
ството от програмите предотвратяват импортирането на изображения, които не са правени 
с вашия фотоапарат. 

Има ли значение опцията „Safely Remove Hardware“?
Накратко – да. Ако извадите памет карта от четеца или издърпате флашка от �SB порт, 

докато операцион ната система чете или записва дан ни, вариантът да завършите с разва-
лени файлове или нечетима информация е сериозен. Основния проблем обаче е, че не е 
лесно да се каже кога Windows или някое приложение четат или записват дан ни. Всичко 
може да изглежда спокойно на преден план, но някоя програма да прави нещо задкулисно. 
И тъй като няма бърз и ефективен начин да се разбере това, е добавена опцията „Safely 
Remove Hardware“. При включени флашка/памет карта и подобни се появява икона в сис-Hardware“. При включени флашка/памет карта и подобни се появява икона в сис-“. При включени флашка/памет карта и подобни се появява икона в сис-
темна лента. Кликнете на иконата и ще излезе меню със списък от устройствата, които мо-
гат да бъдат безопасно изключени. Изберете това, което ви интересува, и изчакайте някол-
ко секунди, докато видите съобщението „Safe to Remove Hardware“. Само тогава можете 
спокойно да отстраните съответното устройство.

Windows пита дали да бъдат 
позволени Sticky Keys. Какво са те 
и как се използват?

Когато натиснете пет поредни 
пъти клавиша Shift, се появява 
функцията Sticky Keys. Sticky Keys 
са за потребителите със специал-
ни нужди, тъй като отиват отвъд 
клавишните комбинации. Ако ис-
кате да пуснете Windows Explorer 
чрез клавишна комбинация, това 
е натискането на Windows клави-
ша и E. При писане непрекъсна-E. При писане непрекъсна-. При писане непрекъсна-
то се използват клавишни комби-
нации от рода на Copy (Ctrl + C), 
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�ndo (Ctrl + Z), главни букви (Shift + съответната буква). Е, с включени Sticky Keys няма да 
ви се налага да натискате два клавиша едновремен но. Вместо това Alt, Ctrl, Shift и Windows 
клавиша стават „sticky“, което означава, че можете да натиснете някой от тях, да го пуснете 
и след това да натиснете другия клавиш (от дадена клавишна комбинация). 

Защо някои програми оставят файлове и папки след себе си, дори след 
като са деинсталирани?

Ето това е една от наистина големите РС мистерии. Изпробвали сте някаква програма, 
решили сте да я изтриете по традицион ния и културен начин (през Control Panel-а, а не с 

просто изтриване на инсталацион ната 
папка), а се оказва, че оставя следи зад 
себе си. Виновниците са съответните 
разработчици на софтуера, които не са 
си свършили работата, и деинсталато-
рът не почиства както трябва. Решени-
ето е т.нар. „brute-force uninstaller“, т.е. 
специално приложение, което премах-
ва дадена програма заедно с всички-
те ѝ остатъци. Един такъв безплатен и 
ефективен инструмент е IObit �ninstaller 
(http://www.iobit.com/advanceduninstaller.
html), който има и допълнителна функ-
ция – отстранява нежеланите ленти със 
задачи, които превземат Интернет бра-
узъра след известно ползване (и нера-
зумно инсталиране на приложения).

В папка, пълна със снимки, често се намира файл с името Thumbs.db. 
Какъв е той и може ли да бъде изтрит, без да навреди?

Ако все още използвате Windows XP, няма как да не сте забелязали, че в папки със сним-Windows XP, няма как да не сте забелязали, че в папки със сним- XP, няма как да не сте забелязали, че в папки със сним-XP, няма как да не сте забелязали, че в папки със сним-, няма как да не сте забелязали, че в папки със сним-
ки обикновено има файлове с името Thumbs.db. Това е системен файл, който съдържа пре-
вю кеш – колекция от превю изображения на снимки, документи, уебстраници и т.н. – за 
конкретната папка. Реално спасява операцион ната система от това, да рендерира превю 
изображенията всеки път когато отворите папка. Vista и Windows 7 ползват същата система, 

но те съхраняват Thumbs.db файловете на раз-
лично място. Въпросът, който вероятно ви ин-
тересува, е дали можете да изтриете Thumbs.
db? Да, но не е препоръчително. Вместо това 
направете така, че Windows да не ги показва. 
Отворете Windows Explorer –> Tools –> Folder 
Options, изберете таба View и скролирайте до 
„Hidden �les and folders“. Махнете отметката от 
„Show hidden �les and folders“ и натиснете OK. 
Сега Thumbs.db файловете няма да се виждат 
в папките със снимки, но реално ще са си там. 

Защо Windows не позволява изтриването на даден файл?
Windows има навика да забранява изтриването на конкретни файлове. Това може да 

е една от онези мистерии, които са ви карали да вдигате ръце към небето и да крещите 
„Защо Windows? Защо?!“. В крайна сметка изтриването на един файл не е като мозъчна 
операция,а най-елементарна изчислителна задача. Но защо системата отказва да я изпъл-
ни? През повечето време заради собствената ви сигурност. Ако Windows не иска да изтрие 
папка или файл, обикновено това е, защото някое приложение или самата операцион на 
система ги ползват. При изтриване на файл, който е в „употреба“ (макар и да не го правите 
директно), някоя програма или самият Windows ще се сринат. Разбира се, може да сте на-Windows ще се сринат. Разбира се, може да сте на- ще се сринат. Разбира се, може да сте на-ще се сринат. Разбира се, може да сте на-
пълно наясно какво вършите, но понякога активните процеси се деактивират доста по-бав-
но от обикновено (по една или друга причина). В девет от десет случая най-добрият метод 
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за справяне с такива папки или файлове е да рестартирате системата. След това, преди да 
заредят каквито и да било програми, опитайте отново да изтриете съответния файл.

На кои линкове да кликаме и как да сме сигурни, че даден сайт е безопасен?
Няма как да не сте чували истории за вируси и шпионски софтуер, които се промъкват в 

РС-то, когато посетите определен уебсайт. И това е самата истина. Нагледно невин ният акт 
на кликане върху линк – дори такъв, който е на първо място сред резултатите в Google, – 
може да ви причини заразяване със зловреден софтуер. А как се определя дали един 
линк е безопасен за кликане? Можете да започнете с Web of Trust (http://www.mywot.com/
en/download), безплатен плъгин, който поддържа Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, 
включително и Safari. Този интелигентен инструмент проверява даден линк, преди да клик-
нете върху него, като резултатът се показва в червен, жълт или зелен цветове (индикация 
за това, дали линкът е съответно опасен, съмнителен и безопасен). Нещо важно е, че Web 
of Trust разчита на краудсорс рейтинги, което означава, че репутацията на сайтовете е ба-
зирана на опита от първа ръка на потребителите по света, а не на потенциално остаряла 
дефиниция на зловреден файл. 

За скъсени �RL-та силно ви препоръчваме Sucuri (http://sitecheck.sucuri.net/scanner). Това 
е скенер, който автоматично засича към какъв сайт води скъсеният линк, и се съветва чрез 
Google, Norton SafeWeb и PhishTank, за да определи дали е безопасно да бъде кликнат. 
Разбира се, ако желаете, можете да използвате Sucuri и за стандартни, нескъсени линкове. 

Откъде се появяват всичките мистериозни ленти със задачи в 
Интернет браузъра и как да се отървем от тях?

Ах, колко хубаво е усещането от свежо инсталиран Windows или нов Интернет браузър! 
Но само няколко седмици ползване, и се появяват цял куп нежелани туулбарове. Обикно-
вено първата и основна причина... сте вие самите. Много безплатни програми, демовер-
сии или с пробен период, включително и комерсиален софтуер (бързи примери са Winamp, 
Daemon Tools и Java) се опитват тихомълком при инсталацията да пробутат и свои туулба- Tools и Java) се опитват тихомълком при инсталацията да пробутат и свои туулба-Tools и Java) се опитват тихомълком при инсталацията да пробутат и свои туулба- и Java) се опитват тихомълком при инсталацията да пробутат и свои туулба-Java) се опитват тихомълком при инсталацията да пробутат и свои туулба-) се опитват тихомълком при инсталацията да пробутат и свои туулба-
рове. И ако на съответната стъпка от инсталирането пропуснете да махнете правилната от-
метка, то при следващото стартиране на Интернет браузъра ви ще получите... бонус.

Друга причина е шпионският софтуер. Ако имате лента със задачи, която се казва Super 
Internet Search или нещо подобно, то най-
вероятно сте инфектирани. Опитите за 
деинсталация от Control Panel-а в пове-Control Panel-а в пове- Panel-а в пове-Panel-а в пове--а в пове-
чето случаи са безрезултатни, затова най-
добре потърсете помощ от антивирусна 
програма. И нещо много важно – при ни-
какви обстоятелства не използвайте този 
вид туулбарове (не кликайте и не въвеж-
дайте нищо в полетата им за търсене), за 
да не си навлечете още повече грижи. 

Защо Adobe Reader и Java се актуализират толкова често и трябва ли да 
им се обръща внимание всеки път?

Adobe Reader и Oracle Java се ъпдейтват сякаш всеки ден, но все-
ки път ли трябва да се инсталират актуализациите? Да, трябва. Ха-
керите обожават Adobe Reader (който отваря PDF файлове) и Oracle 
Java (платформа, която се поддържа от множество програми и уе-
бприложения) и постоян но се възползват от пролуките им. Някои 
от ъпдейтите на Reader и Java подобряват производителност та и 
стабилност та, но повечето са имен но кръпки – ето защо трябва все-
ки път, когато видите нова версия, да я инсталирате. 

Reader and Java са изключително популярни продукти и не случай-
но са под постоян на атака, но вие можете да се насочите към също 
толкова ефективните, но не така известни алтернативи. Няколко до-
бри алтернативни варианта на Adobe Reader са Foxit Reader (http://
www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader), Nitro PDF (http://www.
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nitroreader.com) и Nuance PDF Reader (http://www.nuance.com/products/pdf-reader). А що се отнася до 
Java – е, там, общо взето, нямате избор. Но имайте предвид, че подлият Java ъпдейтър всеки път ще 
се опитва да ви инсталира Yahoo Toolbar.

Защо при инсталиран Microsoft Word е невъзможно отварянето на .docx файлове?
С представянето на Of�ce 2007 Microsoft изоставиха праисторическия .doc формат за сметка на но-

вия .docx (също така познат като Of�ce Open XML формат). Ако все още използвате класиката Word 
2003 или дори по-ран на версия, няма да можете да отворите .docx файл без малко допълнителна по-
мощ. И тъй като Excel-ските .xls дадоха път на .xlsx, а PowerPoint-ските .ppt отстъпиха пред .pptx, то 
това, което ви трябва, е 3 в 1 и носи отчайващо дългото име Microsoft Of�ce Compatibility Pack for Word, 
Excel and PowerPoint 2007 File Formats (http://of�ce.microsoft.com/en-us/word-help/open-a-word-2007-
document-in-an-earlier-%20version-of-word-HA010044473.aspx). Тази добавка е специално за ползване 
от потребителите на Of�ce 2000, XP и 2003 и позволява свободното отваряне, редактиране и запазва-
не в по-нови формати. 

Какво представляват .dat файловете, които понякога се получават по електрон-
ната поща, и как се отварят? 

Всеки, който ползва електрон на поща, рано или късно се сблъсква с мистериозните .dat прикаче-
ни файлове във входящата кутия (носещи имена като „winmail.dat” или „ATT00001.dat”). В повечето 
случаи тези файлове идват от Microsoft Outlook, който произвежда изходящи съобщения и използва 
леко модифицирана версия на Rich Text Format. Но защо? Защото това действие помага за запазва-
не на шрифта, форматирането и про-
чее, но за сметка на това често при-
теснява получателя на съобщението. 
Ако вашата имейл програма не под-
държа определени съчетания на RTF, 
в крайна сметка ще получите вместо 
стандартно съобщение/текст прика-
чен .dat файл (което за голям брой 
от не толкова осведомените потреби-
тели означава заплаха/вирус/нещо, 
което не трябва да се отваря).

В случая имате няколко варианта. 
Първо, можете да помолите изпра-
щача да изключи RTF настройката на 
Microsoft Outlook за сметка на „plain-
text e-mail” и след това да изпрати съ-
общението отново. Второ, опитайте се 
да отворите файла с Notepad. На пръв 
поглед ще видите единствено стра-
нен код, но ако претърсите страници-
те, ще откриете и самия текст. И трето, 
изпробвайте WMDecode (http://www.
biblet.com) – безплатно приложение, 
което сканира и извлича от .dat файло- от .dat файло-от .dat файло-
вете оригиналното съобщение.  
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Най-важното, което 
трябва да знаем 
за съвремен ните 
фотоапарати
Владимир Георгиев

Покупката на фотоапарат не е никак лесна задача в днешно време. Дори да имате вре-
мето и желанието да направите – като всеки съвременен човек – щателно онлайн 
проучване, много лесно и бързо ще се оплетете от толкова много спецификации, тер-

минология и модели. И това е напълно нормално. Специфичния жаргон и таблиците с ха-
рактеристики са интегрална част от маркетинга на снимачната техника. Но от тоновете ин-
формация, кое е най-важното, което трябва да знаем за съвремен ните фотоапарати? Нека 
започнем с...
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Camera, фотоапарат?
Преди да сме навлезли в детайлите, трябва да разясним нещо съвсем основно и елемен-

тарно, което обаче се оказва объркващ термин за българските и особено начинаещите по- се оказва объркващ термин за българските и особено начинаещите по-се оказва объркващ термин за българските и особено начинаещите по-
требители. Става въпрос за термина „camera“. Англоговорящите имат предвид под camera, 
това, което ние наричаме “фотоапарат”. А това, което ние използваме като “камера”, на ан-

глийски се нарича video camera. 

Видовете фотоапарати
Важно е да можете да различавате различните видове фо-

тоапарати, тъй като често една или друга маркетингова кампа-
ния или трик, са способни да ви заблудят какво точно си ку-
пувате.

Point-and-Shoot: Както подсказва името им, това са фотоа-
паратите, с които просто насочваш и снимаш. Познати са още 
като „любителски“ и „компактни“. Ако не знаете какъв точно 
апарат имате, вероятност та да имате точно от този вид е осо-
бено голяма. При тях обективите (лещите) не се сменят, свет-
кавицата е вградена и имат LCD екран на гърба, който е не 
само за преглеждане на снимките, но и служи, като обектив. 
Този вид фотоапарати страдат от ефекта “shutter lag”, което 
представлява специфично забавяне от момента на снимане, 
до момента, в който снимката наистина бъде записана. 

Bridge/Superzoom: Тези устройства са типичен маркетин-
гов трик – изглеждат като скъпите DSLR, но всъщност са на-DSLR, но всъщност са на-, но всъщност са на-
помпани любителски фотоапарати. Обикновено се предлагат 
с по-дълги обективи и малко по-впечатляващи специфика-
ции, спрямо средностатистическия компактен апарат. И тук 
съществува проблема “shutter lag”, но основният минус е, че 
за малко повече пари, можете да се сдобиете директно с... 

DSLR: Акронимът означава Digital Single Lens Reflex (ди-
гитален огледално-рефлексен апарат). А това означава, че 
апарата има огледален механизъм, който позволява на фо-
тографа да гледа през обектива и да вижда образа, който ще 
достигне до матрицата, а не умалено копие, както при диги-
талните фотоапарати. DSLR-ите са със сменяеми обективи, 
по-големи сензори от горните видове и предоставят повече 
възможности за контрол над изображенията. Този вид фото-
апарати не страдат от “shutter lag” – правят снимката момен-
тално, без следа от забавяне. 

DSLR-ите са устройствата, които правят най-добрите фото--ите са устройствата, които правят най-добрите фото-
си и за това се ползват от професионалистите. До не отдав-
на струваха хиляди левове, но в момента и Olympus, и Nikon, 
Pentax и Sony предлагат модели под 1000 лева. 
Стерео: Стерео фотоапаратите са по-познати като 3D фо-3D фо-фо-

тоапарати. Те са с две или повече лещи, всяка с отделен сен-
зор за изображенията. Това позволява на фотоапарата да 
симулира човешкото бинокулярно зрение и по този начин 
предоставя възможност та за взимане на триизмерни снимки. 
Този процес е познат още като стерео фотография. Също как-
то всяка 3D техника, така и стерео фотоапаратите са едни от 
най-скъпите на пазара. 
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Сензорите
Сензорът (матрицата) е тази част от фотоапарата, която всъщност записва изображени-

ето. С други думи, сензорът е самия фотоапарат.
Мегапиксели и резолюция на изображението: Мегапикселите са център в света на 

дигиталната фотография още от самото ѝ начало (самият термин звучи като изваден от 90-
те години на миналия век, нали?). Един мегапиксел е равен на един милион пиксела. Ако ед-
номегапикселово изображение (или сензор) е съвършено квадратно, това ще са 1000х1000 
пиксела. Обикновено обаче, те са правоъгълни, при съотношения от рода на 4:3 или 3:2, 
което означава, че техните резолюции изглеждат по следния начин: 2048x1536 пиксела за 
3-мегапикселова камера; 3264x2448 пиксела за 8-мегапикселова камера и т.н. 

Важно е да разберете, че с еволюирането на дигиталната фотография, броят на мега-
пикселите има все по-малко значение. Какво от това, че смартфона ви е с 8-мегапикселова 
камера, след като няма добри оптика и чувствителност към светлината. Съвета ни е изоб-
що да не обръщате внимание на този показател, освен ако не възнамерявате да отпечат-
вате билборд. 

ISO: Индикатор за това колко бързо сензора 
на фотоапарата събира светлината – колкото по-
висок е ISO рейтинга, толкова по-чувствителен е 
апарата към светлина, т.е. има нужда от по-мал-
ко светлина, за да направи снимка. Вярно е, че 
високото ISO е най-полезно при ниска осветеност, 
както и че спомага за заснемането на екстрем-
но бързи експонации през деня, като например 
спортни събития. Уловката е, че колкото по-висо-
ко е ISO-то, толкова повече смущения (шум, зър-ISO-то, толкова повече смущения (шум, зър--то, толкова повече смущения (шум, зър-
нест ефект) получава снимката. Някои point-and-
shoot апарати се рекламират с много високо ISO, 
от рода на 6400, но снимка при тази светлочувс-
твителност, ще изглежда зърнеста. DSLR-ите имат 
осезаемо по-големи сензори, които събират много 
повече светлина и затова без проблеми правят качествени снимки не само при ISO 6400, но 
и при по-високи стойности на светлочувствителност та. 

Накратко, ако закупувате любителски фотоапарат, ISO рейтинга не трябва да е сред оп-ISO рейтинга не трябва да е сред оп-рейтинга не трябва да е сред оп-
ределящите фактори при избора ви.

CCD и CMOS: Съществуват два основни вида сензори за дигиталните фотоапарати и кам-
кодери CCD (charged-couple device – елемент със зарядна връзка) и CMOS (complementary 
metal-oxide-semiconductor – комплементарна логика на МОП транзистори, понякога се сре-
ща и като active pixel sensor, т.е. активен пиксел сензор). Няма да навлизаме в подробни 
разяснения какви са разликите между двата типа, защото това е информация, която засяга 
основно професионалните фотографи. Това което трябва да знаете е, че DSLR-ите използ-DSLR-ите използ--ите използ-
ват по-евтините CMOS, защото чисто технически 
е по-лесно да се произвеждат по-големи CMOS 
сензори, а мобилните телефони ги използват, за-
щото CMOS консумира по-малко енергия. Повече-
то point-and-shoot фотоапарати и камкодерите из-
ползват CCD сензорите. 

White Balance: Случвало ви се е да видите 
снимка направена на закрито, която е необяснимо 
оранжева, нали? Това е заради проблем в балан-
са на бялото. Всеки фотоапарат трябва да наме-
ри относителна точка, представляваща бял цвят. 
На базата на нея, устройството изчислява всички 
останали цветове, оформящи фотоса. Ако имаме 
халоген на светлина в закрито помещение, една 
бяла стена би изглеждала жълта или оранжева 
(но реално, тя е бяла). Повечето цифрови фотоа-
парати са снабдени с автоматична система за ба-
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ланса на бялото. Въпреки това, понякога снимките се развалят, особено в случаите, когато 
в сцената преобладава даден цвят или липсва реален бял цвят. Ето защо много от фотоа-
паратите разполагат със система за ръчна настройка на баланса на бялото и преди да на-
правите снимка, можете да фокусирате върху дадено пространство в сцената и да посочи-
те на устройството, че това е действителен бял цвят.

Оптиката
Оптиката (лещите) са част та, през която фотоапарата вижда. На практика, това са очи-

те на снимачната техника и един от най-важните компоненти за направата на качествена 
снимка. 

Сменяеми лещи: Общо казано има два вида 
сменяеми лещи. Едните са способни да прибли-
жават и отдалечават изображението и затова 
се наричат „zoom“ (на роден език правилния из-
раз е „подвижен обектив“), а другите не се дви-
жат и се наричат „prime“ („твърд обектив“). И два-
та типа се класифицират по фокусно разстояние 
(focal length). Под фокусно разстояние се разби-
ра разстоянието, което е необходимо на обекти-
ва, за да фокусира светлината. На практика, фо-
кусното разстояние кореспондира на дължината 
на обектива и помага да стане ясно доколко ле-
щата може да увеличи изображението. За при-
мер, 18мм фокусно разстояние на DSLR се счи-DSLR се счи-се счи-
та за широко, а 200мм или повече, вече се счита 
за телефото обектив (подходящ за снимането на 
значително отдалечени обекти, сгъстени пейзажи 
и прочее). 

Point-and-Shoot обективи и факторът X: 
Втората най-експлоатирана стойност сред специ-
фикациите на компактните фотоапарати е зуум 
рейтинга. Изразява се от число, заедно с x: 5x, 
10x, 20x и т.н. На самото устройство, можете да 

забележите и диапазон от рода на 4.28-68.48mm, който описва фокусното разстояние на 
обектива. Един трик: разделете по-голямата стойност на фокусното разстояние на по-мал-
ката стойност. Резултата ще е “x” зуум рейтинга (ако следваме горния пример и разделим 
68.48 на 4.28, ще получим точно 16, което е зуум рейтинга на популярния Sony DSCHX9VB 
Cyber-shot), тъй като... ами, това е всичко: отношението на максималната дължина на обек-

тива и минималната дължина на обектива. Съ-
щественото е, че зуум рейтинга е подвеждащ и 
често се използва като маркетингов трик. Ако пос-
тавите на гореспоменатия апарат обектив, който 
приближава от 50mm към 100mm, зуум рейтин-mm към 100mm, зуум рейтин-към 100mm, зуум рейтин-mm, зуум рейтин-зуум рейтин-
га трябва да е 2x, докато обектив, който прибли-x, докато обектив, който прибли-, докато обектив, който прибли-
жава от 18mm към 42mm, ще е със зуум рейтинг 
3x. Уловката е, че дори последния да е с по-ви-x. Уловката е, че дори последния да е с по-ви-Уловката е, че дори последния да е с по-ви-
сок зуум рейтинг, този обектив няма да може да 
приближи изображението при максималната си 
дължина, колкото 50-100mm обектив при мини-
малната си дължина (просто 42mm е по-малко от 
50mm). 

Вземете предвид това уравнение когато срав-
нявате компактните модели фотоапарати, но преди всичко, тествайте ги собственоръчно. 
Сами ще забележите разликите между моделите.
Затвор и скорост на затвора: Затвора (shutter) на фотоапарата е малката вратичка, 

която се отваря между обектива и сензора. Скорост та на затвора се рекламира с намере-
нието да се убедят потребителите, че съответното устройство се справя и с двете крайно-
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сти: от дългите 10-секундни експозиции, до хиперскоростните снимки, които се взимат при 
скорост 1/4000 секунда. Но малка апертура и нисък ISO рейтинг ще доведат до прекалено 
тъмни снимки.

По-горе споменахме shutter lag-а – интересно защо повечето производители не го използ-
ват, за да рекламират продуктите си – но като цяло, трябва да имате предвид, че колкото 
по-малък е, толкова по-добре. 
Апертура: Това е отвора, през който светлината преминава от обектива към сензора. 

Колкото по-голяма е дупката, толкова повече светлина влиза. Големите апертури позволя-
ват снимането в условия на приглушена светлина, но с конретен фокус – или фона ще е из-
вън фокус, или предния план ще е извън фокус. Малките апертури позволяват фокусира-
не върху цялата сцена, но тъй като допускат по-малко светлина, изискват повече време на 
експозиция. Апертурите се описват с f-число – това е съотношението между ширината на 
апертурата и фокусното разстояние на обектива. Колкото по-малко е f-числото, толкова по-
голяма е апертурата. 
Оптическо срещу дигитално прибли-

жаване: Друга напаст за купувача на фото-
апарат е цифровото приближаване (digital 
zoom). Оптичното е увеличаването от ле-
щата, с други думи, това е истинското при-
ближаване. А дигиталното е взимането на 
оптически зуумнатото изображение и допъл-
нителното му приближаване, също както би-
хте го направили на Photoshop. Единствено 
е полезно за оформяне на кадри, а понякога 
и за правилното фокусиране на фотоапара-
та. Накратко: игнорирайте дигиталното при-
ближаване като стойност, истински важното 
е оптичното.
Оптично и дигитално стабилизиране на картината: Само за няколко години ста-

билизирането на картината (IS, Image Stabilization) се превърна в стандарт, дори за най-ев-IS, Image Stabilization) се превърна в стандарт, дори за най-ев-) се превърна в стандарт, дори за най-ев- се превърна в стандарт, дори за най-ев-се превърна в стандарт, дори за най-ев-
тината снимачна техника. Идеята на стабилизирането на картината се подразбира – да ко-
ригира мърдането на апарата, за да не се получават размазани фотоси. 

Съществуват два вида стабилизиране: цифрово и оптично. Първото се намира предимно 
в компактните фотоапарати и коригира изображението чрез софтуер, но резултатите са да-
леч от перфектни. Второто физически движи известна част от устройството, за да кореспон-
дира на клатенето. При някои апарати, като тези на Nikon и Canon, движещите се части са 
в самия обектив. Но при повечето други производители, сензорът се движи, за да стабили-
зира изображението. При все това, наивно би било да се счита, че оптичното стабилизира-
не, макар и по-добро от дигиталното, може 
да върши чудеса – фотоапарата трябва да 
е оптимално стабилен при снимане и точка. 

Софтуерът 
Режими на снимане: Разберете следно-

то – режимите на фотоапарата са просто ин-
струменти за асистенция при снимане, те 
не са допълнителни функции. Най-общо ка-
зано, това са предварително зададени на-
стройки на апарата, които обаче, можете да 
коригирате сами. Могат да са полезни, но 
ако се научите да ги направлявате самосто-
ятелно, ще правите осезаемо по-качествени 
снимки.
Формати на снимките: Наясно сте, че 

цифровия ви фотоапарат няма лента, но 
снимките трябва да отиват някъде, нали? 
При съвремен ните апарати, дигитално съх-
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раняваните фотоси са или JPEG или RAW файлове. JPEG файловете са компресирани, 
което означава, че са кодирани по такъв начин, че да не заемат прекалено много място, за 
сметка на известна част от качеството. На този принцип се съхраняват изображенията на 
компактните фотоапарати, като това е настройката по подразбиране и на повечето DSLR-и. 

Ако JPEG изображенията са като класическите отпечатани на хартия снимки (реално не 
са, но нека се придържаме към примера), то RAW файловете са като цифрови негативи 
(всъщност, един популярен RAW формат е .DNG, което идва от “digital negative”). RAW фай-RAW формат е .DNG, което идва от “digital negative”). RAW фай- формат е .DNG, което идва от “digital negative”). RAW фай- .DNG, което идва от “digital negative”). RAW фай-, което идва от “digital negative”). RAW фай-RAW фай-фай-
ловете съдържат точно това, което сензора е записал, което означава, че бихте могли да 
промените след направата на снимката стойности, като експониране, баланс на бялото, оц-
ветеност, осветеност и т.н. Лошата страна е, че RAW файловете са много пъти по-големи от 
JPEG. Имайте предвид и още нещо – RAW файловете са различни видове (всеки произво-RAW файловете са различни видове (всеки произво-файловете са различни видове (всеки произво-
дител на снимачна техника предлага свой вид), а може да ви трябва и специален софтуер, 
за да преглеждате и редактирате направените снимки. 

Нещо любопитно е, че повечето съвремен ни фотоапарати от по-висок клас имат опция 
да снимат едновремен но в RAW и JPEG. Е, за целта си пригответе и памет карта със сери-RAW и JPEG. Е, за целта си пригответе и памет карта със сери-и JPEG. Е, за целта си пригответе и памет карта със сери- JPEG. Е, за целта си пригответе и памет карта със сери-. Е, за целта си пригответе и памет карта със сери-
озен капацитет. 

Съхранението
Компактните фотоапарати обикновено се продават със съвсем малък капацитет от вгра-

дена памет, която е достатъчна чисто технически устройството да работи и да се направят 
няколко пробни снимки. За повече трябва да инвестирате в памет карта. Sony от доста го-Sony от доста го-от доста го-
дини се опитват да внедрят своите Memory Stick Pro, но двата основни формата памет кар-
ти са други. 

SD: Среща се също като SDHC или SDXC. Тези миниатюрни карти са основен избор за 
повечето компактни фотоапарати, но и за голяма част от DSLR-ите. Болшинството устрой-DSLR-ите. Болшинството устрой--ите. Болшинството устрой-
ства са SDHC-съвместими, това е стандарт, чийто капацитет не надхвърля 32GB. По-нови-GB. По-нови-По-нови-
те апарати поддържат SDXC, новият стандарт, който е следващата еволюцион на стъпка в 
развитието на SD. В момента на пазара могат да се намерят 128GB карти от този тип, но те-SD. В момента на пазара могат да се намерят 128GB карти от този тип, но те-В момента на пазара могат да се намерят 128GB карти от този тип, но те-GB карти от този тип, но те-карти от този тип, но те-
оретичният максимум до който ще достигнат в следващите няколко години е 2TB. 

Compact Flash: Това са по-големите, по-бързите и по-
издържливите на сериозни температурни амплитуди карти. 
Повечето от DSLR-ите работят имен но с Compact Flash па-DSLR-ите работят имен но с Compact Flash па--ите работят имен но с Compact Flash па-Compact Flash па-па-
мет. 
Рейтинг на скоростта: Памет картите се лансират на 

пазара с различни рейтинги на скорост та (speed rate). Ще 
забележите няколко числа на повечето карти, в синтаксиса 
“133x”. Игнорирайте ги – те са изкуствено напомпани, нере-
гулативни и следователно са безсмислени. Това което ви 
интересува при SD картите е Class рейтинга, който е в ди-SD картите е Class рейтинга, който е в ди-картите е Class рейтинга, който е в ди-
апазона от 1 до 6. При компактните флаш памети, обърне-
те внимание на скорост та на трансфер на картата, който се 
изразява в MB/s.
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Как да накараме 
онлайн профила си да 
работи в наша полза
Активното управление на онлайн изявите 
е задължително, ако смятате сериозно да 
градите кариера. А има и поне дузина начини 
да накарате своя Интернет профил наистина 
да работи за тази кауза. Точно за тях ще 
стане дума в тази статия.
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Независимо дали си давате сметка или не, в днешно време вашата дигитална иден-
тичност е основен критерий, по който бъдещите ви работодатели и професионалните 
„ловци на глави” се ориентират, когато им представите кандидатурата си за нова ра-

бота. Затова, ако наистина възнамерявате да правите сериозна кариера, експертите препо-
ръчват да приемете сериозно и управлението на своето „лице” в Интернет. Защото правил-
ните думи, снимки и активности в социалните мрежи могат както да привлекат вниманието 
на работодателите, така и да ги отблъснат.

Кариерните експерти, с които PC World разговаря по тези теми, препоръчват активно и 
редовно внимание към персоналния онлайн профил. Това е така, защото при набирането 
на персонал много (да не кажем повечето) работодатели проверяват в Интернет изявите на 
кандидатите, които са привлекли вниманието им. А при съвремен ните технологии търсене-
то и намирането на допълнителни дан ни за кандидатите е пределно лесно. Ако сте редо-
вен и активен Интернет потребител (а кой не е такъв в наши дни), дори простото търсене 
в Google може да предложи куп информация за личност та ви, вашите професионални ка-Google може да предложи куп информация за личност та ви, вашите професионални ка- може да предложи куп информация за личност та ви, вашите професионални ка-може да предложи куп информация за личност та ви, вашите професионални ка-
чества или технологични умения, постиженията ви и какво ли още не. Това е и основната 
причина да се грижите внимателно за своя онлайн профил и да контролирате стриктно „ди-
гиталния си живот”, ако не искате някой неразумен коментар в Мрежата да съсипе необра-
тимо златната възможност за кариерно развитие. 

В следващите редове ще ви предложим дузина полезни и силно препоръчвани от кари-
ерните специалисти стратегии, които могат да „напомпат” авторитета ви пред бъдещите ра-
ботодатели или бизнес партньори. 

1Избирайте подходящи титли: Не се опитвайте да впечатлявате с надмен ни ти-Не се опитвайте да впечатлявате с надмен ни ти-
тулувания. Ако сте технологичен експерт с мениджърски отговорности в неголяма 
компания, гръмката титла CTO (Chief Technology Of� cer) едва ли ще е най-подхо-CTO (Chief Technology Of� cer) едва ли ще е най-подхо- (Chief Technology Of� cer) едва ли ще е най-подхо-(Chief Technology Of� cer) едва ли ще е най-подхо-Chief Technology Of� cer) едва ли ще е най-подхо- Technology Of� cer) едва ли ще е най-подхо-Technology Of� cer) едва ли ще е най-подхо- Of� cer) едва ли ще е най-подхо-Of�cer) едва ли ще е най-подхо-) едва ли ще е най-подхо-

дящата. В случая може би много по на място ще звучи, да речем, главен технолог или со-, да речем, главен технолог или со- да речем, главен технолог или со-, главен технолог или со-главен технолог или со-
фтуерен разработчик. Това, разбира се, е само прост пример, но главното е да се увери-
те, че титлата, която използвате онлайн, отговаря поне приблизително на позицията, която 
евентуално търсите. Гръмките титли не рядко отблъскват работодателите, които могат да 
ви предложат по-скромно звучащи позиции, макар това да не означава, че те са по-лоши, 
поясняват експертите от компанията за набиране на ИТ персонал Talener.

2Използвайте най-добрия e-mail адрес: Дори електрон ната 
поща, която посочвате за връзка, има значение. Защото на-
пример e-mail в пощенската услуга на Yahoo, да речем, може 

лесно да попадне в спам филтъра на Linux сървърите, каквито из-
ползват много днешни компании. Друг малко известен факт, е че има 
доста широко разпространени предубеждения спрямо някои пощен-
ски услуги, твърдят още специалистите от Talener. Според тях Hotmail 
например се смята за малко старомодна, докато Gmail сега опреде-
лено е на гребена на вълната, така че хората с пощенска кутия там 
печелят „бонус точки” в подсъзнанието на бъдещите работодатели. 

Нямаме информация дали това се отнася и за българските e-mail услуги, но пощата в Gmail 
е също толкова достъпна, а и може би наистина звучи малко „по-тежко” особено ако се кан-
дидатства в небългарска фирма. 

3Оставяйте телефон за връзка в професионалния си онлайн профил: Този съ-
вет на пръв поглед влиза в разрез с общоприетите методи за защита на повери-
телната лична информация, но тъй като тук става въпрос за това, как по-добре да 

се покажем, а не да се скрием, звучи на място. А причината експертите да го дават е, че 
телефон ният номер съществено увеличава вероятност та агенцията за набиране на персо-
нал или дори самият работодател да се свържат с вас. Обяснението е просто: телефон ното 
обаждане често е най-бързият, най-лесен и най-надежден начин работодателят да прецени 
„от първо лице” дали сте подходящ кандидат за работата – това трудно може да се преце-
ни по имейла. Ако все пак публикуването на личен телефон онлайн ви притеснява, специа-
листите препоръчват да си направите абонамент в Google Voice или друга подобна услу- Voice или друга подобна услу-Voice или друга подобна услу-
га, която ви дава „независим” номер, но позволява и гласова комуникация. Предимство на 
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Google Voice е и това, че услугата може да оповестява в Gmail всяко обаждане, получено на 
регистрирания в нея „телефонен” номер. 

4Използвайте агресивно професионалните социални мрежи: Колкото повече 
връзки имате в професионалните социални мрежи от типа на LinkedIn, толкова 
по-добре. Всъщност кариерните специалисти от Talener препоръчват да не пре-Talener препоръчват да не пре- препоръчват да не пре-

небрегваме и Google+. И това е логично предвид спецификите на алгоритъма в търсачка-+. И това е логично предвид спецификите на алгоритъма в търсачка- И това е логично предвид спецификите на алгоритъма в търсачка-
та на едноимен ната компания, която изкарва на преден план съдържанието, публикувано в 
нейните публични услуги. Т.е. има голяма вероятност работодателите да потърсят инфор-
мация за вас през търсачката на Google, а за нея ще сте значително „по-релевантни”, ако 
ползвате Google+. 

5Не ставайте жертва на разпространените Facebook заблуди: Може би забеля-
захте, че в горната точка Facebook не се споменава. Това е така, защото според 
агенцията Talener „никой не използва Facebook, за да открива таланти”. Според 

специалистите тази социална мрежа влиза в „употреба” само ако публикуваните във Face-Face-
book снимки или постинги ви злепоставят по някакъв начин. Т.е. Facebook е по-полезна за 
откриването на компромати, отколкото за препоръки – нещо, което напоследък често се до-
казва от начина, по който журналистите от масмедиите „изравят” информация за родните 
политици. В този смисъл мрежата Facebook може да се окаже пагубна и за кариерата ви, 
както ще видите и във видеоклипа на една друга кариерна агенция, публикуван в YouTube.

 ВИДЕО: Как Facebook може да съсипе кариерата ви

6 Внимавайте със снимките: Всяка ваша снимка, която може да се открие онлайн, 
трябва да ви показва в „професионална светлина”, съветват още специалистите. С 
други думи, не се препоръчва да наблягате на плажни снимки с хлапетата си или 

по бански, докато сте на риболов, обясняват от Talener. Много по-голямо впечатление на по-Talener. Много по-голямо впечатление на по-. Много по-голямо впечатление на по-ного по-голямо впечатление на по-
тенциалните работодатели правят снимките, на които сте облечени „професионално”, дори 
да става въпрос за т.нар. „ежедневен бизнес стил” (business-casual). Крайно нежелателно 
е също използването на карикатури или аватари на мястото на профилните ви снимки он-
лайн, защото те създават впечатлението, че може би криете нещо дори в действителност 
да не е така.

7Създайте си пълен професионален профил: Не е тайна, че много от до-
брите предложения за нова работа идват от контактите в т.нар. професио-
нални социални мрежи като LinkedIn. Там нови служители търсят много от 

големите ИТ компании и агенции за набиране на кадри, а причината този тип мре-
жи да ги привличат е възможност та да намерят доста подробни и пълни кариерни 
профили на потенциални кандидати с възможности за търсене по ключови думи и 
най-различни критерии. Според кариерната агенция McKinley Group в наши дни средното 
„застояване” в една фирма е между 3 и 5 години, така че не се очаква от никого да работи 
на едно място от училище до пенсия. За сметка на това професионалните социални мрежи 
дават възможност за доста детайлно проследяване на трудовата ви история, което евенту-
ално може да подскаже какви са предпочитанията ви и дали евентуално сте готови за пре-
минаване в друга компания. Това, разбира се, важи само ако онлайн профилът ви в този тип 
мрежи е надлежно и подробно попълнен – нещо, което е силно препоръчително, ако имате 
намерение да градите сериозно отношение към кариерното си развитие.

8Направете си собствен сайт: Едно от първите неща, които потенциалният рабо-
тодател прави, когато ви проучва, е да напише името ви в някоя търсачка. А ако 
имате собствен сайт, има сериозна вероятност да постигнете по-висок ранг както 

във въпросната търсачка, така и в очите на работодателя, отбелязват още от McKinley. На-
истина, създаването и поддържането на сайт е свързано с неголяма инвестиция (най-мал-
кото за хостинг), но според експертите тя си заслужава, защото личният сайт показва, че 
сте технологично грамотни. Освен това един такъв сайт може да бъде отлична платфор-
ма за „самореклама” и „ПР дейности”, които представят персоналните и професионалните 
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ви качества във възможно най-добра светлина. Друга универсална препоръка, която дават 
специалистите по тази точка, е да избирате внимателно и да проявявате креативност при 
избора на име на домейна си. Това, разбира се, е цяла отделна тема, която вече сме раз-
глеждали, така че тук няма да я засягаме отново, а ще припомним само най-важното – из-
берете си добър хостинг доставчик и помолете за съвет в това отношение. Доказани родни 
доставчици като Host.bg или Superhosting.bg например със сигурност ще могат да ви дадат 
доста полезна информация по въпроса за избора на име и поддържане на професионално 
изглеждащ сайт. 

9Блогвайте безспир (но и с повишено внимание): Логично продъл-
жение на казаното в предходната точка са блоговете. Това може да 
бъде особено полезно, ако по някаква причина не държите да си пра-

вите собствен сайт. Всъщност не е нужно дори да поддържате свой блог, въ-
преки че в днешно време и с популярни блогинг платформи, като Wordpress, 
Blogger (услугата на Google) и Tumblr, това е по-лесно от всякога и практичес-
ки безплатно – специалистите препоръчват да се изявявате и в блоговете на 

други хора или организации. Това също е добър начин да блеснете пред бъдещите си ра-
ботодатели, които ви проучват онлайн. Много е важно обаче да „блогвате” внимателно или 
дори да избягвате тази практика, ако писането не е от силните ви страни. Ако често допус-
кате правописни, граматически или стилистични грешки например, блогването може по-ско-
ро да „извади очи”, вместо да „изпише вежди”, предупреждават експертите. 

�Коментирайте интелигентно: Ако не са анонимни, а от ваше име, коментарите, 
които публикувате онлайн, също излизат в търсачките, а и могат да дадат добра 
представа за вашата личност и някои от персоналните ви качества. Нещо пове-

че, те също влизат в ролята на препоръки, тъй като лесно могат да се използват за ПР, на-
пример като публикувате в тях линкове към личния си уебсайт/блог или други ваши изяви 
онлайн. Естествено, на дневен ред излиза и въпросът къде точно да коментирате. Отго-
ворът на експертите е: по възможност най-вече в сайтовете с голям потребителски тра-
фик. Социалните мрежи, като Facebook, Twitter, Google+ и LinkedIn, например са отличен 
избор, но имен но в тях трябва и най-много да се внимава с коментарите, защото далеч 
не са анонимни.

�Изтривайте „компроматите”: Става въпрос за всички потенциално „злепоставя-
щи” дан ни, постинги или снимки, особено в социалните медии. Това важи с особе-” дан ни, постинги или снимки, особено в социалните медии. Това важи с особе- дан ни, постинги или снимки, особено в социалните медии. Това важи с особе-дан ни, постинги или снимки, особено в социалните медии. Това важи с особе-постинги или снимки, особено в социалните медии. Това важи с особе-особе-
на сила за Facebook, чиято неотдавна стартирана Timeline функционалност може 

лесно да изкара публично информация, за която по принцип си мислите, че е скрита от чуж-
ди очи. Но това не е всичко. Според специалистите за „компромати“ (или „червени флагче-
та”, както ги наричат HR-ите) могат да минат дори празните места в непопълнените про-HR-ите) могат да минат дори празните места в непопълнените про--ите) могат да минат дори празните места в непопълнените про-) могат да минат дори празните места в непопълнените про-
фесионални профили или „бели петна” в кариерната ви история на места като LinkedIn. 
Празнини от по няколко години например със сигурност ще повдигнат въпроси от страна на 
потенциалния работодател, така че е добре да можете да ги обясните. А кариерната исто-
рия е важна за предприемачите, припомнят експертите, защото показва как се развивате и 
дали показвате инициативност и желание за по-нататъшно израстване. 

�Използвайте пълния потенциал на LinkedIn: Със своите над 150 
милиона потребители от цял свят сега професионалната социална 
мрежа LinkedIn е едно от най-обичайните места, където работодате-

ли и професионални „ловци на глави” търсят перспективни кадри. Затова, ако 
сериозно планирате кариерното си развитие, използването на този ресурс е 
просто задължително. Според говорителката на LinkedIn Ерин О’Хара, кога-
то правите профила си, е важно да отбелязвате свои специфични и значими 

лични постижения. Сключването на крупна сделка или създаването на новаторски продукт 
според нея са детайлите, които могат да ви разграничат от други потенциални кандидати и 
да ви дадат предимство. 

Не се колебайте да задълбаете по-навътре и във възможностите на тази социална мре-
жа, препоръчва още специалистката. Тя например дава опция да обвържете LinkedIn про-
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фила си със своя публичен, личния си сайт или постингите си в други онлайн ресурси. (Това 
става през Pro�le, Edit Pro�le и Public Pro�le). 

Освен това LinkedIn има огромен брой групи, към които можете да се присъедините. Из-
ползването на тази опция е отличен начин да разширите собствената си мрежа от контак-
ти, както и място, където да публикувате коментари, за да демонстрирате своето експерт-
но ниво. 

LinkedIn Skills е друга често подценявана опция, която можете да използвате, за да свър- Skills е друга често подценявана опция, която можете да използвате, за да свър-Skills е друга често подценявана опция, която можете да използвате, за да свър- е друга често подценявана опция, която можете да използвате, за да свър-е друга често подценявана опция, която можете да използвате, за да свър-
жете цен ни ключови думи с вашия профил. Ако например сте програмист, който разбира 
Objective-C, да речем, лесно ще въведете това умение в профила си, така че всеки, който 
търси по думата “Objective-C”, да ви открива лесно. 

И накрая, LinkedIn предлага и някои полезни допълнителни приложения, които ще ви вля-
зат в работа. Инструментът SlideShare Presentations например дава възможност да ъпло- SlideShare Presentations например дава възможност да ъпло-SlideShare Presentations например дава възможност да ъпло- Presentations например дава възможност да ъпло-Presentations например дава възможност да ъпло-
удвате към профила си в Мрежата материали от типа „слайдшоу”, PowerPoint презентации, 
PDF-и и даже видео, при това само с няколко клика. Други програмки, които си заслужават 
вниманието, са също така Polls, която ви помага да събирате дан ни от своите контакти, или 
Creative Portfolio Display, която ви позволява да си правите албуми със собствени визуал- Portfolio Display, която ви позволява да си правите албуми със собствени визуал-Portfolio Display, която ви позволява да си правите албуми със собствени визуал- Display, която ви позволява да си правите албуми със собствени визуал-Display, която ви позволява да си правите албуми със собствени визуал-, която ви позволява да си правите албуми със собствени визуал-която ви позволява да си правите албуми със собствени визуал-
ни произведения. 

След всичко казано до тук изглежда остана да добавим заключителните думи. Може би 
най-добрият завършек в случая ще е една „бонус” препоръка, която също е изпитана в 
практиката: ако търсите възможно най-добро визуализиране на своя професионален он-
лайн профил, използвайте e-mail подписа си, за да насочвате към него. Всички съвремен-
ни e-mail клиенти дават възможност за редактиране на сигнатурите, така че лесно да до-e-mail клиенти дават възможност за редактиране на сигнатурите, така че лесно да до--mail клиенти дават възможност за редактиране на сигнатурите, така че лесно да до-mail клиенти дават възможност за редактиране на сигнатурите, така че лесно да до- клиенти дават възможност за редактиране на сигнатурите, така че лесно да до-

бавите в тях освен телефоните 
си също и линкове към личния си 
уебсайт, блога си, акаунтите си в 
социалните мрежи и каквото още 
се сетите. Подобен подпис меж-
ду другото може да се направи и 
в Gmail, при това съвсем лесно. 
За целта трябва да отворите ме-трябва да отворите ме-
нюто за настройка на пощата (с 
иконка на зъбно колело горе вдя-
сно), да намерите менюто Set-Set-
tings и след това да откриете оп- и след това да откриете оп-и след това да откриете оп-
цията “Signature.” 

Желаем ви успех в откриване-
то на мечтаното професионално 
поприще.

По материали от PC World, �АЩ

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ИНТЕРНЕТ”
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WordPress – история с лесно начало
WordРress безспорно се наложи като най-предпочитаната блог платформа в света със своите над 60 милиона 

потребители. Постоян но излизат нови подобрения, като безплатни теми (визии), нови plugin-и и най-различни джа-
джи. Случва се често обаче един обикновен блог с неголям брой посещения да се отваря бавно и да изпитва нужда 
от допълнителен хостинг ресурс.

Ако до момента вашият блог не е имал проблем с потреблението на голям ресурс от хостинга ви, това значи, че 
или още не е станал популярен, или сте положили грижи за неговото оптимизиране. Изчерпването на хостинг ресур-
сите идва неочаквано особено когато регистрирате редовно нови посетители. Както знаем, WordPress е мощна плат-
форма, която позволява на блогърите бързо, лесно и адаптивно да управляват своята блог страничка. За нещастие 
тази гъвкавост води и до промени в структурата и дизайна, които самата платформа все още не обслужва оптимално. 

В следващите редове ще се опитаме да разберем на какво се дължи това, като отговорим на няколко важни въпроса. 

Как работи Wordpress с базата дан ни?
WordPress се обръща към MySQL базата дан ни (БД) за всичко! За всяка страница, която се визуализира, WordPress 

прави множество заявки към БД. Високата свързаност и бързата работа на сървърните хард дискове са нещо, което 
може да намали забавящия ефект на множеството заявки. Има неща обаче, които не могат да бъдат избегнати. Тук вли-
зат използването на памет за осъществяването на тези операции и общата сложност на изпълнение на всички заявки. 

Нека разгледаме един прост пример. Ето какво се случва, когато направим една заявка към базата дан ни във ва-
шия блог:

Тя казва следното:
1. Отвори връзка към базата дан ни; 
2. Провери пълномощията; 
3. Подготви заявки, за които трябва да се чете в няколко таблици; 
4. Вземи записа обратно;
5. Направи анализ на информацията; 
6. Сложи по-малко от 30 знака текст на един елемент на вашата страница.
Това се случва от няколко до много пъти на една страница от блога, което е доста работа за обслужващия уеб-

сървър.

Как се държи уеб сървърът?
Повечето хостинги са базирани на операцион на система Linux и използват Apache уебсървър. Apache е усъвър-

шенстван уебсървър, който може да обслужва всички нужди на WordPress. С неговата универсалност обаче идва и 
нуждата от ресурси. Всеки потребител, който се свързва към Apache, зарежда множество елементи от вашия блог: 
изображения, скриптове, различни стилове и HTML. Това натоварва уебсървърa заради големия брой заявки.

Второто предизвикателство е свързано с това, че Интернет връзките са „словоохотливи“. Докато пишете в блога 
си, браузърът ви изисква три различни начина на „ръкостискане“ с мрежата. Той прави множество запитвания към 
хостинг сървъра, който от своя страна му отвръща съвестно и това се случва през цялото време. Това може да до-
веде до проблеми с изпълнението на определена заявка и в моментите на пиково натоварване на мрежата, от коя-
то потребителят сърфира. 

Проблемът не е ли в хостинга?
Споделеният хостинг помещава множество сайтове на един сървър. В резултат на това вашият блог споделя хос-

тинг ресурси с всички останали блогове на сървъра. Това принуждава хостинг доставчиците да следят за параме-
три, като използвана памет, използвано процесорно време, брой на едновремен ни заявки към базата дан ни, брой 
процеси и доста други. За да се гарантира безпроблемната работа на сървъра за споделен хостинг, има две възмож-
ности. По-рядко потреблението се ограничава, което може да доведе до бавене на зареждането или други ефекти. 
В повечето случаи доставчикът ви информира за увеличеното потребление и се договаряте за нов хостинг план.

Host.bg се стеми максимално да улесни потребителите, използващи WordPress, при експлоатацията на техните 
сайтове. Хостинг софтуерът на фирмата може да генерира подробни статистики за операциите писане и четене, за 
използваното процесорно време и за памет та която процесите, обслужващи всеки отделен акаунт използ-
ват. Тези статистически дан ни дават цен на информация на клиента как точно е разпределено неговото по-
требление и как може да го оптимизира.
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Професия „етичен хакер” – 
от първите стъпки 
до „вещи в занаята”

Ако понятия като „вирус”, DDoS атака или „buffer overflow” 
палят вашето въображение и предизвикват приятен 
сърбеж в пръстите ви, може би няма да е лоша идея да 
опитате професионална реализация като законен хакер. 
Ако смятате също, че притежавате уменията и искате 
да направите първите стъпки на това поприще, значи 
трябва да научите само още няколко прости неща. 
Точно за тях ще разкажем в следващата статия.

Lifestyle
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Ако се интересувате от информацион ни технологии, със сигурност сте научили, че не 
всички, които се наричат „хакери”, са лоши хора. Всъщност много от тях вършат лю-
бимите си дейности съвсем закон но и дори получават много добри пари за това. На-

последък все повече бизнес и правителствени организации, които се отнасят сериозно към 
сигурност та на мрежите си, наемат такива специалисти – етични хакери, които се опитват 
да проникват в мрежите, приложенията или корпоративните системи с цел да открият уяз-
вимите места в тях и да ги „запушат” така, че наистина злонамерените „кракери” да не могат 
да ги използват. Е, да, адреналинът може би не е същият както, когато хакваш незакон но, 
но пък този „минус” се компенсира от факта, че няма опасност ФБР, Интерпол или НСБОП 
да те „опандизят” за доста продължително време, както напоследък често се случва на 
т.нар. „черни шапки”.

Всъщност в наши дни международният трудов пазар предлага удивително добри усло-
вия за професионална реализация на етичните хакери. Въпреки продължаващите глобал-
ни колебания в икономиката ИТ индустрията като цяло продължава да расте, а в същото 
време информацион ната защита става все по-важен фактор за бизнеса. Това констатира 
наскоро известната аналитична агенция Gartner, която очаква глобалните разходи за secu-secu-
rity услуги да нараснат с почти 40% в периода 2011-2015 г. и в края му да надхвърлят зна- услуги да нараснат с почти 40% в периода 2011-2015 г. и в края му да надхвърлят зна-услуги да нараснат с почти 40% в периода 2011-2015 г. и в края му да надхвърлят зна-
чителната сума от $49,1 млрд. Една доста съществена част от тези пари отива за заплати 
на етичните хакери, наричани още „бели шапки” или penetration тестери (вж. определения-penetration тестери (вж. определения- тестери (вж. определения-тестери (вж. определения-
та в карето по-долу). 

Според наблюденията на колегите от американското издание на PC World, до които се 
допитахме за тази статия, начинаещите етични хакери през първите години от дейност та си 
успяват да заработват много прилично – между $50 000 и $100 000 годишно – в зависимост 
от конкретната компания, за която работят, познанията и образованието им. А след няколко 
години професионален опит заплатите могат да нараснат и над $120 000 годишно. 

Разбира се, наместването в очевидно сладката позиция на етичен хакер, работещ закон-
но за някоя компания или организация, не става просто с подаване на CV и мотивацион но 
писмо. Нужни са както някои специфични умения, така и набор от ИТ сертификати, които 
могат да помогнат много за намирането на мечтаната работа. В следващите редове ще ви 
запознаем имен но с тях. Междувремен но предлагаме кратко изясняване на понятията, кои-
то споменахме до тук. 

Първите стъпки по пътя към етичното хакерство
Както вече споменахме по-горе, заемането на желаната позиция „етичен хакер” не е като 

да станеш секретар. Впрочем така стоят нещата и за повечето добри позиции в ИТ бранша, 
където работодателите обикновено изискват две основни неща – опит и образование, вклю-
чително специфично (ИТ сертификати). Същото важи и за етичното хакерство, но с уговор-
ката, че специфичните ви умения за това поприще трябва да включват опит в сферата на 
ИТ сигурност та и информацион ната защита. В съревнованията за тази позиция той често 
е с по-голяма тежест, отколкото са университетските дипломи. Международнопризнатите 
сертификати обаче са необходимост, която няма как да се избегне. Ето какво препоръчват 
в това отношение специалистите по наемане на персонал. 

Ако тепърва тръгвате по пътя, който ще ви отведе към мечтаната позиция на етичен ха-
кер, добре е да започнете с основното. Сдобийте се A+ сертификат и започнете работа като 
специалист по техническа поддръжка в някоя компания. След като придобиете известен 
опит и по възможност още няколко полезни сертификата (например Network+ или CCNA), 
е добре да преминете към ролята на системен администратор, а след още някоя и дру-
га година – на мрежов инженер. След това специалистите препоръчват да вложите малко 
време и усилия в ученето за сертификати, свързани със сигурност та (Security+, CISSP или 
TICSA) и в намирането на подходяща работна позиция като специалист по информацион-
на защита. Веднъж озовали се на такава длъжност, ще имате възможност (а и трябва с ог-
лед на бъдещата цел) да се фокусирате върху т.нар. penetration тестове и да се запознаете 
по-отблизо с инструментите на занаята „етичен хакер”. Той също си има официален серти-
фикат, който удостоверява уменията за него. Нарича се Certi�ed Ethical Hacker (CEH) сер-
тификация и се предлага от Международния съвет на консултантите по електрон на търго-
вия (International Council of Electronic Commerce Consultants – за кратко МСКЕТ). След като 
покриете изискванията за този сертификат, вече можете да кандидатствате и за позицията 
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Изясняване на понятията: хакери, кракери и „шапки” 
Понятието „хакер” обикновено носи негативен заряд, затова професия като „етичен ха-

кер” може да прозвучи като оксиморон – т.е. несъвместимо съчетание от две привидно 
взаимно изключващи се понятия. Това обаче е недоразумение, което лесно може да се ликвиди-
ра, ако се изясни същност та на тези понятия. Ето я и нея:

Под хакер обикновено се разбира човек, който разбива определена компютърна система най-често 
с цел собствена облага – независимо дали това е придобиване на информация и дан ни, присвояване 
на дан ни, създаване на неоторизирани/непозволени или изискани от поддържащите системата спе-
циалисти промени в нея, които често водят до срива ѝ, недобра функционалност и т.н. В действител-
ност в сферата на компютърната техника терминът „хакер“ има няколко основни значения:

• във всекидневния език понятието се използва широко за назоваване на някого, който проник-
ва в чужди компютърни системи чрез Интернет, което обикновено е незакон но, и с това извърш-
ва престъпление;

• в жаргона на компютърните специалисти с „хакер“ се обозначава компютърен ентусиаст, който 
има големи познания в тази област и богат опит в програмирането, но не е задължително да зло-
употребява със своите умения;

• с проникване в компютърни системи, което наподобява действията на хакерите и цели да от-
крие пропуски в сигурност та им, се занимават и специалистите по компютърна сигурност.

Терминът е обект на дългогодишни дискусии, целящи да дадат подходящо определение на ду-
мата „хакер“. Компютърните специалисти например настояват, че някой, който прониква с крими-
нални цели в чужди компютри, е по-добре да бъде наричан „кракер” (от англ. crack-чупя), а не 
хакер. Тази необходимост за разграничаване произлиза от факта, че масовите медии не правят 
разлика между компютърните престъпници, наричани още кракери и „черни шапки” (Black Hats), 
и експертите по компютърна сигурност – т.нар. „бели шапки” (или „етични хакери”). Много компю-
търни експерти твърдят, че те също заслужават титлата хакер и че само злонамерените трябва 
да се наричат кракери. 

Въпреки това основната употреба на думата и негативният смисъл, който се влага в нея, про-
дължават да се налагат от средствата за масово осведомяване, които от 1980 г. насам наричат 
компютърните престъпници „хакери“. Тук трябва да се спомене и още една разновидност на ком-
пютърния „престъпник“ – Script Kiddie (скрипт-киди). Думата е пренебрежително название на чо-
век, който извършва атаки над компютри с помощ та на програми, написани от други хора, и с мно-
го малко познания за начина им на работа. Това е един много разпространен вид компютърен 
„вандал“, който също бива назоваван погрешно „хакер“ от медиите.

Етичният хакер, наричан още „бяла шапка” (White Hat), от друга страна, е компютърен спе-, от друга страна, е компютърен спе- от друга страна, е компютърен спе-
циалист, който прониква в системите, за да тества сигурност та им. Т.е. става въпрос за хора, ко-, за да тества сигурност та им. Т.е. става въпрос за хора, ко- за да тества сигурност та им. Т.е. става въпрос за хора, ко-Т.е. става въпрос за хора, ко-, ко-
ито извършват тестове, търсейки уязвимости на информацион ните системи в рамките на дого-
ворно споразумение и не рядко работейки за дадена компания също като външни консултанти 
по сигурност та. Етичните хакери използват различни методи на тестване, с които целят да га-
рантират, че информацион ните системи на компанията са достатъчно сигурни. Методите са най-
разнородни, включват DoS-атаки, използването на специфични хакерски инструменти, като W3af, 
Nessus, LOIC, Metasploit, Nmap и др., които идентифицират уязвимости в системите. Не на по-
следно място сред техниките е и популярното напоследък „социално инженерство”. 

Съществуват и редица организации, които регулират етичното хакване. Това са например Аген-и редица организации, които регулират етичното хакване. Това са например Аген-организации, които регулират етичното хакване. Това са например Аген-
цията за национална сигурност (NSA) в САЩ, която предлага сертификат CNSS 4011, и Междуна-
родният съвет за електрон на търговия, който е разработил професионални сертификати, курсове 
и онлайн обучение, обхващащи различни сфери на тази дейност. Подробности за сертификатите, 
уменията и ресурсите на етичния хакер има по-нататък в статията.

Източник: Wikipedia
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на етичен хакер. 
И още една препоръка от HR специалистите: за „хакер” познанията в област та на мре-HR специалистите: за „хакер” познанията в област та на мре- специалистите: за „хакер” познанията в област та на мре-специалистите: за „хакер” познанията в област та на мре-

жите са жизненоважни, но все пак не пренебрегвайте и ноу-хауто в свързаните с тях обла-
сти. Силно препоръчителни са например уменията и практиката с �nix/Linux платформите, 
техните команди и различните дистрибуции. Познанията в езиците за програмиране също 
няма да са ви излишни, особено ако поназнайвате C, LISP, Perl или Java. Няма да е лошо и 
ако прекарате известно време в занимания с популярни бази дан ни, например SQL. 

„Меките” умения
Хакерството не е само въпрос на чисто технически умения и познания, то изисква и при-

тежаването на някои специфични „меки” (разбирай нетехнически) умения, както всъщност е 
при всяка друга ИТ длъжност. А меките умения, които са задължителни за занаята на етич-
ния хакер, са малко, но важни. Те включват стриктна работна етика, много добри умения за 
решаване на проблемите, отлични комуникацион ни способности, запазване на мотивация-
та във всякакви ситуации. 

Важни за етичните хакери са и други качества, като богатият житейски опит, способност-
та за общуване с различни хора и даже известен талант за психологическа манипулация – 
в края на краищата рано или късно ще им се наложи да убедят по всеки възможен начин 
нищо неподозиращите потребители да предоставят лична информация и поверителни дан-
ни. Всъщност психологическият аспект става все по-важен за етичното хакерство, а в сфе-
рата на сигурност та способност та за манипулиране на потребителя напоследък е модер-
но да се нарича „социално инженерство”  – набор от техники, използващи подвеждащите 
методи и слабостите на самите потребители, за да се постигне определена цел, например 
инсталиране на проследяваща програма или предоставяне на поверителна информация. 
Това безспорно са прийоми, които всеки (етичен) хакер би трябвало да владее.

 
Важно: Стойте на „светло”!

Според специалистите по сигурност та, а и според кариерните експерти, за етичния хакер 
особено важно е да стои от „светлата” страна на закона, т.е. да не се забърква в незакон ни 
действия, каквито всъщност са всички прониквания в мрежите на хора или организации без 

тяхното изрично съгласие. Дори да не дове-
дат до осъдителни присъди, нелегалните дей-
ности от този тип лесно могат да ви създадат 
лоша репутация и да унищожат още в заро-
диш кариерата ви, предупреждават експерти-
те. А за такава отговорна работа, каквато е на 
етичния хакер, всичко компании и организа-
ции проверяват внимателно миналото и пре-
дишните „постижения” на кандидатите. 

Какво точно стои зад званието 
Certified Ethical Hacker (CEH)?

Както споменахме по-горе, превръщането 
в сертифициран етичен хакер, или Certi�ed 
Ethical Hacker (CEH), изисква, първо, някол-
ко години опит в сферата на ИТ сигурност та 
и, второ, удостоверение от МСКЕТ. То е уни-МСКЕТ. То е уни-е уни-
версално и по принцип важи във всички стра-
ни и организации по света. Най-общо казано, 
този сертификат удостоверява, че разбирате 
сигурност та и от гледната точка на хакерите, 
както и че владеете техния начин на мисле-
не, специфичните им инструменти и техни-
ки, включително „експлойти”, уязвими места в 
системите и контрамерки.

Самата квалификация за CEH сертификата 
включва специализация в различни области, 

www.pcworld.bg  Април 2012 47

Lifestyle

https://cert.eccouncil.org/
https://cert.eccouncil.org/
www.pcworld.bg


като тестове за проникване (penetration testing), разузнаване, проследяване на натрапници 
и споменатото социално инженерство. Курсът на обучение за тази диплома покрива също 
създаване на троянски коне, задни врати, вируси и червеи и др. Разбира се, задължително 
се изучават също различните видове атаки: отказ за обслужване (denial of service – DoS), 
SQL инжекции, претоварване на буферите (buffer overflow), „отвличане” на сесии (session 
hijacking) и хакване на системата (system hacking). Със сигурност ще откриете как да завла-
дявате уебсървъри и уебприложения, ще научите как да подслушвате мрежи, да разбивате 
шифрите на безжични мрежи и да избягвате защитни стени и софтуер за откриване на на-
трапници (IDS – Intrusion Detection Software).

Звучи като мечтата на всеки хакер. Още по-примамливо е, че при обучението за покрива-
не на CEH сертификата МСКЕТ дава възможност за онлайн лекции и практически стажове 
в компании партньори на организацията и даже във виртуална лаборатория – т.нар. iLabs: 
предлагана на абонаментен принцип услуга, която ви предоставя виртуална среда за уп-
ражнения и експерименти. 

За да получите CEH сертифика, МСКЕТ иска да имате поне две години стаж на длъжност, 
свързана с информацион ната сигурност, доказан с подписан и удостоверен от работодате-
ля документ. Разбира се, трябва да преминете и съответния изпит, след което вече офици-
ално ще можете да се наричате Certi�ed Ethical Hacker – сертифициран етичен хакер.

Полезни информацион ни ресурси
Както със сигурност вече сте разбрали, овладяването на занаята на етичния хакер е 

свързано с доста работа и много учене. Тази статия може да ви насочи към първите стъп-
ки в това поприще, но едва ли ще е достатъчна като справочен ресурс за по-нататък, още 
повече че за написването ѝ ние също използвахме доста странични материали по темата. 

Хубавото е, че в Интернет има още много полезна информация по темата за етичното (и 
недотам етичното) хакерство, за инструментите, специфичните техники и какво ли още не. 
Става въпрос за англоезичната част от Мрежата, но ако сте решили да ставате хакери, тази 
подробност едва ли ще ви затрудни. За завършек ето и малко полезна „библиография”.
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 За старт на проучванията по всички въпроси, свързани с етичното хакерство и CEH сертифи-CEH сертифи- сертифи-сертифи-
катите, разбира се, препоръчваме информацион ната секция в официалния сайт на организация-
та МСКЕТ. По въпроса има и доста англоезична литература под формата на книги, които можете 
лесно да откриете и купите от Amazon.

Ако пък се интересувате от прости техники за хакери от типа „Как да разбием мрежата на ком-
шията”, които да ви мотивират, можете да изпробвате Firefox добавката Firesheep или Android 
приложението Droidsheep, с които да откраднете онлайн акаунтите си през Wi-Fi мрежа (както 
споменахме, не е добра идея да крадете чужди, ако не искате да си навлечете неприятности с 
властите). 

Друга интересна платформа за хакерски експерименти е инструменталният набор BackTrack 
live CD, с който можете да изпробвате WEP защитата на домашния рутер. Доста полезна инфор-WEP защитата на домашния рутер. Доста полезна инфор- защитата на домашния рутер. Доста полезна инфор-защитата на домашния рутер. Доста полезна инфор-
мация за хакването и практически съвети със сигурност ще откриете и в онлайн ресурса Hack This 
Site.

След като напреднете достатъчно в занаята, доста ноу-хау можете да придобиете и от срещи 
очи в очи с представители на бранша, като участвате в различни хакерски конференции. Най-ста-
рата, най-голямата и най-влиятелната от тях е DefCon. Всъщност тези събития могат да ви дадат 
полезни контакти не само с други хакери, но и с потенциални ментори и работодатели не само в 
САЩ, но и в Европа (за целта можете да погледнете локалните групи на DefCon).

Тези ресурси би трябвало да ви помогнат много в задачата да станете етичен хакер. 
Междувремен но важно е да помните две неща: 1) всичко зависи от вас самите, и 2) не нахълтвай-
те с взлом в чужда мрежа без изрично писмено разрешение за това. 

За нас остана да ви пожелаем успех и да ви стискаме палци. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “LIFESTYLE”
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Що е то NFC…
(… и с какво може  
да ни бъде полезно?)

По всичко личи, че така наречената Near Field Communications технология (или NFC) 
ще бъде следващата ярка звезда на небосклона на мобилните комуникации. Заявки 
за това се дават отдавна, но нещата сякаш се избистриха най-вече по време на от-

миналото в началото на годината Consumer Electronics Show. На него почти всеки нов мо-Consumer Electronics Show. На него почти всеки нов мо- Electronics Show. На него почти всеки нов мо-Electronics Show. На него почти всеки нов мо- Show. На него почти всеки нов мо-Show. На него почти всеки нов мо-. На него почти всеки нов мо-
дел на водещите компании в тази област гордо предлагаше поддръжка на тази технология. 
Нещо повече – дори чисто софтуерни корпорации, като Microsoft с техният нов Windows 
Phone 8, също акцентираха върху опциите за работа с NFC.

И докато всички говорят по темата, почти никой не си прави труда да отговори кратко, точ-
но и ясно на два много важни за редовия потребител въпроса: „Що е то NFC и с какво може 
да ни бъде полезна тази технология?”.

www.pcworld.bg


Какво представлява?
Near Field Communications (както подсказва името ѝ) е стандарт за обмен на информация 

между две поддържащи технологията устройства посредством използване на специфична 
радиочестота. До тук нищо ново, ще кажете – с какво е по-различна NFC от Bluetooth напри-NFC от Bluetooth напри- от Bluetooth напри-Bluetooth напри- напри-
мер? Да, на пръв поглед нещата изглеждат много подобни, но за разлика от други актуални 
напоследък стандарти за комуникация NFC работи само на ултракъси разстояния. Всъщ-NFC работи само на ултракъси разстояния. Всъщ- работи само на ултракъси разстояния. Всъщ-
ност, за да се осъществи обмен, двете съвместими устройства трябва да са на не повече от 
4 сантиметра едно от друго!

Виждам, че гледате озадачено и се чудите защо им е на производителите на мобилни 
устройства да предлагат подобна технология, след като съществуващите Wi-Fi и Bluetooth 
имат активен обхват от 20 и повече метра?

Всъщност при NFC скъсените разстояния са съзнателно търсени и са ярко доказател-NFC скъсените разстояния са съзнателно търсени и са ярко доказател- скъсените разстояния са съзнателно търсени и са ярко доказател-
ство, че понякога „по-малко е повече”.

„Комуникацията на близки разстояния” започна да навлиза масово в света на високите 
технологии още преди 5 или 6 години. Причината едва сега да се заговори по-сериозно за 
нея е свързана с факта, че през това време редица големи имена в индустрията, като Nokia, 
Philips и Sony, усилено работиха за усъвършенстването ѝ и едва напоследък тя започна да 
се появява като важна част от мобилните и комуникацион ните устройства от последно по-
коление.

Важност та на NFC се заключва най-общо в следното: тъй като по дефиниция работи в 
много ограничен обхват, тя е идеална за извършване на така наречените „защитени тран-
закции”. Иначе казано – парични разплащания и трансфери. Друг голям плюс на техноло-
гията (за разлика от Wi-Fi и Bluetooth) е, че при нея прехвърлянето на дан ни се извършва 
почти мигновено.

Ако тя се възприеме широко (за което на пръв поглед съществуват всички необходими 
предпоставки), един ден NFC може буквално да „изкара от употреба” масово използваните 
в момента дебитни и кредитни чип-карти, превръщайки мобилните ни телефони в своеоб-
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разни цифрови портфейли. За целта само ще трябва да допрете телефона си до специа-
лен NFC таг, поставен върху стоката, на касата в супермаркета или на колонката на бензи-NFC таг, поставен върху стоката, на касата в супермаркета или на колонката на бензи- таг, поставен върху стоката, на касата в супермаркета или на колонката на бензи-
ностанцията.

Друго възможно приложение на тази технология е в сферата на здравеопазването, къде-
то тя може да бъде използване за съхранение на личното медицинско досие на пациента 
и да бъде на разположение на лекаря отново с едно докосване на съответният NFC етикет.

Междувремен но NFC вече се използва (при това масово) за почти незабавен трансфер 
на разнообразна информация между съвместими устройства – списъци с контакти, фото-
графии, видеофайлове и дори малки пакети от дан ни при игра в мултиплейър.

С какво може да ни бъде полезна?
Да, в момента имплементирането на тази технология в България върви сравнително бав-

но. Което в никакъв случай не означава, че страната ни за пореден път е останала встрани 
от световните хай-тек тенденции – напротив!

Причината за сравнително ниските темпове за възприемане на този тип разплащания в 
момента, най-общо казано, е липсата на NFC екосистема.

В много страни по света обаче вече има множество работе-
щи пилотни проекти за внедряване на Near Field комуникации 
в изключително широк спектър от области – от обществения 
транспорт до туризма и услугите.

Например през миналата година в един от най-модерните 
стокхолмски хотели „Кларион” стартира проект, благодарение 
на който добре познатите ни кей-карти (магнитни карти, из-
ползвани вместо ключове за стаите) бяха заменени от NFC 
телефони. Нещо повече – предлага се опция гостът да сва-
ли специално приложение в собствения си телефон (ако той 
има NFC поддръжка, разбира се), с което да съкрати сериоз-NFC поддръжка, разбира се), с което да съкрати сериоз- поддръжка, разбира се), с което да съкрати сериоз-
но процедурата по чекиране.

В Сан Франциско пък на подобен принцип скоро ще зарабо-
тят всички 30 800 автомата за паркиране в града. Така, за да 
плати таксата си за престой, водачът ще може просто да „чу-
кне” телефона си в съответния NFC етикет – бързо и лесно. 

В Австрия пък NFC се използва за разплащания в нацио-NFC се използва за разплащания в нацио- се използва за разплащания в нацио-
налната железница и виенското метро. Подобен проект съ-
ществува и във Франкфурт, където потребителите могат да 
използват NFC за достъп и до допълнителна информация, 
като например промоции за различни отстъпки или списък от 
намиращи се в близост до дадена метроспирка ресторанти. 

С интеграцията на NFC поддръжка като неделима част от Android 2.3 (Gingerbread) Google 
пък предложиха приложението Mobile Wallet („Мобилен портфейл”). С негова помощ потреби-Mobile Wallet („Мобилен портфейл”). С негова помощ потреби- Wallet („Мобилен портфейл”). С негова помощ потреби-Wallet („Мобилен портфейл”). С негова помощ потреби- („Мобилен портфейл”). С негова помощ потреби-
телят получава достъп до специална система за разплащания, в която могат да бъдат съхра-
нявани дан ни за кредитни карти, карти с промо-
ции или т.нар. „gift cards”, които да се използват с 
всеки PayPass терминал (част от услугата PayP-PayPass терминал (част от услугата PayP- терминал (част от услугата PayP-PayP-
al, предлагаща вече NFC поддръжка). 

Засега това приложение работи само с Nex-Nex-
us S 4G телефони на щатския оператор Sprint, 
но плановете са през 2012 да стане масово на 
американския мобилен пазар.

Ситуацията у нас?
Както вече споменахме, и България не е по-

дмината от надигащата се NFC вълна. Още 
през миналото лято „Принтек България“ – дру-
жество, работещо в сферата на безкасовите 
разплащания, обяви плановете си за развитие 
на тази технология. По думите на представи-
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тели на фирмата основно условие за масово 
възприемане на NFC е натрупването на кри-NFC е натрупването на кри- е натрупването на кри-
тична маса потребители, запознати с този вид 
разплащания и склон ни да ги използват – про-
цес, който тече активно в момента.

Принципът е горе-долу същият, както при 
навлизането на дебитните и кредитните карти 
на националния пазар преди десетина години. 
Повечето потребители, оценили предимства-
та и комфорта на безналичните разплащания, 
катализираха търсене на подобен род услуги 
от страна на банки и търговци на дребно.

В същото време друг голям играч на този па-
зар – „Система за електрон ни плащания Бъл-
гария” („СЕП България”), активно разработ-
ва своя собствена система за безконтактни 
(NFC) плащания, която вече е внедрена и се 
използва в повече от 10 търговски обекта на 
територията на страната. В момента услугата 
е активна за клиенти на VIVACOM и Globul, но 
СЕП преговарят и с третия телеком – Мтел, и 
е въпрос на време NFC поддръжката да ста-NFC поддръжката да ста- поддръжката да ста-
не масова.

Междувремен но някои банки също възпри-
емат новата технология – един от пионерите 
в тази област е „Първа инвестицион на банка”, 
която още от миналата зима предлага Pay-Pay-
Pass карти за безконтактни разплащания.

Сред другите български финансови инсти-
туции, предлагащи подобна услуга, са „Али-
анц“ и Пощенска банка.

Мога ли да я имам и кога?
Ако възнамерявате да се сдобиете с нов мо-

билен телефон през тази година (или да за-
мените стария), то почти сигурно той ще раз-
полага с предварително инсталиран NFC чип 

(за повече информация по този въпрос вижте карето). Нещо повече – новите версии на 
всички водещи мобилни операцион ни системи, като Symbian Belle на Nokia, Windows Phone 
8 на Microsoft и, разбира се, Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) на Google, ще предлагат на-Microsoft и, разбира се, Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) на Google, ще предлагат на- и, разбира се, Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) на Google, ще предлагат на-Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) на Google, ще предлагат на- 4.0 (Ice Cream Sandwich) на Google, ще предлагат на-Ice Cream Sandwich) на Google, ще предлагат на- Cream Sandwich) на Google, ще предлагат на-Cream Sandwich) на Google, ще предлагат на- Sandwich) на Google, ще предлагат на-Sandwich) на Google, ще предлагат на-) на Google, ще предлагат на-Google, ще предлагат на-, ще предлагат на-
тивна поддръжка за технологията.
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Дори и да разполагате с по-стар модел апарат обаче, това не означава, че ще останете 
отрязани от NFC света! Ако смените SIM или мемори картата си с нов, NFC поддържащ мо-NFC света! Ако смените SIM или мемори картата си с нов, NFC поддържащ мо- света! Ако смените SIM или мемори картата си с нов, NFC поддържащ мо-SIM или мемори картата си с нов, NFC поддържащ мо- или мемори картата си с нов, NFC поддържащ мо-NFC поддържащ мо- поддържащ мо-
дел, ще можете спокойно да се възползвате от възможностите на тази технология.

Въпреки многобройните си несъмнени предимства NFC все още има и доста слабости. 
Една от най-сериозните например е свързана с наличието на повече от един цифров порт-
фейл, активен в едно и също мобилно устройство. Тъй като това би „объркало” вашия теле-
фон и той няма да може да прецени от кой точно да извършва разплащанията, GSMA асо-GSMA асо- асо-
циацията въведе ново ограничение за всеки NFC поддържащ апарат, по силата на което той 
може да оперира само с един цифров портфейл за разплащания. Освен това използваните 
NFC SIM карти следва да бъдат издавани при строги изисквания за контрол и сигурност, за 
които да следят съответните мобилни оператори.

Друг недостатък на технологията е свързан с вариациите на стандарта. Заради разлики 
в реализацията на поддръжката устройствата на някои производители не са съвместими 
едно с друго – така например в момента не можете да извършвате NFC обмен между апа-NFC обмен между апа- обмен между апа-
рати с марките Nokiа и BlackBerry. 

Това, разбира се, са неща, които ще бъдат изчистени с масовото навлизане на техноло-
гията, и скоро NFC стандартът ще е също толко-NFC стандартът ще е също толко-стандартът ще е също толко-
ва универсален, колкото са Bluetooth и Wi-Fi в мо-Bluetooth и Wi-Fi в мо-и Wi-Fi в мо-Wi-Fi в мо-в мо-
мента. 

Кои нови модели мобилни телефони предлагат нативна NFC поддръжка?

Samsung Galaxy Nexus
Първият мобилен телефон, използващ новия Android 4.0 (Ice Cream 

Sandwich) и предлагащ пълноцен на NFC поддръжка. Освен за безконтакт-) и предлагащ пълноцен на NFC поддръжка. Освен за безконтакт-NFC поддръжка. Освен за безконтакт- поддръжка. Освен за безконтакт-
ни разплащания ще можете да го използвате още и за споделяне на контак-
ти, уебстраници, видеофайлове и приложения благодарение на функцията 
Android Beam, базиранa на NFC.

Цена:Около 1200 лв. 

Nokia 701
Един от първите модели, които ще разчитат на 

последната версия на операцион ната система 
Symbian (Belle). Екипиран с мощен едногигахер- (Belle). Екипиран с мощен едногигахер-Belle). Екипиран с мощен едногигахер-). Екипиран с мощен едногигахер-
цов процесор и 512 МВ оперативна памет, 701 оп-
ределено изглежда по-различно от останалите си 
Symbian предшественици 
и предлага пълноцен на 
поддръжка на NFC. 
Цена: Около 470 лв. 

BlackBerry Bold 9900
Флагманът на новата, 

девета генерация бизнес 
смартфони на RIM съв-RIM съв- съв-
сем естествено предлага 
поддръжка за модерните 
безконтактни разплаща-
ния. Всъщност благодаре-
ние на новата BB OS 7.0 
операцион на система под-
дръжка за NFC ще имат и 

останалите модели от сери-
ята – Bold 9790 и 9380.

Цена: Около 1000 лв. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА  
“МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ”
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Първа порция 
полезни трикове  
за Windows 8
Основното меню включва съвети за USB 
инсталация на Consumer Preview версията 
на операцион ната система, описание на 
новите шорткъти в Windows 8 и преглед 
на функционалност та и пазаруването в 
Windows Store. Предястие – статистика 
на първите потребителски отзиви за 
новата ОС на Microsoft. 
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- Общи подобрения: Доработени са възможностите 
за управление както с докосване, така и с клавиатура 
и мишка, усъвършенствана е платформата за разра-
ботка, повишени са производителност та, качеството и 
надеждност та на всички подсистеми;

- Windows Store с нови приложения: С Windows 8 
Consumer Preview дебютира и бета-версията на магази- Preview дебютира и бета-версията на магази-Preview дебютира и бета-версията на магази- дебютира и бета-версията на магази-
на Windows Store, в който вече има редица Metro базира-Metro базира-базира-
ни приложения от Microsoft и от независими разработчици. 
Нещо повече, в Consumer Preview изданието всички прило-Consumer Preview изданието всички прило- Preview изданието всички прило-Preview изданието всички прило- изданието всички прило-
жения са достъпни за потребителите безплатно „с цел за-„с цел за-с цел за-
познаване”. Освен това Windows Store порталът предоста-Windows Store порталът предоста- Store порталът предоста-Store порталът предоста- порталът предоста-
вя индивидуални препоръки за приложенията, а Windows 
8 дава възможност за пренасяне на програмите и настрой-
ките им на различни компютри, с което опростява търсене-
то на софтуер и елиминира нуждата приложенията да се 
инсталират поотделно за всяко различно устройство;

- Включване към облака за Windows ��-та и те-Windows ��-та и те- ��-та и те-��-та и те--та и те-
лефони с Windows �hone 7: Windows 8 Consumer 
Preview осигурява интеграция на важната потребител- осигурява интеграция на важната потребител-
ска информация с уебуслугите на Microsoft. Допълни-Microsoft. Допълни-. Допълни-
телна регистрация с Microsoft акаунт осигурява достъп 
до редица интересни функции, като възможност за 
бърз пренос на всички настройки между устройствата, 
използване на cloud пространство за съхранение, вза-cloud пространство за съхранение, вза- пространство за съхранение, вза-
имодействие с електрон на поща, календар и контак-
ти и др. Cloud функционалностите работят на всички 
Windows компютри и на смартфони с Windows Phone 7;

- Internet Explorer 10 �latform �review 5: Нов бра-
узър с пълноекранен потребителски интерфейс и нов, 
хардуерно ускоряван енджин за рендеринг на страни-
ците, подобрения във функционалност та и удобството 
за работа със сензорни екрани, усъвършенствана си-
стема за сигурност и др.

Вече повече от месец на разположение за сваляне и тестове е предварителната потре-
бителска версия на новата операцион на система Windows 8 на Microsoft. Вероятно 
някои от вас вече са я изпробвали, но сигурно има и мнозина, които не са го сторили. 

И в двата случая обаче със сигурност има още какво да се научи, тъй като тази нова плат-
форма, чиито финален вариант се очаква през есента, все още се развива, а и като всяка 
сложна система има специфики и хитринки, които не са отбелязани в официалната доку-
ментация. Точно за някои от тях ще стане дума в настоящата статия, с която се надяваме 
да ви бъдем полезни в експериментите и работата с Windows 8 – независимо дали сте за-
почнали или не. С други думи, в следващите редове ви предлагаме първата порция „съве-
ти и трикове за Windows 8”. Такива със сигурност ще ви „сервираме” и по-нататък, но като 
за начало ще започнем с някои от основните неща, а имен но възможностите за инсталация 
от �SB флашки, новите шорткъти в Windows 8, които допълват вече известните от Седми-�SB флашки, новите шорткъти в Windows 8, които допълват вече известните от Седми- флашки, новите шорткъти в Windows 8, които допълват вече известните от Седми-флашки, новите шорткъти в Windows 8, които допълват вече известните от Седми-Windows 8, които допълват вече известните от Седми- 8, които допълват вече известните от Седми-, които допълват вече известните от Седми-
цата, както и малко повече подробности за една от главните новости в Осмицата – магази-
на за приложения Windows Store. 

Преди да преминем към планираното меню обаче, е редно да започнем и с „предястие”, в 
което ще припомним накратко най-важното за новостите в Windows 8 Consumer Preview и ще 

ви предложим интересна статистика за първите потреби-
телски отзиви за това издание. Те са доста показателни 
не толкова за самата операцион на система, колкото за 
това, как се възприема тя и в кои аспекти от работата с 
нея евентуално може да срещнете затруднения (в слу-
чай, че още не сте започнали със сериозните тестове). 

Но нека да приключим с кулинарните въведения и да 
преминем направо към „яденето”.

100 000 промени от септември досега
Windows 8 Consumer Preview изданието се очакваше с голям 

интерес, тъй като въпреки обозначението си тази версия се смя-тъй като въпреки обозначението си тази версия се смя- си тази версия се смя-
та за „пълна”, т.е. имен но в нея е представен (почти) окончател- т.е. имен но в нея е представен (почти) окончател-т.е. имен но в нея е представен (почти) окончател-почти) окончател-) окончател- окончател-
ният вид на операцион ната система, в който ще се появи през 
есента нейното финално издание (ако не се смятат някои по-
следни доработки и оправянето на евентуални бъгове). В първо- В първо-
то информацион но каре са описани някои от основните измене-
ния, които са направили разработчиците за това издание. 

Основните изменения в Windows 8 Consumer Preview 
според Microsoft
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Шефът на Windows отдела в Microsoft Стивън Синофски (Steven Sinofsky) подчертава, че 
от пускането на Windows 8 Developer Preview през септември 2011 г. досега разработчици-
те на компанията са направили над 100 000 промени в системата. От Microsoft подчертават 
също, че в основата на Windows 8 е залегнала възможност та за безпрецедентна мащаби-Windows 8 е залегнала възможност та за безпрецедентна мащаби- 8 е залегнала възможност та за безпрецедентна мащаби-
руемост или, казано иначе, за това, потребителят да ползва един интерфейс и приложения 
на всевъзможни устройства – от мобилни компютри до лаптопи и таблети.

Както сме споменавали и преди, главна промяна в осмото издание на Windows е Metro 
интерфейсът, познат от мобилната ОС Windows Phone 7 и като цяло разчетен най-вече за 
работа с таблети. От Microsoft не крият, че Windows 8 е разработена с фокус имен но върху 
този тип устройства, но твърдят, че потребителите на настолни РС-та и ноутбуци също ще 
бъдат доволни от новия интерфейс. 

Дали тези очаквания на Microsoft ще се срещнат с реалност та обаче? Това може да каже 
единствено Негово величество Потребителят. Даваме му думата.

Какво показват първите потребителски отзиви за Windows 8 Consumer Preview ?
В месеца след появата на Consumer Preview версията на Windows 8 Мрежата се напълни 

с доста специализирани и подробни ревюта в стил „първи поглед” към новата операцион на 
система на Microsoft. Оценките в повечето от тях, разбира се, са субективни, а и винаги е 
най-добре човек да изпробва сам новото. Все пак за тези, които предпочитат първо да чуят 
мнението на възможно най-много хора, преди да вземат решение за себе си, вече има и ин-, вече има и ин- вече има и ин-
тересна статистика. Такaва информация ни дава например десетдневно онлайн проучване 
на колегите от американското издание на PC World, в което са участвали 2963-ма потреби-PC World, в което са участвали 2963-ма потреби- World, в което са участвали 2963-ма потреби-World, в което са участвали 2963-ма потреби-, в което са участвали 2963-ма потреби-
тели, свалили и изпробвали Windows 8 Consumer Preview версията веднага след появата ѝ.

Интересното в него е, че крайната статистика показва доста нееднозначни потребителски 
мнения за новата операцион на система на Microsoft. Най-противоречивият аспект от нея е 
Metro интерфейсът, констатират колегите, които са обобщили резултатите. Според тях над 
една четвърт от участниците в анкетата (26,2%) са крайно недоволни от Metro. От друга 
страна, почти толкова (23,2%) са отговорили, че са изключително доволни от него. 
Април 2012  www.pcworld.bg58

Практика

http://pcworld.bg/18219_windows_8_beshe_predstavena_oficialno
http://techsurveys.vovici.net/se.ashx?s=2055691465AED3A4
www.pcworld.bg


Потребителско удовлетворение от Windows 8

Източник: Анкета на 2963-ма читатели на PCWorld.com, които са инсталирали и изпробвали 
Windows 8 Consumer Preview

 Крайно  
неудовлетворени

Донякъде  
неудовлетворени

Нито 
удовлетворени, нито 
неудовлетворени

Донякъде  
удовлетворени

Крайно  
удовлетворени

Не 
знаят

Metro интерфейс 26.2% 16.5% 11.8% 21.4% 23.2% 0.9%
Windows Store 9.8% 10% 23.3% 23.4% 13.3% 20.3%
Mail, Calendar и People apps 9.9% 14.7% 19.8% 23.9% 17.1% 14.5%
Internet Explorer 8.1% 11.6% 21.5% 29% 24% 5.9%
Windows Explorer 6.2% 8.2% 22.6% 29.7% 29.5% 3.8%
Restart/restore възможности 6.7% 6.8% 14.6% 17.1% 25.7% 29.1%
Като цяло 15.4% 19.1% 12.7% 27.8% 24.2% 0.8%

Онлайн анкетата на PCWorld.com класифицира и основните оплаквания от новата OS, 
които в обобщен вид са четири:

преминаването от новия Metro интерфейс към традицион ната десктоп среда е тромаво;
повечето Metro приложения се визуализират на цял екран, което губи полезни простран-

ства от него;
няма прост и леснодостъпен начин за гасене на Metro приложенията;
дори основни задачи, като спирането на приложенията, стават по неясен начин и отне-

мат твърде много стъпки.
Разбира се, открояват се и някои позитивни черти на Windows 8 Consumer Preview. На 

въпроса на PC World за бързодействието например (при сравнение на Windows 8 с пре-PC World за бързодействието например (при сравнение на Windows 8 с пре- World за бързодействието например (при сравнение на Windows 8 с пре-World за бързодействието например (при сравнение на Windows 8 с пре- за бързодействието например (при сравнение на Windows 8 с пре- бързодействието например (при сравнение на Windows 8 с пре-Windows 8 с пре- 8 с пре-с пре-
дишната версия на операцион ната система на едно и също устройство) повечето участни-
ци в анкетата (45%) отговарят, че скорост та е същата, докато 40% забелязват подобрение 
в скорост та на работа под Windows 8. Само 9,4% от респондентите смятат, че с Win 8 сис-Windows 8. Само 9,4% от респондентите смятат, че с Win 8 сис- 8. Само 9,4% от респондентите смятат, че с Win 8 сис-. Само 9,4% от респондентите смятат, че с Win 8 сис-Win 8 сис- 8 сис-сис-
темата им е била по-бавна. По-голямата част от участниците в проучването харесват също 
новия уеббраузър Internet Explorer 10 и новия Windows Explorer, който вече е обзаведен с 
Ribbon интерфейса, познат от последните версии на Microsoft Of�ce. 

Запитани за удовлетворението си като цяло от новата ОС на Microsoft, 52% от участници-Microsoft, 52% от участници-, 52% от участници-
те в онлайн проучването заявяват различна степен на удовлетвореност от нея. На въпроса 
дали има вероятност да я препоръчат на приятел обаче, мненията на почти толкова потре-
бители клонят към „малко вероятно” според 10-степен ната скала (вж. таблицата по-долу).

  Бихте ли препоръчали Windows 8 на приятел?

 1-малко вероятно 2 3 4 5 6 7 8 9 10-много вероятно
Вероятност за препоръка 21.2% 6.1% 7.5% 6.2% 9.4% 7% 8.7% 10.8% 5.7% 17.3%

Източник: Анкета на 2963-ма читатели на PCWorld.com, които са инсталирали и изпробвали 
Windows 8 Consumer Preview

Естествено, това е само статистика. Тя дава известна представа за това, което можете 
да очаквате от операцион ната система, но не предопределя личното ви мнение. За да си го 
съставите, най-добре е да изпробвате Windows 8 Consumer Preview лично. Ето че стигнах-Windows 8 Consumer Preview лично. Ето че стигнах- 8 Consumer Preview лично. Ето че стигнах-Consumer Preview лично. Ето че стигнах- Preview лично. Ето че стигнах-Preview лично. Ето че стигнах- лично. Ето че стигнах-лично. Ето че стигнах-
ме и до „триковете”, които могат да ви помогнат с тези интересни тестове.

Инсталация на Windows 8 Consumer Preview – стандартна и от USB флашка
Както вече споменахме, Windows 8 Consumer Preview изданието вече е достъпно за из- Windows 8 Consumer Preview изданието вече е достъпно за из-Windows 8 Consumer Preview изданието вече е достъпно за из- 8 Consumer Preview изданието вече е достъпно за из-Consumer Preview изданието вече е достъпно за из- Preview изданието вече е достъпно за из-Preview изданието вече е достъпно за из- изданието вече е достъпно за из-

тегляне и тестване (на английски, френски, немски, японски и китайски езици), а необходи-, а необходи-
мият файл може да се изтегли например от ето тази локализирана официална страница. 
Допълнителна информация и линкове за новата ОС се намират и в WindowsSteamblog сай-
та, но тъй като все пак има различни варианти за инсталирането, редно е да кажем някол-тъй като все пак има различни варианти за инсталирането, редно е да кажем някол-
ко изречения и за тях.
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Стандартният начин не би трябвало да затрудни дори по-неопитни потребители – за цел-
та е достатъчно просто да ползвате отбелязаните по-горе линкове към setup инструмента, 
предлаган от Microsoft, и да следвате процедурата. Инструментът ще провери дали РС-то 
ви може да работи с Windows 8, както и съвместимост та на новата пклатформа с вече ин-Windows 8, както и съвместимост та на новата пклатформа с вече ин- 8, както и съвместимост та на новата пклатформа с вече ин-
сталираните приложения. В случай, че искате да направите предварителна справка за сис- В случай, че искате да направите предварителна справка за сис-
темните изисквания, можете да се информирате както от гореспоменатите сайтове, така и 
от краткото информацион но каре по-долу.

Има и други опции за инсталацията. Можете например да си свалите ISO файла, пред-
лаган от Microsoft (както за x86, така и за x64 версии), и да го „изпечете” на DVD, така че 
да си направите стандартен инсталационен диск. За целта можете да използвате както на-
личния в Windows 7 инструмент Windows Disc Image Burner, така и някоя от многобройните 
безплатни програмки за записване на оптични носители, каквито редовно ви предлагаме и 
в нашите ежемесечни софтуерни селекции. 

И накрая, но не на последно място, ISO файлът може да бъде използ-
ван и за създаването на bootable �SB флашка, от която да си инсталира-
те операцион ната система – тази опция е особено полезна, ако искате да изпробва-
те Осмицата на ултрабук или таблет – техника, която обикновено няма оптично устройство.  
За целта първо ще трябва да си свалите и инсталирате безплатната програмка Windows 7 �SB / 
DVD Download Tool 1.0.30.0 (например ето от този сайт). Въпреки наименованието си тя всъщност 
е съвместима не само с 32- и 64-битовите версии на Windows 7, но също така и с Windows XP SP2 
и Windows Vista. След това нещата са съвсем лесни: след стартиране на инструмента просто ще 
трябва да посочите ISO файла за Windows 8 и флашката, която искате да направите „bootable”. 

След това, за да инсталирате от нея на избраното мобилно устройство, я включете, на-
мерете root папката и файла setup.exe, стартирайте го и следвайте процедурата. В този 
setup процес Windows 8 Consumer ще провери дали устройството ви може да поддържа 
новата ОС и ще ви даде възможност да изберете дали да запазите текущите си настрой-
ки, файлове и т.н. Ако случайно има несъвместими приложения, ще ви бъде предложена и 
възможност та да ги деинсталирате.

Припомняме, че преди да преминете към процеса на инсталация, тряб-
ва да свършите и малко подготвителна работа, най-важната част от която е бекъ-
път на най-цен ната ви информация. Тук няма да се спираме подробно на този въ-
прос, тъй като темата беше обстойно разгледана в уводната част на статията „Как 
да си свалим и изпробваме Windows 8 безплатно” от бр. 12/2011 на списанието.  

- Процесор: 1 GHz или по-бърз;
- RAM: 1 GB за 32-битова версия или 2 GB за 

64-битова;
- Свободно пространство на хард диска: 16 GB 

за 32-битова версия / 20 GB за 64-битова;
- Видеокарта: с поддръжка на Microsoft DirectX 9 

или по-нова версия.

Изисквания за ползване на специфични функции:
За управлението чрез докосване е необходим 

таблет или сензорен монитор с поддръжка на 
Multi-touch технологията;

За достъп до магазина за приложения Windows 
Store трябват активна Интернет връзка и резолю- трябват активна Интернет връзка и резолю-
ция на екрана, не по-малка от 1024 x 768 точки. 

Системни изисквания за Windows 8 Consumer Preview:
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Всичко става по-лесно с шорткъти 
В гореспоменатата статия от декемврийския брой на списанието ви предложихме и крат-

ко ръководство за навигация с прословутия и спорен Metro интерфейс, но фактът, че тази 
зрелищна новост е оптимизирана най-вече за работа със сензорни дисплеи, не значи, че 
Microsoft са забравили потребителите, които предпочитат да работят по традицион ния на-
чин – с мишка и клавиатура. Windows 8 Consumer Preview всъщност поддържа и тонове шорт- 8 Consumer Preview всъщност поддържа и тонове шорт-Consumer Preview всъщност поддържа и тонове шорт- Preview всъщност поддържа и тонове шорт-Preview всъщност поддържа и тонове шорт-
къти, които могат да улеснят доста взаимодействието с операцион ната система. Запазени са 
например доста бързите клавишни комбинации от Windows 7 (които сами по себе си никак не 
са малко), но са добавени и нови, някои от които се използват и при работа с touch екрани – 
например комбинацията Windows (бутон)-O, която заключва ориентацията на изображението 
на устройството. Има и специфични за новата ОС комбинации, като например Windows-C. Тя 
отваря Charms лентата, даваща достъп до функциите Start, Search, Share, Devices и Settings. 

В двете таблици по-нататък ще намерите списък с шорткътите, унаследени и непромене-
ни от Windows 7, както и с тези, характерните само за Windows 8. Те могат съществено да 
улеснят живота ви, ако работите с клавиатура, мишка и тъчпад вместо със сензорен екран. 

  Действащи в Windows 8 шорткъти, унаследени от Windows 7
Клавишна комбинация Windows 7/8 функционалност
Windows Изкарва или скрива Start менюто
Windows-Left Arrow Паркира активния прозорец в лявата половина на екрана (не прави нищо при Metro приложенията)
Windows-Right Arrow Паркира активния прозорец в дясната половина на екрана (не прави нищо при Metro приложенията)
Windows-Up Arrow Максимизира активния прозорец (не прави нищо при Metro приложенията)
Windows-Down Arrow Минимизира/възстановява активния прозорец (не прави нищо при Metro приложенията)
Windows-Shift-Up Arrow Максимизира активния прозорец вертикално, като запазва широчината v (не прави нищо при Metro приложенията)

Windows-Shift-Down Arrow Минимизира/възстановява активния прозорец вертикално, като запазва широчината v (не прави нищо при 
Metro приложенията) 

Windows-Shift-Left Arrow Премества активния прозорец на монитора вляво (не прави нищо при Metro приложенията)
Windows-Shift-Right Arrow Премества активния прозорец на монитора вдясно (не прави нищо при Metro приложенията)
Windows-P Изобразява прожекцион ните опции 
Windows-Home Минимизира всички неактивни прозорци (не прави нищо при Metro приложенията)
Windows-B Премества фокуса върху област та с уведомленията S
Windows-Break Изобразява диалоговия прозорец System Properties
Windows-D Показва работния плот (не прави нищо при Metro приложенията)
Windows-E Отваря Windows Explorer, по подразбиране в главната секция Computer
Windows-Ctrl-F Търси компютрите в мрежата (ако РС-то е свързано в такава)
Windows-G Кръгов преглед на Windows Desktop Gadgets
Windows-L Заключва компютъра (ако сте в мрежов домейн) или превключва потребителските акаунти (ако не сте в мрежов домейн)
Windows-M Минимизира всички прозорци
Windows-Shift-M Възстановява минимизираните прозорци (не работи за Metro приложенията)
Windows-R Отваря диалоговия прозорец на функцията Run
Windows-T Насочва фокуса върху лентата със задачите (таскбара) и дава кръгов преглед на програмите, закачени там 
Windows-Alt-Enter Отваря Windows Media Center (само ако въпросното приложение е инсталирано)
Windows-U Отваря Ease of Access Center
Windows-X Отваря Windows Mobility Center
Windows-F1 Стартира Windows Help and Support
Windows-N Създава нова бележка (с OneNote)

Windows-Q Отваря Lync; забележка: същата клавишна комбинация в Windows 8 отваря и Search функцията и се ползва с 
по-голям приоритет

Windows-A Приема входящо обаждане (с Lync)
Windows-X Отхвърля входящо обаждане (Lync); заб.: тази комбинация не работи, ако на машината има Windows Mobility Center 
Windows-Minus Zoom out (Magnifier)
Windows-Plus Zoom in (Magnifer)
Windows-Esc Затваря Magnifier
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  Нови шорткъти в Windows 8 Consumer Preview

Клавишна комбинация Windows 8 функционалност
Windows-Space Превключва езика за въвеждане и клавиатурния план (keyboard layout)
Windows-O Заключва ориентацията на устройството
Windows-, Дава бърз (временен) поглед към работния плот
Windows-Enter Стартира аплета Narrator (за гласово възпроизвеждане на интерфейса)
Windows-PgUp Премества Start Screen или дадено Metro приложение на монитора вляво
Windows-PgDown Премества Start Screen или дадено Metro приложение на монитора вдясно
Windows-Shift-. Подравнява екраните вляво (snap)
Windows-. Подравнява екраните вдясно (snap)
Windows-C Отваря Charms лентата
Windows-I Отваря charm-а Settings
Windows-K Отваря charm-а Connect
Windows-H Отваря charm-а Share
Windows-Q Отваря панела Search
Windows-W Отваря приложението Settings Search
Windows-F Отваря приложението File Search (работи и в по-старите версии на Windows)
Windows-Tab Кръгов преглед на приложенията
Windows-Shift-Tab Кръгов преглед на приложенията в обратен ред
Windows-Ctrl-Tab Кръгов преглед и snap на приложенията по време на цикъла
Windows-Z Отваря App лентата
Windows-/ Стартира input method editor (IME) инструмента
Windows-J Сменя предния план между snap-ваните и останалите приложения

Пазаруването в Windows Store
Една от големите новости в Windows 8 Consumer Preview версията е магазинът за прило-Windows 8 Consumer Preview версията е магазинът за прило- 8 Consumer Preview версията е магазинът за прило-Consumer Preview версията е магазинът за прило- Preview версията е магазинът за прило-Preview версията е магазинът за прило- версията е магазинът за прило-версията е магазинът за прило-

жения Windows Store, който направи дебюта си имен но с това издание. Подобно на Apple 
App Store и Android Market това ще е мястото, от което като потребители ще можем да тър- Store и Android Market това ще е мястото, от което като потребители ще можем да тър-Store и Android Market това ще е мястото, от което като потребители ще можем да тър- Market това ще е мястото, от което като потребители ще можем да тър-Market това ще е мястото, от което като потребители ще можем да тър-
сим, избираме, сваляме, купуваме и/или инсталираме безплатно най-различни програмки – 
от „традицион ни” Windows приложения до софтуер, оптимизиран за работа с новия сензо-„традицион ни” Windows приложения до софтуер, оптимизиран за работа с новия сензо-Windows приложения до софтуер, оптимизиран за работа с новия сензо- приложения до софтуер, оптимизиран за работа с новия сензо-приложения до софтуер, оптимизиран за работа с новия сензо- до софтуер, оптимизиран за работа с новия сензо-
рен интерфейс Metro, и даже open source разработки. А с официалния дебют вече можем 
да хвърлим и малко по-подробен поглед към магазина за приложения на Microsoft. 

Търсенето на приложения в Windows Store
Както се очакваше, магазинът Windows Store използва същия „Metro стил”, като default из- Windows Store използва същия „Metro стил”, като default из-Windows Store използва същия „Metro стил”, като default из- Store използва същия „Metro стил”, като default из-Store използва същия „Metro стил”, като default из- използва същия „Metro стил”, като default из-Metro стил”, като default из- като default из-като default из-default из- из-из-

гледа на стартовия екран на Windows 8 – т.е. с правоъгълни икони, разположени на дълъг, 
хоризонтално скролиращ се списък. Пак според очакванията всяка категория софтуер (на-
пример продуктивност, фотография, забавления, социални мрежи, игри и др.) има собстве-продуктивност, фотография, забавления, социални мрежи, игри и др.) има собстве-) има собстве-
на специфична „кутийка” (поради липса на по-точен тер-
мин) на главната страница на Windows Store. Тя съдържа 
списъка с препоръчвани приложения и линкове към то-
ппрограмите от платения и безплатния раздели на мага-
зина. Тази схема според Microsoft предлага лесен и заба-Microsoft предлага лесен и заба- предлага лесен и заба-предлага лесен и заба-
вен начин за търсене на нужните приложения.

По-цен ното обаче е, че при клик върху линка на да-
дено приложение се извеждат отделна страница с опи-
санието му, скрийншоти, потребителски ревюта (ако има 
такива) и други детайли, които улесняват крайния потре-
бителски избор – така, както е в гореспоменатите App 
Store и Android Market. По принцип тези информацион ни страници са доста изчерпател- Market. По принцип тези информацион ни страници са доста изчерпател-Market. По принцип тези информацион ни страници са доста изчерпател-
ни, макар че може би нямаше да е лошо, ако в тях фигурираха също, да речем, и списъчни 
раздели от рода на „други приложения на същия разработчик” или „други подобни прило-
жения”. Хубаво щеше да бъде също, ако имаше малко по-интуитивен начин за справка за 
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вече инсталираните на машината приложения. (Сега, за да извадите такава, първо трябва 
да отворите лентата с „чармовете”, да кликнете на „Settings”, след това опцията „Accounts 
and Preferences” и накрая „View your apps”.)

Инсталиране, стартиране и деинсталиране на приложения от магазина
Всички налични до момента приложения в магазина са безплатни, а инсталирането им 

е пределно лесно. За целта просто трябва да се кликне на бутона „Install”, който се на-
мира в описателната страница на съответното приложение. Във финалната версия на 
Windows Store, разбира се, ще има и платени програми, за които ще бъде включен и бу- Store, разбира се, ще има и платени програми, за които ще бъде включен и бу-Store, разбира се, ще има и платени програми, за които ще бъде включен и бу-
тон „Try” („Изпробвай”), даващ достъп до времево ограничена trial версия на софтуера, 
както и бутон „Buy” („Купи”). Според наличната до момента информация за магазина във 

финалната версия на Windows 8 ще се предла-Windows 8 ще се предла- 8 ще се предла- ще се предла-
гат платени програми с минимална цена от $1,49 
и максимална до $999.

След като бъдат инсталирани по горепосоче-
ния начин, новите приложения се появяват на 
стартовия екран на Windows 8, но не е задъл- 8, но не е задъл-, но не е задъл-
жително да остават там (даже е желателно да 
не остават, за да се избегне претрупването на 
Start екрана). Потребителят има възможност та 
да махне приложението от там, след което то се 
появява само в подробния списък „All Apps”, дос- Apps”, дос-Apps”, дос-
тъп до който се получава с десен клик на стар-
товия екран. 

Деинсталирането също е лесно: просто клика-
те с десен бутон върху съответното приложение 

от списъка (или „суайпвате” надолу, ако ползвате сензорния интерфейс), след което от по-
явилото се меню в долната част на екрана избирате опцията „�ninstall”. Много добра идея 
(според нас) е и възможност та да се деинсталират и приложения, които по подразбиране 
са включени в Windows 8 – например Mail, SkyDrive и Xbox LIVE. Въпросните приложения 
си имат и отделна секция в Windows Store, която винаги е на разположение, ако потребите- Store, която винаги е на разположение, ако потребите-Store, която винаги е на разположение, ако потребите-
лят по-късно размисли и реши да си ги инсталира отново. 

Допълнителни възможности в Windows Store
Финалната версия на Windows Store ще включ-Windows Store ще включ- Store ще включ-Store ще включ- ще включ-

ва и някои характеристики, които засега не са 
част от наличното за тестове Consumer Preview 
издание на Windows 8. Така например, ако в бъ-Windows 8. Така например, ако в бъ- 8. Така например, ако в бъ-Така например, ако в бъ-
деще потребителят посети някой сайт, който има 
приложение в Windows Store, в браузъра Internet 
Explorer 10 ще се вижда малка иконка. Тя ще води 
директно към страницата на въпросната програ-
ма в магазина или към самото приложение, ако 
потребителят вече си го е инсталирал. Освен 
това Microsoft възнамерява да интегрира стра-
ниците за приложенията в магазина и със своята 

търсачка Bing, така че да е лесно да се откриват и през нея. 
И накрая, очаква се в бъдеще Windows Store да съдържа и списъци с Windows приложе- Store да съдържа и списъци с Windows приложе-Store да съдържа и списъци с Windows приложе-Windows приложе- приложе-приложе-

ния, които се продават и извън фирмената екосистема – те ще водят към външни уебстра- – те ще водят към външни уебстра-те ще водят към външни уебстра-
ници, от които ще може да се купи съответният софтуер. Засега не се знае дали ще има 
много такива опции, но това, което е сигурно, е, че Metro-style приложенията и занапред ще 
се предлагат само в Windows Store, т.е. списъците с външни програми ще бъдат само за 
програми, предназначени за традицион ната десктоп среда. 

Докато видим всичко това, разбира се, има още доста време, така че междувремен но 
можете да използвате и експериментирате със свободно достъпните в магазина програ-
ми, които засега са над 70. За нас остана да ви пожелаем успех и приятни експерименти. 

ПОКАЖИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА “ПРАКТИКА”

PC
W

O
R

LD
.B

G

www.pcworld.bg  Април 2012 63

Практика

http://pcworld.bg/category:107:a
http://pcworld.bg/category:107:a
www.pcworld.bg


На какво влияят 
графичните настройки 
в 3D игрите?

В съвремен ните игри се използват все повече графични ефекти и технологии за подо-
бряване на картината. При това разработчиците обикновено не се затормозяват да 
обясняват какво точно правят. А когато се играе с не най-производителния компютър, 

често се налага да се жертват някои възможности. Затова в следващите редове ще опи-
таме да разгледаме какво представляват най-разпространените графични функции, за да 
се разбере по-добре как могат да се освободят ресурси на PC компютъра с минимални по-PC компютъра с минимални по- компютъра с минимални по-компютъра с минимални по-
следствия за графичното изображение. 

Анизотропно филтриране
Когато произволна текстура се изобразява на монитора не в изходния ѝ размер, в нея е 

необходимо да се добавят допълнителни пиксели или обратното – да се извадят излишни-
те. За тази цел се използва техника, наричана филтриране.

Билинейното филтриране се явява най-разпространеният алгоритъм и изисква малка из-
числителна мощност, но дава и най-лош резултат. Трилинейното филтриране, добавя по-го-
ляма яснота, но пак генерира артефакти. Най-напредналият метод, отчетливо остраняващ 
изкривяванията на обектите, силно наклонени спрямо камерата, е анизотропното филтри-
ране. За разлика от двата предходни метода тя успешно се бори с ефекта на стъпенчатост 
(когато едни части на текстурата се размиват силно спрямо други и границата между тях 
става рязко забележима). При използване на билинейно или трилинейно филтриране с уве-
личение на разстоянието текстурата става все по-размита, което при анизотропното фил-
триране липсва. 
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Отчитайки обема на обработваните дан ни (а в сцената могат да присъстват множество 
32-битови текстури с висока резолюция), анизотропното филтриране е много взискателно 
към пропускателната способност на памет та. На първо място трафикът може да се намали 
за сметка на компресирането на текстурите, което в момента се използва повсеместно. По-
рано анизотропното филтриране не се използваше толкова често, защото пропускателната 
способност към видеопамет та беше доста по-ниска и намаляваше значително броя на ка-
дрите. При съвремен ните графични карти то почти не им влияе. 

Анизотропното филтриране има само една настройка – коефициент на филтриране (2x, 
4x, 8x, 16x). Колкото е по-висок, толкова по-ясно и естествено изглежда текстурата. Обикно-
вено при големите стойности малки артефакти са видими само при най-отдалечените пик-
сели на наклонените текстури. Стойностите 4x и 8x са напълно достатъчни за избавяне на 
лавината от визуални изкривявания. Интересното е, че при прехода от 8х към 16х снижа-
ването на производителност та ще бъде много слабо даже и на теория, тъй като допълни-
телната обработка, която се изисква, е само за малък брой от предварително филтрирани-
те пиксели.

Шейдъри
Те са малки програми, които могат да извършват определени манипулации с 3D сцената, 

като например промяна на осветлението, прилагане на текстури, допълнителна постобра-
ботка, както и други ефекти.

Шейдърите са разделени на три типа: връхни шейдъри (Vertex Shader), които работят с 
координати; геометрични шейдъри (Geometry Shader), които освен върхове могат да обра-Geometry Shader), които освен върхове могат да обра- Shader), които освен върхове могат да обра-Shader), които освен върхове могат да обра-), които освен върхове могат да обра-
ботват и цели геометрични фигури, съставени максимално от 6 върха; пикселни шейдъри 
(Pixel Shader), работещи с отделни пиксели и техните параметри.

Шейдърите основно се използват за създаване на нови ефекти. Без тях наборът от опе-
рации, които могат да използват разработчиците в игрите, е много ограничен. С други думи, 
добавянето на шейдърите позволи получаване на нови ефекти, който не са заложени по 
подразбиране във графичните карти. 

Шейдърите работят много продуктивно в паралелен режим и имен но затова в съвремен-
ните графични карти е налично такова голямо количество потокови процесори, които се на-
ричат също и шейдъри. Например при GeForce GTX580 от тях има цели 512 броя.

Parallax mapping
Това е модифицирана версия на известнaта техника, наречена bumpmapping и използ-aта техника, наречена bumpmapping и използ-та техника, наречена bumpmapping и използ-bumpmapping и използ- и използ- използ-използ-

вана за придаване релефност на текстурите. Parallax mapping не създава 3D обекти в оби-Parallax mapping не създава 3D обекти в оби- mapping не създава 3D обекти в оби-mapping не създава 3D обекти в оби- не създава 3D обекти в оби-не създава 3D обекти в оби-D обекти в оби- обекти в оби-обекти в оби-
чайния смисъл на тази дума. Така например под или стена в игрова сцена ще изглеждат ре-
лефни, докато в крайна сметка си остават напълно плоски. Този ефект се постига само за 
сметка на манипулиране на текстурите.
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Изходният обект не е непремен но длъжен да бъде плосък. Методът работи на различни 
предмети в играта, като единствено е желателно неговото използване в случаите, когато ви-
сочината на повърхност та се изменя плавно. Резките пропадания се обработват невярно и 
на обекта се появяват артефакти.

Parallax mapping съществено икономисва изчислителните ресурси на компютъ- mapping съществено икономисва изчислителните ресурси на компютъ-mapping съществено икономисва изчислителните ресурси на компютъ- съществено икономисва изчислителните ресурси на компютъ-съществено икономисва изчислителните ресурси на компютъ-
ра, тъй като при използването на аналогични обекти с много по-детайлна 3D структура 
производителност та на графичните адаптери няма да е достатъчна за рендване на сцена-
та в реално време. Този ефект преди всичко се използва за камен ни мостове, стени, тухли 
и керемиди.

Anti-Aliasing
До появата на DirectX 8 заглаждането в игрите се осъществяваше чрез метода SuperS-DirectX 8 заглаждането в игрите се осъществяваше чрез метода SuperS- 8 заглаждането в игрите се осъществяваше чрез метода SuperS-заглаждането в игрите се осъществяваше чрез метода SuperS-SuperS-

ampling Anti-Aliasing (SSAA), известен също и като Full-Scene Anti-Aliasing (FSAA). Негово- Anti-Aliasing (SSAA), известен също и като Full-Scene Anti-Aliasing (FSAA). Негово-Anti-Aliasing (SSAA), известен също и като Full-Scene Anti-Aliasing (FSAA). Негово--Aliasing (SSAA), известен също и като Full-Scene Anti-Aliasing (FSAA). Негово-Aliasing (SSAA), известен също и като Full-Scene Anti-Aliasing (FSAA). Негово- (SSAA), известен също и като Full-Scene Anti-Aliasing (FSAA). Негово-(SSAA), известен също и като Full-Scene Anti-Aliasing (FSAA). Негово-SSAA), известен също и като Full-Scene Anti-Aliasing (FSAA). Негово-), известен също и като Full-Scene Anti-Aliasing (FSAA). Негово-Full-Scene Anti-Aliasing (FSAA). Негово--Scene Anti-Aliasing (FSAA). Негово-Scene Anti-Aliasing (FSAA). Негово- Anti-Aliasing (FSAA). Негово-Anti-Aliasing (FSAA). Негово--Aliasing (FSAA). Негово-Aliasing (FSAA). Негово- (FSAA). Негово-FSAA). Негово-). Негово-Негово-
то използване водеше до значителен спад в производителност та, затова и с излизането на 
DX8 се отказаха от него, като го замениха с Multisample Anti-Aliasing (MSAA). Независимо 
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че този метод даваше по-лоши визуални резултати, той предлагаше значително по-висока 
производителност от предшественика си. От тогава се появиха и по-усъвършенствани алго-
ритми, като например CSAA.

Като се вземе предвид, че през последните години бързодействието на видеокартите 
значително се увеличи, то съвсем не е случаен фактът, че AMD и NVIDIA отново върнаха 
в техните ускорители поддръжката на технологията за заглаждане SSAA. Независимо от 
това, използването ѝ в съвремен ни игри няма да се получи, защото броят на кадрите пак 
ще е доста нисък. SSAA ще бъде ефективен само в игри от предишни години, които имат 
скромен набор от настройки на другите графични параметри. AMD реализираха поддръжка 
на SSAA само за DX9 игри, а при NVIDIA SSAA функционира даже и в режим DX10 и DX11.

Принципът на заглаждане е доста прост. До извеждането на кадъра на екрана опреде-
лената графична информация се пресмята не с естествената си екран на резолюция, а при 
увеличена и кратна на две. След това резултатът се намалява до размера на необходимата 
резолюция и по този начин „назъбването“ по ръбовете на обектите става по-малко забеле-
жимо. Колкото са по-големи изходното изображение и коефициентът на изглаждане, толко-
ва по-малки са назъбванията на контура на моделите. MSAA за разлика от FSAA заглажда 
само края на обектите, което значително икономисва ресурси на графичната карта, но при 
тази техника могат да се получат артефакти вътре в полигоните. 

По-рано Anti-Aliasing винаги съществено намаляваше броя на кадрите в игрите, докато 
сега спадът на кадрите е незначителен, а понякога даже и липсва.

Теселация
С помощ та на теселацията в компютърните модели се повишава количеството на полиго-

ните в произволен брой пъти. За да стане това, всеки многоъгълник е разделен на няколко 

нови, които са разположени приблизително както изходната повърхност. Такъв метод поз-
волява леко да се увеличи детайлност та на прости 3D обекти. При това и натоварването на 
компютъра също нараства и в редки случаи не са изключени и леки артефакти. 

На пръв поглед теселацията може да се сбърка с Parallax mapping. Това обаче са съвсем 
различни ефекти, тъй като теселацията реално изменя геометричната форма на предмети-
те, а не просто симулира релефност. В допълнение тя може да се прилага практически за 
всякакви обекти, докато при Parallax mapping това е силно ограничено. 

Технологията теселация е известна в кинематографията още от 80-те години, но в игрите 
се поддържа от съвсем скоро, а най-точно от момента, когато графичните ускорители дос-
тигнаха необходимото ниво на производителност, при което тя може да се изпълнява в ре-
ално време.

За да могат игрите да използват теселация, е необходима видеокарта с поддръжка на Di-Di-
rectX 11. 

Вертикална синхронизация
V-Sync – това е синхронизация на кадрите на играта с честотата на вертикалната развив--Sync – това е синхронизация на кадрите на играта с честотата на вертикалната развив-Sync – това е синхронизация на кадрите на играта с честотата на вертикалната развив- – това е синхронизация на кадрите на играта с честотата на вертикалната развив- това е синхронизация на кадрите на играта с честотата на вертикалната развив-

ка на монитора. Същност та се крие в това, че напълно пресметнатият игрови кадър се из-
вежда на екрана в момента на обновяване на картината му. Важното е следващият кадър 
(ако е готов) също да се появи ни по-рано, ни по-късно, преди да е завършено извеждането 
на предишния и започването на следващия.
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Ако честотата на опресняване на монитора е 60 Hz и видеокартата успява да пресмята 3D 
сцената като минимум с такъв брой кадри, то при всяко обновяване на монитора ще се из-
образява нов кадър. С други думи, с интервал от 16,6 ms потребителят ще вижда напълно 
обновена сцена на екрана. Следва да се помни, че при включване на вертикалната синхро-
низация броят на кадрите в игрите не може да превишава честотата на вертикална синхрони-
зация на монитора. Ако броят кадри е по-нисък от нея (в нашия случай 60 Hz), то за избягване 
на загуба на производителност е необходимо да се включи тройното буфериране. 

Главната цел на вертикалната синхронизация е да премахне ефекта на изместения ка-
дър, възникващ, когато долната част на дисплея е запълнена с един кадър, а горната – с 
друг, относително изместен спрямо предходния.

Post-processing
Това е общо название на всички ефекти, които се прилагат на вече готовата и напълно 

пресметната 3D сцена (с други думи, превърната в двумерно изображение) за подобрява-D сцена (с други думи, превърната в двумерно изображение) за подобрява- сцена (с други думи, превърната в двумерно изображение) за подобрява-сцена (с други думи, превърната в двумерно изображение) за подобрява-
не качеството на финалната картина. Постпроцесингът използва пикселни шейдъри и към 
него се прибягва в случаите, когато за допълнителните ефекти се изисква пълна информа-
ция за цялата сцена. На изолирани 3D обекти тази техника не може да се прилага, без да 
се появят в кадъра артефакти.

High dynamic range (HDR)
Ефект, често използван в игрални сцени с контрастно осветяване. Ако една област на ек-

рана се явява много ярка, а друга – затъмнена, много от детайлите в сцената се губят и тя 
изглежда монотон на. HDR добавя по-голяма градация в кадъра и позволява да се детайли-HDR добавя по-голяма градация в кадъра и позволява да се детайли- добавя по-голяма градация в кадъра и позволява да се детайли-добавя по-голяма градация в кадъра и позволява да се детайли-
зира сцената. За неговото прилагане е необходимо да се работи с по-широк диапазон на от-
тенъци, отколкото може да осигури стандартната 24-битова точност. Предварителните пре-
смятания се правят с повишена точност (64 bit или 96 bit) и само на финалния стадий на 
изображението се осъществяват под 24 бита.

HDR често се използва за реализация на ефекта приспособяване на зрението, когато ге- често се използва за реализация на ефекта приспособяване на зрението, когато ге-често се използва за реализация на ефекта приспособяване на зрението, когато ге-
роят в играта излиза от тъмен тунел на добре осветено пространство.

Bloom
Bloom често се употребява заедно с HDR, а също има и много близък родственик – Glow, 

което е и причината тези техники често да се бъркат.
Bloom симулира ефект, който може да се наблюдава при снимане на изключително ярки сцени 

с традицион ните камери. В полученото изображение интензивната светлина заема по-голям обем, 
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отколкото е необходимо, и обектите „излизат“ от нея, макар че е зад тях. При използването на Bloom 
в границите на обектите могат да се появят допълнителни артефакти като цветни линии.

Film Grain
Зърнистост – артефакт, възникващ на аналоговите телевизори при лош сигнал, на стари-

те магнитни видеокасети или на фотографиите (в частност и при цифровите изображения, 
направени при недостатъчна осветеност). Играчите често забраняват този ефект, защото 
до известна степен разваля изображението. За да разберете този ефект, може да стартира-
те играта Mass Effect във всеки от двата режима. В някои „ужаси“, като например Silent Hill, 
шумът на екрана съвсем обратно на горния пример добавя атмосфера. 

Motion Blur
Motion Blur – ефект на размазване на изображението при бързо преместване на камера- Blur – ефект на размазване на изображението при бързо преместване на камера-Blur – ефект на размазване на изображението при бързо преместване на камера- – ефект на размазване на изображението при бързо преместване на камера-ефект на размазване на изображението при бързо преместване на камера-

та. Може да бъде удачно използван, когато трябва да се придаде повече динамика и ско-
рост на сцената, и затова е особено търсен в състезателните игри. При шутърите използва-
нето на размазване не винаги се възприема еднозначно. Правилното използване на Motion 
Blur е способно да добави кинематографичност в случващото се на екрана.
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Ефектът също така може да помогне (ако е необходимо) да се замаскира ниската скорост 
на кадрите и да добави плавност в процеса на игра.

SSAO
Ambient occlusion е техника, прилагаща се за придаване на фотореалистичност на сцена- occlusion е техника, прилагаща се за придаване на фотореалистичност на сцена-occlusion е техника, прилагаща се за придаване на фотореалистичност на сцена- е техника, прилагаща се за придаване на фотореалистичност на сцена- техника, прилагаща се за придаване на фотореалистичност на сцена-

та за сметка на по-правдоподобното осветление на предметите в нея. При тази техника при 
осветяването на обектите се отчита близост та на съседните предмети и техните свойства 
на абсорбация и отражение на светлината.

Screen Space Ambient Occlusion се явява модифицирана версия на Ambient Occlusion и 
също имитира непряко осветление и затъмнение. Появяването на SSAO беше обуслове-SSAO беше обуслове- беше обуслове-
но от това, че при съвремен ното ниво на бързодействие на GP� изчислителните възмож-GP� изчислителните възмож- изчислителните възмож-изчислителните възмож-
ности са недостатъчни за изпълнение на Ambient Occlusion в реално време. За повишава-Ambient Occlusion в реално време. За повишава- Occlusion в реално време. За повишава-Occlusion в реално време. За повишава- в реално време. За повишава-в реално време. За повишава-
не производителност та в SSAO се налага да се заплати с по-ниско качество, но дори това 
е достатъчно за подобряване реализма на картината.

SSAO работи по опростена схема, но пък има редица преимущества: методът не зависи 
от сложност та на сцената; не използва оперативна памет; може да работи в динамични сце-
ни; не изисква предварителна обработка на кадъра и натоварва само графичния адаптер, 
без да използва ресурсите на CP�.

Cel shading
Игри с ефекта Cel shading започнаха да се появяват след 2000 г., като най-напред бяха при 

конзолите. На PC компютрите тази технология стана популярна след две години, по-точно след 
излизането на нашумелия шутър XIII. С помощ та на Cel shading всеки кадър практически се 
превръща в рисунка, направена на ръка, или във фрагмент от детски анимационен филм.

В подобен стил се създават комикси, затова тази техника често се използва в игри, има-
щи отношение към тях. От последните реализации може да се спомене Borderlands, където 
използването на Cel shading се забелязва и с невъоръжено око. 

Особености на технологията се явяват използването на ограничен набор от цветове, а 
също така и отсъствието на плавни градиенти. Названието на ефекта произлиза от думата 
Cel (Celluloid), тоест от прозрачния материал, на който се рисуват анимацион ните филми.

Depth of field
Depth of � eld (DOF) е разстоянието между близката и далечната граници на пространство- of � eld (DOF) е разстоянието между близката и далечната граници на пространство-of � eld (DOF) е разстоянието между близката и далечната граници на пространство- � eld (DOF) е разстоянието между близката и далечната граници на пространство-�eld (DOF) е разстоянието между близката и далечната граници на пространство- (DOF) е разстоянието между близката и далечната граници на пространство-DOF) е разстоянието между близката и далечната граници на пространство-) е разстоянието между близката и далечната граници на пространство-е разстоянието между близката и далечната граници на пространство-

то, в пределите на което всички обекти ще бъдат на фокус, докато останалата част от сце-
ната остава размазана и неясна.
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До известна степен дълбочината на фокуса може да се наблюдава просто ако се съсре-
доточите върху близко разположени до очите предмети, а всичко, което се намира по-назад 
от него, ще бъде размазано. Вярно е и обратното: ако се фокусират отдалечени предмети, 
всички, които се намират в близост, ще бъдат неясни.

Влияние на ефектите върху РС производителност та
За да се разбере как включването на някои от ефектите влияе върху производителност-

та, ние използвахме тестовия софтуер Heaven DX11 Benchmark 2,5. Всички тестове са про-Heaven DX11 Benchmark 2,5. Всички тестове са про- DX11 Benchmark 2,5. Всички тестове са про-DX11 Benchmark 2,5. Всички тестове са про-11 Benchmark 2,5. Всички тестове са про-Benchmark 2,5. Всички тестове са про- 2,5. Всички тестове са про-2,5. Всички тестове са про-
ведени на система Intel Core 2 Duo E6300, GeFirce GTX460 и в разделителна способност 
1280x800 (изключение беше тестът за вертикалната синхронизация – 1680х1050).

Както вече стана дума, анизотропното филтриране практически не оказа влияние на броя 
кадри за секунда. Разликата между включено и изключено анизотропно филтриране бе 
едва 2 кадъра за секунда, затова и препоръчваме тази настройка винаги да остава включе-
на на максимална стойност.

Заглаждането в Heaven Benchmark намали броя кадри съществено, даже повече, откол-Heaven Benchmark намали броя кадри съществено, даже повече, откол- Benchmark намали броя кадри съществено, даже повече, откол-Benchmark намали броя кадри съществено, даже повече, откол- намали броя кадри съществено, даже повече, откол-намали броя кадри съществено, даже повече, откол-
кото очаквахме, особено в най-тежките режими – 8x. Въпреки това за осезателно подобре-x. Въпреки това за осезателно подобре-. Въпреки това за осезателно подобре-Въпреки това за осезателно подобре-
ние на картината е достатъчен и 2x режим и затова съветваме да избирате имен но този ва-x режим и затова съветваме да избирате имен но този ва- режим и затова съветваме да избирате имен но този ва-режим и затова съветваме да избирате имен но този ва-
риант, ако е на по-висок, играта е некомфортна.

Теселацията за разлика от предишните параметри може да приема произволна стойност във 
всяка отделна игра. Без нея в Heaven Benchmark картината съществено се влошава, а на макси-Heaven Benchmark картината съществено се влошава, а на макси- Benchmark картината съществено се влошава, а на макси-Benchmark картината съществено се влошава, а на макси- картината съществено се влошава, а на макси-картината съществено се влошава, а на макси-
мална стойност става нереалистична, затова трябва да се установява междин на стойност.

За вертикалната синхронизация беше избрана по-висока резолюция, така че броят ка-
дри (fps) да не се ограничава от вертикалната честота на екрана. Както се и предполагаше, 
количеството кадри по време на всеки един тест при включен Vsync се държеше стабилно 
със стойности от 20 или 30 кадъра за секунда. Това е свързано с факта, че те се извеждат 
едновремен но с обновяването на екрана, и при честота на опресняване от 60 Hz това ста-Hz това ста- това ста-това ста-
ва не на всеки импулс, а на всеки втори или трети. При изключване на V-sync броят на ка-V-sync броят на ка--sync броят на ка-sync броят на ка- броят на ка-броят на ка-
дрите се увеличи, но на екрана се появиха характерните артефакти. Тройното буфериране 
не оказа никакво положително влияние за по-голяма плавност на сцените. Възможно е яв-
лението да е свързано с това, че в настройките на драйвъра на видеокартата няма опция 
за принудително изключване на буферирането, а обичайното деактивиране се игнорира от 
бенчмарковете и те продължават да използват тази функция.

Ако Heaven Benchmark беше игра, то на максимални настройки (1280х800, AA-8x, AF-16x, 
Tessellation Extreme) нямаше да бъде комфортна за употреба, тъй като 24 кадъра/сек. са 
недостатъчни. С минимална загуба на качество (1280х800, AA-2x, AF-16x, Tessellation Nor-AA-2x, AF-16x, Tessellation Nor--2x, AF-16x, Tessellation Nor-2x, AF-16x, Tessellation Nor-x, AF-16x, Tessellation Nor-, AF-16x, Tessellation Nor-AF-16x, Tessellation Nor--16x, Tessellation Nor-x, Tessellation Nor-, Tessellation Nor-Tessellation Nor- Nor-Nor-
mal) може да се постигне по-приемлив брой кадри – 45 кадъра в секунда. 
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Как да запазим  
най-цен ния си актив?

 

Бекъпът на дан ни в МСП е финансово 
постижима мисия
Дали една малка или средна компания трябва да прави бекъп на дан
ните, изобщо не подлежи на съмнение. Мениджърите, които още 
не са сигурни в това, могат спокойно да подминат тази статия, 
защото тук няма да отговорим на въпроса „защо“, а на въпросите 
„как“ и „колко струва“. 
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Когато се говори за сигурност на бекъпа, логично е да се запитате колко би ви струвало 
да загубите информация. Обикновено това ви насочва колко пари би трябвало да за-
делите, за да я запазите. Информацията обаче е най-цен ният актив на една компания 

и в този ред на мисли би трябвало да отделяте за опазването ѝ много повече, отколкото мо-
жете да си позволите. Скоро ще се убедите, че това не е точно така и можете да си гаран-
тирате успешно архивиране на дан ните и бързо възстановяване от бедствия и аварии без 
непостижима инвестиция. 

Бекъп в компанията
Начините за бекъп на информацията са: да го правите в компанията, да се доверите на 

клауд услуга или да ползвате комбинация от двете. Ако се насочите към вътрешните си ре-
сурси, трябва да правите бекъпа на лента или на преносими дискове. 

„През последните години лентовият бекъп не се използва много от българските МСП“, ко-
ментира за PC World Димитър Вълов, продуктов мениджър на ЕМС в „Солитрон“. Недоста-PC World Димитър Вълов, продуктов мениджър на ЕМС в „Солитрон“. Недоста-Димитър Вълов, продуктов мениджър на ЕМС в „Солитрон“. Недоста-
тък на лентовите библиотеки е, че с нарастването на дан ните е необходимо да се купуват 
все повече ленти. Те пък трябва да бъдат съхранявани някъде и така постепен но обемът 
им нараства прекалено. За една малка или средна компания не е рентабилно да поддържа 
отделни помещения само за „старата“ си информация. 

Архивирането на външен твърд диск също не е особено подходящ вариант за МСП. 
Покрай наводненията в Тайван през миналата година цените на твърдите дискове се 
увеличиха и към момента все още са завишени. Ориентировъчно един външен HDD с 
големина от 500 GB може да се намери на крайна клиентска цена от около 100 лв., а 1 
ТВ външен HDD струва приблизително около 300 лв. Малко по-скъп вариант е Network 
Attached Storage. Такова устройство с два твърди диска, всеки с капацитет от 1 ТВ, се 
предлага за около 600 лв. 

Solid State Drive (SSD) не е предпочитан вариант за бекъп от МСП предимно заради цена-(SSD) не е предпочитан вариант за бекъп от МСП предимно заради цена- не е предпочитан вариант за бекъп от МСП предимно заради цена-
та. Малките и средните компании търсят добро съотношение между цената и обема на ус-
тройствата за съхранение, а по този показател SSD не е много напред в класацията. 

Архивиране в облака
Бекъп услугите в облака позволяват на организациите да съхраняват дан ните си извън 

компанията в дейта център. Те достъпват до тях през WAN, като използват стандартни Ин-
тернет протоколи. Хардуерната инфраструктура се поделя между потребителите на достав-
чика, което позволява да се постигне по-голяма ефективност и да се намалят разходите. 
Това прави бекъпа в облака доста добър начин да имате достъп до пространство за съхра-
нение, колкото е нужно на вашата компания, като в същото време с увеличаване на нужди-
те можете лесно да добавите още. 

Ако решите да доверите дан ните си на доставчик на „облачни услуги“, трябва внимателно 
да изберете подходящия за вас. Този вариант е сполучлив за компании, които не разполагат 
с ИТ специалист, а самите мениджъри не са страстни любители на техниката.

„За малките и средните компании е най-изгодно да си купуват бекъп пространство в 
облака“, казва Димитър Вълов. Много доставчици на решения за архивиране предоста-
вят между 2 и 5 GB безплатно пространство за съхранение. Когато нуждите ви се увели-
чат, можете да се насочите към платеното дисково пространство, което също е съобра-
зено с джоба на МСП. 

Като цяло специалистите препоръчват малките и средните компании да се насочат към 
онлайн доставчици за своите дан ни. Те обаче допълват, че най-сигурният метод е да не се 
разчита само на вътрешен или само на външен бекъп. По този начин можете да си гаранти-
рате, че в случай на авария ще имате копие на критичната информация. 

Хибриден клауд компютинг
Това означава, че компанията управлява част от своите ИТ операции сама, а други е из-

несла навън. Това е нарастваща област в клауд бекъпа, където компанията може да се або-
нира за услуги в публичен облак, като в същото време има локален сървър за възстановява-
не или среда за съхранение. По този начин потребителите реализират ползи едновремен но 
от държането на част от дан ните при себе си и от ефективност та, скалируемост та и ниска-
та цена на клауд компютинга. 
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Какво да архивираме?
Основното правило на бекъпа е 

да архивирате цялата информа-
ция, за която има законови изиск-
вания, както и всички дан ни, които 
са ключови за успешното развитие 
на вашия бизнес. Ако не сте си-
гурни кои са вторите, си направе-
те следния експеримент. Предста-
вете си, че влизате в офиса и там 
няма нищо. Кои са бизнес прило-
женията и информацията, от която 
имате най-спешна нужда? Кои са 
следващите, за които се сещате, 
че ви трябват? И не се увличайте 
да пазите файлове, които не сте 
докосвали от години, освен ако за-
конът не казва друго. 

Трябва ли да правите бекъп 
на операцион ната система 
и на софтуера?

Ако бързото възстановяване 
след авария би било проблем, най-
добре е да правите огледален об-
раз на своя компютър регулярно. 
Много компании предпочитат след 
срив в системата да преминат към 
следващата версия на операцион-
ната система. Ако обаче имате при-
ложения, които сте разработили 
сами или които са направени спе-
циално за вас, най-добре да архи-
вирате и тях. 

Какво да правим с 
повтарящите се дан ни?

Голям проблем при бекъпа на 
дан ните е, че голяма част от тях се 
повтаря. Ако един имейл с прика-
чен файл бъде разпространен до 
всички (да кажем 50) служители 
на компанията, той ще бъде архи-
виран 50 пъти. Ако някой направи 
минимална корекция по файла – 
например смени датата и го изпра-
ти още веднъж до 50-те служите-
ли, този файл ще бъде архивиран 
още 50 пъти. 

Този проблем се решава чрез 
дедупликацията. Тази техноло-
гия е използвана за пръв път през 
2003 г., но през последните 3 годи-
ни цената на системите е паднала 
между 3 и 4 пъти, коментира Дими-
тър Вълов. Дедупликацията може 
да се прилага на ниво файл и на 
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6 въпроса, на които трябва да си 
отговорите, преди да изберете доставчик 
на услуга за онлайн бекъп на дан ните

Сайтът за технологии за малките и средните компании 
smallbusinesscomputing.com съветва да си отговорите на 
следните въпроси, преди да изберете къде да архивирате 
дан ните си:

1. � каква скорост ще се осъществява трансферът на 
дан ните? Ако планирате да архивирате голям обем инфор-
мация, се уверете, че доставчикът на услугата има достатъч-
но бърз Интернет. 

2. Дали услугата е криптирана с 256-битова SSL връзка? 
Повечето онлайн и клауд доставчици изпълняват това усло-
вие, но в някои случаи ползването на криптирана връзка е до-
пълнителна екстра, която се заплаща. 

3. Колко сигурни са дан ните ми в случа� на бедствие или 
авария? Много клауд доставчици имат резервни центрове за 
дан ни на отдалечени места. Много, но не всички. За да сте си-
гурни, че няма да загубите дан ните си вследствие на непред-
видена информация, се уверете, че доставчикът на услугата 
разполага с географски отдалечен дейта център. 

4. Колко дълго доставчикът ще пази вашите дан ни, ако 
спрете да плащате? Преди да изберете доставчик, е добре 
да се осведомите какви са политиките за съхранение на дан-
ни в случай на забавяне на плащането и дали тези политики 
са гъвкави. Важно е да знаете, ако не платите 30 или 60 дни, 
дали доставчикът ще изтрие автоматично вашата информа-
ция.

5. Колко бързо можете да възстановите дан ните си при 
спешен случа�? Добре е да се осведомите дали това ще отне-
ме няколко часа, няколко дни или няколко седмици. Този въ-
прос е важен, защото причината, поради която правите бекъп, 
е имен но тази – загубили сте критични дан ни и искате да ги 
възстановите възможно най-бързо. 

6. Дали доставчикът на услугата предлага или поддържа 
локалния ви бекъп? Има доставчици, които го правят. То може 
да бъде част от клауд услугата или да се заплаща допълни-
телна такса. 

www.pcworld.bg
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ниво дан ни. В първия случай сис-
темата не съхранява файлове с 
едно и също име повече от веднъж. 
Т.е. в примера с имейла до всички 
служители прикаченият файл ще 
бъде архивиран еднократно. 

Вторият вариант се използва 
при малка корекция в самия файл 
и промяна на името му. Системата 
разделя файла на блокове и съх-
ранява веднъж повтарящите се 
части. Допълнително се прави бе-
къп само на различната част. Тех-
нологията се нарича Dynamic Block 
Deduplication. 

ЕМС твърди, че чрез нейните сис-
теми за дедупликация можете да на-
малите дисковото пространство за 
архивиране между 10 и 30 пъти. По 
дан ни на IDC за 3 години големите 
компании реализират 264% възвръ-
щаемост на инвестицията от систе-
ми за дедупликация и са намали-
ли времето си за възстановяване от 
аварии от 4,6 часа на 35 минути. 

„Все повече български компа-
нии се интересуват от дедуплика-
ция“, казва Димитър Вълов. Това 
включва както по-големите компа-
нии, така и потребители от МСП 
сегмента. 

Колко често трябва да се прави бекъп? 
Специалистите са категорични тук – архивирането трябва да се извършва всеки ден. Най-добре е да 

настроите системата да го прави автоматично всяка нощ, дори и в дните, в които офисът ви не работи. 

Проверявайте дали информацията ви се архивира правилно
Повечето програми и услуги за бекъп позволяват да виждате логовете и докладите, така че можете 

редовно да проверявате дали дан ните ви се архивират правилно. Идеалният вариант е, ако можете вие 
или ваш служител да ги проверявате всяка сутрин. Ако тази задача ви се струва нереалистична, мини-
мум веднъж на тримесечие трябва да отделяте време за проверка. 

Широко навлизане на бекъпа в облака в SMB сектора
Според Techaisle – компания, специализирана в анализите на МСП, малките и средните предприя-

тия годишно харчат по 11 млрд. долара за клауд компютинг. Techaisle прогнозира, че през следващите 
4 години тази сума ще нараства средно с 12 процента на година. Компанията отчита още, че МСП са 
все по-склон ни да използват услуги като облачните и определено показват предпочитания към услуги-
те, свързани със съхранението и сигурност та. В развитите пазари, като САЩ например, един на чети-
рима служители в малка или средна фирма използва облачната технология. 

Намаляването на сложност та, по-ниската цена и изискванията към ИТ ресурсите са достатъчни ар-
гументи малките и средните компании да се насочат към облака. Когато става въпрос за бекъп в обла-
ка, технологията улеснява една трудна, но и доста важна задача. Когато се автоматизират процесите 
по възстановяване на дан ните, ползите стават несравними и затова експертите очакват популярност та 
на клауд услугите да продължи да нараства през 2012 г. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ЗА БИЗНЕС”
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Пазарът на системи за бекъп

По дан ни на IDC за първото шестмесечие на 2011 г. 
пазарът на системи за бекъп е възлизал на 1,2 млрд. 

щатски долара. Анализаторите очакват, че за цялата година 
обемът на пазара ще достигне 2,8 млрд. ЕМС е лидер с дял 
от 62%. Следват IBM и HP, които държат съответно 20,7 и 3,2 
на сто от този пазар. Анализаторите очакват до 2015 г. паза-
рът на системи за бекъп да расте средно с 25,6% на година и 
след 4 години обемът му да прехвърли 5,3 млрд. щ.д.

http://pcworld.bg/category:134
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Голяма част от най-успешните игрални поредици са ситуирани в условията на военен 
конфликт. Или пък най-малкото битките са кулминация на действието в тях. Създава-
нето на компютърна периферия, която прилича на воен на екипировка и техника, е дос-

та пряк път към сърцето на геймърите, защото ги потапя по-пълно в илюзията на игрално-
то преживяване.

Връзката между геймъра и любимата му игра е дълбока и емоционална. Един фен на 
Angry Birds например с удоволствие би накичил коледната елха с птичките и прасетата от 

Thermaltake 
Chaser MK-I: 

модерният многоцелеви 
изтребител при РС шаситата

Оригинално ревю: Валентин „Kosh” Марков, Николай „Aegir” Колев

Редакция: PC World

• Дистрибуция на настолни компютри, лаптопи, сървъри, графични станции, периферни   
  устройства и системи за съхранение на информацията,  офис-консумативи и аксесоари
• Системна интеграция, структурно окабеляване, инфраструктурни решения на базата на 
  оптични връзки, изграждане на системи за видеонаблюдение и видеостени. Монтаж на централи
• Сервиз на гаранционна и извънгаранционна техника. Обслужване на абонаментен принцип. 

 Национален сервизен телефон: 070020112

Вижте всички промоции 
на www.vali.bg
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играта вместо с по-традицион ни украшения като топки, звездички и ангели. По същия на-
чин един фен на Diablo би се изкушил от тематичните слушалки на Steelseries особено ако 
зад логото се крие доказал качествата си хедсет като Siberia v2. В други случаи като с Razer 
Spectre се създава продукт с качествено нов дизайн, който кореспондира с визията на те- се създава продукт с качествено нов дизайн, който кореспондира с визията на те-
ранските единици от Starcraft. �вно кобрандирането на продукти се услажда на производи-Starcraft. �вно кобрандирането на продукти се услажда на производи-. �вно кобрандирането на продукти се услажда на производи-
телите – сайтът на Razer предлага пет пълни комплекта, посветени на различни игри, дока-Razer предлага пет пълни комплекта, посветени на различни игри, дока- предлага пет пълни комплекта, посветени на различни игри, дока-
то при Steelseries тези заглавия са двайсетина. 

Все още няма производител на компютърни кутии, който може да се похвали с по-
добно партньорство, и в това отношение най-добрата опция за феновете е да изберат 
корпус с визия, близка до тази на любимата им игра. След това дали с допълнителни 
модификации, или просто като го впишат сред тематичната геймърска периферия, мо-
гат да изградят цялостна композиция. Едно добро начало е например кутията Thermal-Едно добро начало е например кутията Thermal- кутията Thermal-та Thermal-Thermal-
take Chaser MK-I.

Продуктова концепция 
На английски „chaser” (букв. прев.: преследвач) се използва и като синоним на изтребител. 

Нямам представа дали това е случайност или умишлено търсен ефект, но дори и буквено-
цифреното означение MK-I (разчита се като „Mark One” или Марк Едно) е типично за схемата 
на именуване на бойни машини, използани от британското воен но министерство. Дизайнът 
на Chaser е милитаристичен, изпъстрен с отсечки, начупени прави и правилни геометрични 
фигури. Като използвани материали, габарити и тематика Преследвачът наподобява серии-
те Dark Fleet на Antec и HAF на Cooler Master, а донякъде и CM Storm Trooper. Всички те са 
вдъхновени от воен ната техника, но при Chaser липсва  тежкото излъчване на първична агре-Chaser липсва  тежкото излъчване на първична агре- липсва  тежкото излъчване на първична агре-  тежкото излъчване на първична агре- тежкото излъчване на първична агре-
сия и груба мощ. Напротив, Преследвачът създава впечатление за прецизност и увереност, 
за добре осъзната и контролирана сила, с която няма смисъл да парадираш. Представете си 
тежък двурък меч и след това шпага – това е разликата, за която говоря.

• Дистрибуция на настолни компютри, лаптопи, сървъри, графични станции, периферни   
  устройства и системи за съхранение на информацията,  офис-консумативи и аксесоари
• Системна интеграция, структурно окабеляване, инфраструктурни решения на базата на 
  оптични връзки, изграждане на системи за видеонаблюдение и видеостени. Монтаж на централи
• Сервиз на гаранционна и извънгаранционна техника. Обслужване на абонаментен принцип. 

 Национален сервизен телефон: 070020112

Вижте всички промоции 
на www.vali.bg
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Иначе Chaser MK-I е Full Tower – просторно (с дължина и ширина малко под 60 cm) и 
масивно шаси (тежи 12,3 kg), което събира дън ни платки с максимален размер ATX. Най-
любопитната му особеност е вграденият контолер Colorshift, с помощ та на който се регу-т контолер Colorshift, с помощ та на който се регу- контолер Colorshift, с помощ та на който се регу-Colorshift, с помощ та на който се регу- с помощ та на който се регу-
лират цветовата схема и режимът на работа на подсветката, както и оборотите на венти-
латорите. Два от трите инсталирани в кутията вентилатора са 200-милиметрови прозрачни 
перки. Всяка от тях има светодиоди в три различни цвята (син, зелен, два червени) и чрез 
комбинирането им са реализирани пет режима на подсветката – син, зелен, червен, смесен 
и „коледен”. Първите три са само обяснителни – във всички перки се активират светодиоди-
те от един и същ цвят; подсветката е постоян на. При смесения режим едновремен но се за-
действат всички диоди – като резултат от движението на перките се създава ефект, наподо-
бяващ дъга. При „коледния” режим циклично засветват едноцветни диоди от всички перки. 

Перките с подсветка никак не са евтини, а далеч не са много производителите, които да-
ват на клиента си решение „3 в 1”, така че концепцията Colorshift определено ще се хареса 
на модърите, а и на любителите на повечко шарения и показност. Милитаристичната визия 
пък ще спечели за каузата повечето фенове на стратегии и шутъри. Пренебрегнати остават 
почитателите на влиятелни жанрове, като средновековните и фентъзи ролевите игри, но за 
тях все още се грижат компании като In Win.
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Продуктов код VN300M1W2N 

Тип кутия Full Tower

Размери (В x Ш x Д) 568 x 237 x 581 mm 

Тегло 11,6 kg

Страничен панел с прозорец

Цвят черен (отвътре и отвън)

Материали SECC и ABS

Охлаждане

преден (вкарващ)  
200 x 200 x 20 mm вентилатор Colorshift x 1 (600~800 rpm, 13~15 dBA);
заден (изкарващ)  
140 x 140 x 25 mm вентилатор TurboFan (1000 rpm, 16 dBA);
 
горен (изкарващ)  
200 x 200 x 30 mm вентилатор Colorshift  (600~800 rpm, 13~15 dBA);
възможност за инсталиране на втори горен (изкарващ)
200 x 200 x 30 mm вентилатор Colorshift  (600~800 rpm, 13~15 dBA);
 
възможност за инсталиране на страничен (вкарващ) 
200 x 200 x 30 mm вентилатор Colorshift  (600~800 rpm, 13~15 dBA);
 
възможност за инсталиране на долен (вкарващ) 
120 x 120 x 25 mm

Гнезда
- с външен достъп 4 x 5,25’’, 1 x 3,5’’ (за сметка на 1 x 5,25") 
- 6 x 3,5’’ за HDD или 6 x 2,5’’ за HDD/SSD
- докинг станция: 1 x 3,5’’ или 1 x 2,5’’

Разширителни слотове 8

Поддържани дън ни платки 9,6” x 9,6” (mATX), 12” x 9,6” (ATX)

I/O портове USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4, eSATA x 1, HD Audio x 1

Захранване стандартен ATX PS2 захранващ блок

Други ограничение за височина на процесорния охладител: 180 mm  
ограничение за височина на видеокартата: 330 mm
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Тактико-технически характеристики

 Външен технически оглед 
Хората се посрещат по дрехите, а стоките – по опаковките. Както и при Thermaltake Level 

10 GT, копирайтърът си служи с два слогана. Първият – „Galaxy Episode” – напълно подхож-GT, копирайтърът си служи с два слогана. Първият – „Galaxy Episode” – напълно подхож-, копирайтърът си служи с два слогана. Първият – „Galaxy Episode” – напълно подхож- копирайтърът си служи с два слогана. Първият – „Galaxy Episode” – напълно подхож-копирайтърът си служи с два слогана. Първият – „Galaxy Episode” – напълно подхож-Galaxy Episode” – напълно подхож- Episode” – напълно подхож-Episode” – напълно подхож-” – напълно подхож-
да на външния вид на кутията, а думичката „episode” буди асоциации със Star Wars с него-episode” буди асоциации със Star Wars с него-” буди асоциации със Star Wars с него-Star Wars с него- Wars с него-Wars с него- с него-
вите епизоди. Вторият – „Pursuit without fear” – също е на място, макар и лишен от въобра-Pursuit without fear” – също е на място, макар и лишен от въобра- without fear” – също е на място, макар и лишен от въобра-without fear” – също е на място, макар и лишен от въобра- fear” – също е на място, макар и лишен от въобра-fear” – също е на място, макар и лишен от въобра-” – също е на място, макар и лишен от въобра-
жение –  в края на краищата глаголите „chase” и „pursuit” са синоними. 

Цялостното разпределение на компонентите е типично за модерна компютърна кутия, 
както показва общата схема на въздушните потоци. Студен въздух постъпва през вкарва-
щите вентилатори – преден, страничен и долен. Топлият отработен въздух се извежда от 
кутията от горния (горните) и задния вентилатори. Захранващият блок се монтира в долна-
та част на корпуса. 

В кутията има достатъчно място за водно охлаждане. За целта можете да използвате 240 
mm радиатор, който се инсталира под горния капак на кутията. Преди това обаче трябва да 
махнете изкарващия вентилатор от там. 
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Освен упътването производителят комплектува кутията с няколко различни типа винтче-
та, допълнителни пънчета, на които се поставя дън ната платка (тези за ATX дъно са мон-
тирани на тавата), свински опашки, пищялка за диагностични цели, удължител за 8-пино-
вия АТX12 конектор на захранването, предно капаче и планка-адаптер, които конвертират 
5,25-инчово в 3,5-инчово гнездо. Въпросното 3,5-инчово устройство трябва да има възмож-
ност за закрепване от долната си страна, тъй като планката-адаптер не е П-образна и има 
монтажни отвори само в една равнина. 

Фронтален изглед
Предният панел е лицето на всяка компютърна кутия и от него в най-голяма степен зави-

си дали тя ще бъде забелязвана и харесвана. Топлоотделянето на видеокартите от среден 
и висок класове е значително, ето защо кутиите, предназначени за работни станции, гей-
мърски компютри и машини за овърклок, са просторни и проветриви. В предните и горните 
им панели се използва щедро разпробита метална решетка. От този материал са направе-
ни четирите капачета на 5,25-инчовите гнезда, които заемат горната част на лицевия панел. 

Капачетата се изваждат съвсем лесно от външната страна на кутията – просто стискате 
едновремен но сините езичета от двете им противоположни страни  и издърпвате. Под ка-
пачетата е разположена мрежеста маска. Зад нея пък са поставени въздушният филтър и 
вкарващият 200-милиметров вентилатор.
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Поглед отгоре 
Въпреки че не е най-добрата идея при силната запрашеност на 
големите български градове, заради икономията на място по 

бюрото доста потребители поставят компютрите си на пода 
или ниско над него. По тази причина, особено при пълно-

размерните кутии бутоните, индикаторите и конекторите 
биват премествани от предния към горния панел. В слу-
чая на Chaser MK-I миграцията е пълна. В лявата коло-Chaser MK-I миграцията е пълна. В лявата коло- MK-I миграцията е пълна. В лявата коло-MK-I миграцията е пълна. В лявата коло--I миграцията е пълна. В лявата коло-I миграцията е пълна. В лявата коло- миграцията е пълна. В лявата коло-миграцията е пълна. В лявата коло-
на са разположени бутоните, с които се регулират ре-
жимът на подсветка (може и да се изключи напълно), 
скорост та на вентилаторите (има само две положе-

ния – висока и ниска), бутонът за рестарт и жакове-
те за слушалките и микрофона. 

Дясната колона е заета изцяло от конектори – 
по-близките до лицевия панел �SB портове са 
стандартни, следват eSATA и още два �SB пор-eSATA и още два �SB пор- и още два �SB пор-�SB пор- пор-пор-
та. По сините вложки се разпознава, че това са 
SuperSpeed �SB (�SB 3.0) портове.

Ромбовидният бутон, разположен сред сти-
лизираните крила между двата реда, слу-
жи за включване и изключване на компютъра. 
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Подсветката по ръба на бутона и крилата е 
светлосиня и пулсираща. За нея не е пред-
видена възможност да се изключва, така 
че, ако ви дразни, ще трябва да прибегне-
те до собствена модификация – поставяне 
на ключе или прекъсване на захранването 
към светодиодите под бутона.

Зад бутона е разположена вградената докинг станция BlacX, в която можете да зарежда-BlacX, в която можете да зарежда-, в която можете да зарежда-в която можете да зарежда-
те 3,5-инчови стандартни твърди дискове, 2,5-инчови мобилни твърди дискове или пък SSD.

Останалата част от горния панел е покрита от капак, изработен от същата метална решет-
ка като предния панел. Сваля се, като се хване за дръжката откъм гърба на кутията и се из-
дърпа назад. Под капака откриваме втория 200 mm вентилатор, както и празната рамка, на 
която може да се инсталира още един такъв. 

Тъй като това са изкарващи вентилатори, когато компютърът работи, има резон те да съз-
дават над себе си въздушна възглавница, която го предпазва от запрашаване. При изклю-
чен компютър гравитацията си взема своето особено ако не инсталирате втори вентила-
тор. Решетката не е достатъчна да опази системата от запрашаване – липсата на въздушен 
филтър тук е пропуск на производителя.

Изглед отляво
Левият борд е зает от C-образен прозорец, под 

който е разположена шестоъгълна вентилацион на 
решетка. Вентилатор зад нея обаче няма и колко-
то по-мощна е видеокартата ви, толкова по-препо-
ръчително е да добавите такъв. Можете да избирате 
между перки с размери 120, 140 или 200 mm.

В горната част на борда пред прозореца е намери-
ло място едно нововъведение, което за пръв път ре-
гистрирахме при Level 10 GT. Иде реч за закачалката 
за слушалки (Thermaltake я наричат Combat Headset 
Holder), която тук обаче не е аксесоар, който можете 
да монтирате по желание, а неразделна част от само-
то шаси. Реализирана е на принципа на сгъваемото 
легло, което се прибира в стената. Ако не я ползвате, 
просто я оставяте в горно сгънато положения, а когато ви потрябва, я спускате. 
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Задният панел
Захранващият блок се монтира в долната част на кутията, както си личи 

по правоъгълния прорез. Захранването може да бъде инсталирано с пер-
ката както откъм пода, така и обърната нагоре. Първият вариант е по-пре-
поръчителен, защото въздухът, току-що изтеглен откъм пода извън кути-
ята, е по-студен от този в корпуса, а това е въздух, който се използва за 
охлаждането на компонентите в захранването. Вдясно от прореза се за-
белязва малък правоъгълен отвор, предназначен за заключащо устойство 
тип Kensington. Това допълнение е практично, когато компютърът се нами-Kensington. Това допълнение е практично, когато компютърът се нами-. Това допълнение е практично, когато компютърът се нами-
ра на изложбен щанд или на голямо лан парти. 

Над прореза са седемте вентилирани планки, които се изваждат при 
монтаж на разширителни платки, а вляво от планките се намира още една 
вентилацион на решетка с шестоъгълни отвори. Над нея са разположени 
прорезът, в който се монтира задната планка на дън ната платка, а вдясно 
от него – задният 140 mm вентилатор. Той е изкарващ, работи на постоян ни 
обороти и се включва с куплунг направо към дън ната платка. Под решетка-
та на този вентилатор и над вентилационата решетка във форма на пчел-
ни кутийки се намира скобичка, през която можете да прекарате кабели-

те на мишката и клавиатурата. Тази скоба се отваря и затваря с винтче 
откъм вътрешност та на кутията. Ролята на скобата е подсигурител-
на – благодарение на нея привързвате периферията към кутията. По-
добна предпазливост е обичайна практика по време на лан парти или 

турнир. Най-отгоре са гумените уплътнения, които закриват три кръгли отво-
ра, предназначени за прокарване на маркучите на външен радиатор на водно охлаждане. 
Най-точно за тази цел са ви необходими само два отвора, докато третият всъщност играе 
ролята на презастраховка и се използва за прокарване на кабели, които трябва да изведат 
интерфейс от задната планка на дън ната платка към конектор на лицевия или горния пане-
ли на компютъра. Ако дън ната платка не разполага с вътрешен хедър, то кабелът към пред-
ния панел преминава по цялата дължина на кутията и излиза през въпросния отвор.

И още … 
Подът на кутията също е перфориран и почти половината му площ е заета от вентилацион-

на решетка. На външната страна на пода са монтирани релси, в които е поставен още един 
въздушен филтър. Краката на кутията имат същите сини акценти като капачетата на 5,25-ин-
човите устройства и повдигат пода на 35 mm – разстоянието е достатъчно, за да осигури до- mm – разстоянието е достатъчно, за да осигури до-mm – разстоянието е достатъчно, за да осигури до- – разстоянието е достатъчно, за да осигури до-– разстоянието е достатъчно, за да осигури до-
бър входящ въздушен поток на захранването, а и евентуално на още един вкарващ вентила-
тор, който може да се монтира от вътрешната страна на пода, точно пред захранващия блок.

Десният борд на кутията е изработен от хомогенен стоманен лист. Щампован е с ъгловат 
мотив, симетричен с този от левия борд на кутията.

Вътрешна инспекция 
Първоначална представа за вътрешната организация на Chaser MK-I придобиваме от 

фронталния изглед при свален ляв борд на шасито. Ако пренебрегнем отсека за твърди-
те дискове, подредбата е доста сходна на тази в чувствително по-скъпата Thermaltake Lev-Thermaltake Lev- Lev-Lev-
el 10 GT. 

Тавата за дън ната платка е с прорез за улеснен монтаж/демонтаж 
на задните планки, с които вървят почти всички високопроизводител-
ни охлаждания. Характерно за пълноразмерните кули на Thermaltake 
е, че този разрез е наистина просторен и осигурява съвместимост 
и с дън ни платки, в които разположението на процесорния цокъл е 
по-нестандартно. В долната предна част на корпуса са разположени 
шест шейни, в които могат да се инсталират твърди дискове или SSD. 

Шейните са изработени от еластична пластмаса в същия син цвят 
като декоративните елементи по краката на кутията. Сините акцен-
ти присъстват в заключващите механизми на 5,25-инчовите устрой-
ства, както и на капачетата им на лицевата страна на кутията.

Монтажът на 3,5-инчови твърди дискове (стандартни за PC) е прос-PC) е прос-) е прос-
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та операция, която не изисква инструменти или допълнителни мон-
тажни елементи. Всяка от шейните има черно лостче, на което е 
щампована марката на производителя. Завъртането му на 90 гра-
дуса обратно на посоката на часовниковата стрелка отключва шей-
ната. След това поставяте в нея диска, а до винтчетата ще ви се 
наложи да прибегнете единствено ако инсталирате мобилен твърд 
диск или SSD. Накрая плъзвате обратно шейната в отсека и завър-SSD. Накрая плъзвате обратно шейната в отсека и завър-. Накрая плъзвате обратно шейната в отсека и завър-Накрая плъзвате обратно шейната в отсека и завър-
тате лостчето по посока на часовниковата стрелка, докато заключ-
ващият механизъм се задейства.

Дисковете се охлаждат от непосредствено разположения пред 
тях преден вентилатор. Неговият значителен размер – 200 mm, 
наред с височината на кутията оставят място за четири 5,25-инчо-
ви устройства. Наистина, други пълноразмерни кутии предлагат 
и по повече, но, от друга страна, не са много хората, които имат 
нужда от повече от едно оптично устройство, а модулите за на-
блюдение на температурите на компонентите и оборотите на вен-
тилаторите, първо, не са кой знае колко популярни и, второ, ряд-
ко заемат повече от два отсека. Най-долното 5,25-инчово гнездо 
може да бъде използвано за монтаж на още един твърд диск, SSD 
или вътрешен 3,5-инчов модул като контролер на оборотите на 
вентилаторите или по-вероятно – като четец на карти памет.

Погледът към задната част на пода на шасито хвърля светли-
на върху още една специфична особеност – напречния мост, кой-
то служи едновремен но за подпора и фиксиране на захранващия 
блок.

Ако използвате дълготелен захранващ блок, отвивате двете 
винтчета и премествате моста надясно. По такъв начин захран-
ващият блок е плътно застопорен – презастраховка от страна на Thermaltake за това, че 
PS� няма да помръдне и милиметър при транспортиране на компютърната система. Ако 
използвате SLI или CrossFire, може би има смисъл да монтирате 120 mm вентилатор на дъ-SLI или CrossFire, може би има смисъл да монтирате 120 mm вентилатор на дъ- или CrossFire, може би има смисъл да монтирате 120 mm вентилатор на дъ-или CrossFire, може би има смисъл да монтирате 120 mm вентилатор на дъ-CrossFire, може би има смисъл да монтирате 120 mm вентилатор на дъ-, може би има смисъл да монтирате 120 mm вентилатор на дъ- може би има смисъл да монтирате 120 mm вентилатор на дъ-mm вентилатор на дъ- вентилатор на дъ-
ното на кутията.

Обобщение
На първо място Thermaltake отнасят усмивка за това, че са създали кутия със силна инди-Thermaltake отнасят усмивка за това, че са създали кутия със силна инди- отнасят усмивка за това, че са създали кутия със силна инди-отнасят усмивка за това, че са създали кутия със силна инди-

видуалност и джентълменски чар. Харесвам Antec DF-85 заради динозавърското ѝ излъчва-Antec DF-85 заради динозавърското ѝ излъчва- DF-85 заради динозавърското ѝ излъчва-DF-85 заради динозавърското ѝ излъчва--85 заради динозавърското ѝ излъчва-
не и защото съм фен на Battlestar Galactica. А пък серията HAF (High Air Flow) носи въздух в 
името си, но лекота е последната асоциация, която бих направил, вперил поглед в предна-
та маска на кутията. От друга страна, във вида на Chaser MK-I има дързост, но не и агресия, 
сила, но не и бруталност – наистина е нещо, което бих могъл да си представя, че лети, а не 
се движи по земята на вериги. 

Емоцията настрана, Преследвачът е модерна и многоцелева кутия. Просторна, улеснява-
ща максимално клиента при сглобяването на компютърната система – повечето компонен-
ти се монтират без използване на инструменти. Проветрива, производителна и относител-
но тиха – използваща вентилатори с голям диаметър и отвори за изнасяне на кабелите зад 
тавата на дън ната платка. Чиста благодарение на въздушните филтри на всички вкарващи 
вентилатори в кутията. Прозорецът на левия борд е към допълнителното осветление, ако в 
кутията се инсталира такова. Кутията е подредена с контроли и конектори, концентрирани в 
предната част на горната ѝ стена, а вградената докинг станция и двойката портове поддър-
жат най-новите версии интерфейси за предаване на дан ни –  SATA 6 Gbps и �SB 3.0. Освен 
тези характеристики, които считаме за стандарт в съвремен ните шасита от класа на Chaser 
МK-I, Thermaltakе добавят функционални елементи, уникални за марката.

Шасито има разширение с възможности за персонализация – трите различни цвята на вен-
тилаторите и пет те режима на подсветка са провокация към въображението на модърите. Как-
то и своеобразен реверанс – повечето конкуренти предлагат перки с един цвят на подсветката 
и ще ви таксуват отново, ако този цвят ви омръзне и след време решите да направите промяна.

Участниците в лан партита и изложителите ще се чувстват по-спокойни, тъй като имат на 
разположение както възможност за заключване на компютъра с устройство тип Kensington, 
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така и за привързване на периферията към машината чрез скобата на гърба на шасито.
При всичките си достойнства Chaser MK-I не е лишена от някои пропуски. Липсата на въз-Chaser MK-I не е лишена от някои пропуски. Липсата на въз- MK-I не е лишена от някои пропуски. Липсата на въз-MK-I не е лишена от някои пропуски. Липсата на въз--I не е лишена от някои пропуски. Липсата на въз-I не е лишена от някои пропуски. Липсата на въз- не е лишена от някои пропуски. Липсата на въз-не е лишена от някои пропуски. Липсата на въз-

душни филтри под покрива на шасито дразни. Може да допуснем, че клиентът ще инстали-
ра втори вентилатор и така ще запуши кръглата пробойна, а може и да предположим, че с 
оглед на височината и разположението на контролите кутията ще бъде поставена на пода 
под плота на бюрото. Сигурно е, че за клиента е най-добре да може да извлече максимума 
от продукта, без да му се налагат условия. 

Другият пропуск на производителя е, че не предлага вентилаторите с трицветна подсветка 
TT-2030 за купуване отделно. Охлаждането на Преследвача е достатъчно добро и с трите 
перки, с които си идва, но при положение че са предвидени опции за още два 200-милиме-
трови вентилатора, да караш потребителя да търси алтернативи (вероятно при конкуренти-
те ти) е непрозорливо, най-меко казано. 

Последни компоненти в оценката на продукта са неговата цена и местната конкуренция. 
Единствената компания, предлагаща модерни кутии със сходна производителност, които 
могат да се купят у нас, е Cooler Master. 

В Щатите и Западна Европа кутията ценово е позиционирана изключително агресивно, така 
че да се противопостави на HAF 922, която като начало дори не е пълноразмерна кутия. При 
това положение Преследвачът е абсолютен победител – тя е по-голямата и по-функционал-
ната (докинг станция и �SB 3.0), с повече възможности за персонализация (различни цветове 
на подсветката), а освен това и по-чистата благодарение на въздушните си филтри.    

Най-ниската цена, на която открихме Chaser MK-I у нас, е 285 лева. При това положе-Chaser MK-I у нас, е 285 лева. При това положе- MK-I у нас, е 285 лева. При това положе-MK-I у нас, е 285 лева. При това положе--I у нас, е 285 лева. При това положе-I у нас, е 285 лева. При това положе- у нас, е 285 лева. При това положе-
ние  Преследвачът се явява пряк конкурент на HAF 932 Advanced и CM Storm Trooper. Дори 
ако напълно пренебрегнем подсветката, кутията на Thermaltake има съществено предим-Thermaltake има съществено предим- има съществено предим-има съществено предим-
ство пред HAF-a – липсата на въздушни филтри е симптоматична за цялата серия. С други 
думи, смятаме, че кутията Chaser МК-I оправдава цената си, но би била много по-конкурен-Chaser МК-I оправдава цената си, но би била много по-конкурен- МК-I оправдава цената си, но би била много по-конкурен-МК-I оправдава цената си, но би била много по-конкурен-I оправдава цената си, но би била много по-конкурен- оправдава цената си, но би била много по-конкурен-оправдава цената си, но би била много по-конкурен-
тоспособна, ако цената ѝ се понижи под 250 лева. 

Всички цени са в лева и са с включен ДДС.

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

София
02/8327120
0895 577119
Шумен
054/ 831 680
Силистра
086/ 82 40 12
Карнобат
0559/ 249 74

КОМПЮТЪР БГ
търси партньори
в страната

HP 630 Intel Celeron B815-1.6GHz/ 2GB DDR3/ 15.6” HD-Led/ HDD-500GB/ 
DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ Linux SUSE + 1г. гаранция

ACER AS5750 Intel Core i3 2330-2.2GHz/ 4GB DDR/ 15.6” HD-Led/ GF520 1GB/ 
750GB HDD/ DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ OS Linux

Asus X54C-SX036D Intel Pentium B960-2.2GHz/ 4GB DDR3/ 15.6” HD-LED/ 
500GB HDD/ DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ DOS + 2г. гаранция

 DELL Inspiron N5040 Intel Dual Core P6200-2.13GHz 3MB/ 4GB DDR3/ 15.6” WXGA 
HD Led/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. гаранция

Asus X54HY-SX030D Intel Core i3 2330-2.2GHz/ 4GB DDR3/ 15.6” HD-LED/ 
ATI 7470 1GB/ 750GB HDD/ DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ DOS + 2г. гаранция

Настолен компютър NET-WORK Station: 
MB G41-VS3/ Celeron Dual Core E3400-2.6GHz/ 
2GB DDR3/ HDD 250GB/ DVD+RW/ SB 5.1/ 
CASE MT-400W + мишка 
и клавиатура ПОДАРЪК

Настолен компютър GAME Station: MB H61/
CPU Intel Core i3 2100-3.1GHz/4GB DDR3/
VGA NV GT450 1GB/ HDD 500GB/ DVD+RW/ 
SB 7.1/ CASE MT-400W 
+ мишка и клавиатура ПОДАРЪК

 DELL Inspiron N5110 Core i3-2350-2.3GHz 3MB/ 6GB DDR3/ 15.6” WXGA HD Led/ 
NV GT525 1GB/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. 
гаранция

699  лв 699 лв

774  лв 804 лв

941 лв

 
428 лв

1135 лв

 
919 лв

500GB HDD/ DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ DOS + 2г. гаранция500GB HDD/ DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ DOS + 2г. гаранция

Asus X54HY-SX030D Intel Core i3 2330-2.2GHz/ 4GB DDR3/ 15.6” HD-LED/ Asus X54HY-SX030D Intel Core i3 2330-2.2GHz/ 4GB DDR3/ 15.6” HD-LED/ 

Всички цени са в лева и са с включен ДДС.Всички цени са в лева и са с включен ДДС.

HD Led/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. гаранцияHD Led/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. гаранция

 DELL Inspiron N5110 Core i3-2350-2.3GHz 3MB/ 6GB DDR3/ 15.6” WXGA HD Led/  DELL Inspiron N5110 Core i3-2350-2.3GHz 3MB/ 6GB DDR3/ 15.6” WXGA HD Led/ 
NV GT525 1GB/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. NV GT525 1GB/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. 

750GB HDD/ DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ OS Linux750GB HDD/ DVD/ WL/ Cam/ HDMI/ OS Linux

 DELL Inspiron N5040 Intel Dual Core P6200-2.13GHz 3MB/ 4GB DDR3/ 15.6” WXGA  DELL Inspiron N5040 Intel Dual Core P6200-2.13GHz 3MB/ 4GB DDR3/ 15.6” WXGA 
HD Led/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. гаранцияHD Led/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. гаранцияHD Led/ 500GB HDD/ DVD/ BT/ WL/ Cam/ 6-cell battery/ DOS/ Black + 2г. гаранция

ACER AS5750 Intel Core i3 2330-2.2GHz/ 4GB DDR/ 15.6” HD-Led/ GF520 1GB/ ACER AS5750 Intel Core i3 2330-2.2GHz/ 4GB DDR/ 15.6” HD-Led/ GF520 1GB/ HP 630 Intel Celeron B815-1.6GHz/ 2GB DDR3/ 15.6” HD-Led/ HDD-500GB/ HP 630 Intel Celeron B815-1.6GHz/ 2GB DDR3/ 15.6” HD-Led/ HDD-500GB/ 
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NVIDIA GeForce GTX 680 –  
първата птица на 
епохата Kepler

На 22 март, след поредица информацион ни „изтичания” NVIDIA най-после оповести офици-
ално дългоочаквания дебют на новата фирмена графична архитектура Kepler, базирана на 
28-нанометрова (nm) процесорна технология. Тя заема мястото на 40-нанометровите Fermi 

чипове, предлагани на пазара от март 2010 г. досега.
Kepler графиката дебютира както под формата на дискретната видеокарта NVIDIA GeForce 

GTX 680, така и като мобилна серия, чийто първи представител е моделът GeForce GT 640M. 
Вниманието на ентусиастите обаче вероятно ще бъде приковано най-вече в настолния продукт, 
защото той е и най-новият претендент за титлата „най-бърза едночипова графична карта в све-
та”. Тези претенции ни дават основание да отделим на картата малко повече внимание, което ще 
направим в следващите редове.

Графично ядро и технически характеристики
Както стана въпрос по-горе, флагманската видеокарта NVIDIA GeForce GTX 680 разчита на 

28-нанометровото ядро GK104, с което дебютира и графичната архитектура Kepler.
Април 2012  www.pcworld.bg86
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За разлика от първото поколение продукти Fermi (GeForce GTX 400) графичният проце-Fermi (GeForce GTX 400) графичният проце- (GeForce GTX 400) графичният проце-GeForce GTX 400) графичният проце- GTX 400) графичният проце-GTX 400) графичният проце- 400) графичният проце-
сор в GeForce GTX 680 няма дезактивирани логически елементи. И въпреки че Kepler не 
е фундаментално нова архитектура (каквато е Graphics Core Next на AMD), тя внася доста 
важни промени, както ще видите в поместените по-долу блокова диаграма и таблица със 
спецификации. Всъщност GK104 е оптично свиване и преработка на Fermi, и то по-скоро на 
GF114, отколкото на GF110.

Впечатление веднага правят чувствително увеличеният брой на логическите елемен-
ти, премахването на т.нар. „shader clock” (вече има само „core clock” честота или както от 
NVIDIA я наричат, „graphics clock”) и внедряването на технологията за увеличаване честота- я наричат, „graphics clock”) и внедряването на технологията за увеличаване честота-graphics clock”) и внедряването на технологията за увеличаване честота- clock”) и внедряването на технологията за увеличаване честота-clock”) и внедряването на технологията за увеличаване честота-”) и внедряването на технологията за увеличаване честота-
та на графичния процесор – NVIDIA GP� Boost.

Няма как да не обърнем внимание и на използвания 28-нанометров фотолитографски 
технологичен процес, на по-ниската консумация на енергия спрямо GTX 580, както и на ра-GTX 580, както и на ра- 580, както и на ра-
ботните честоти на GTX 680 – над 1 GHz за ядрото и ефективни 6008 MHz за памет та (до-GTX 680 – над 1 GHz за ядрото и ефективни 6008 MHz за памет та (до- 680 – над 1 GHz за ядрото и ефективни 6008 MHz за памет та (до-GHz за ядрото и ефективни 6008 MHz за памет та (до- за ядрото и ефективни 6008 MHz за памет та (до-MHz за памет та (до- за памет та (до-
ста сериозно постижение, въпреки че GDDR5 памет та може да достигне около и малко над 
7000 MHz при подходяща стойност на напрежението).

Блоковата диаграма на NVIDIA GK104 и Близък поглед към новия стрийминг мултипроцесорен Блок, известен като SMX

NVIDIA GPU BooSt 
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Новата видеокарта на NVIDIA 
е оборудвана с двуслотово ох-
лаждане, което благодарение 
на акустичните тампони, висо-
коефективните топлопроводи 
и специално създадените вен-
тилатори от турбинен тип е по-
производително и по-тихо при 
работа.

Освен GP� Boost, с GTX 680 
идват и още няколко нови тех-още няколко нови тех- нови тех-
нологии:

• Adaptive Vsync – за макси- Vsync – за макси-Vsync – за макси- – за макси-
мално комфортно изображе-

Сравнителна таблица с техническите дан ни на NVIDIA GeForce GTX 680 и 
предшественици

 GTX 680 GTX 580 GTX 560 Ti
 

GTX 480

Потокови процесори 1536 512 384 480
Текстурни/
филтриращи блокове

128 64 64 60

Растерни блокове 32 48 32 48
Работна честота на видеоядрото 1006 MHz 772 MHz 822 MHz 700 MHz
Работна честота на видеоядрото при 
използване на технологията GPU Boost 

1058 MHz - - -

Работна честота на шейдърите - 1544 MHz 1645 MHz 1401 MHz
Работна честота и вид на памет та 1502 MHz (ефектив-

на 6008 MHz) GDDR5
1002 MHz (ефективна 
4008 MHz) GDDR5

1002 MHz (ефективна 
4008 MHz) GDDR5

924 MHz (ефективна 
3696 MHz) GDDR5

Ширина на шината за достъп към памет та 256-bit 384-bit 256-bit 384-bit
Обем на памет та 2 GB 1,5 GB 1 GB 1,5 GB
FP64 1/24 FP32 1/8 FP32 1/12 FP32 1/12 FP32
Брой на транзисторите 3,5 милиарда 3 милиарда 1,95 милиарда 3 милиарда
Производствен процес TSMC 28 nm TSMC 40 nm TSMC 40 nm TSMC 40 nm
Тип на охлаждането двуслотово двуслотово двуслотово двуслотово
Размери 111 x 254 mm 111 х 267 mm 111 х 241 mm 111 х 267 mm
Графичен чип GK104 GF110 GF114 GF100
TDP в натоварен режим 195 W 244 W 170 W 250 W
Препоръчителна цена за САЩ при обя-
вяване на графичната карта

$499 $499 $249 $499

Препоръчителна цена за САЩ към 
днешна дата

$499
(999 лв. в Бг)

ок. $450 ок. $200 ок. $390

             Без VSyNc                                                      с включен ADAPtIVe VSyNc
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ние в игрите;
FXAA (Fast Approximate Anti-aliasing) и TXAA (съчетава предимствата на MSAA и на FXAA) 

Anti-aliasing – методи за изглаждане на изображението.

 
 

  
 

Без антиалайъсинг MSAA (Multisample Anti-aliasing) 8x TXAA

 
Моделът NVIDIA GeForce GTX 680 има 2х 6-пинови захранващи конектора със специфич-NVIDIA GeForce GTX 680 има 2х 6-пинови захранващи конектора със специфич- GeForce GTX 680 има 2х 6-пинови захранващи конектора със специфич-GeForce GTX 680 има 2х 6-пинови захранващи конектора със специфич- GTX 680 има 2х 6-пинови захранващи конектора със специфич-GTX 680 има 2х 6-пинови захранващи конектора със специфич- 680 има 2х 6-пинови захранващи конектора със специфич-

но разположение (виж снимката по-долу) и 2х DL-DVI, 1х пълноразмерен HDMI и 1х пълно-DL-DVI, 1х пълноразмерен HDMI и 1х пълно--DVI, 1х пълноразмерен HDMI и 1х пълно-DVI, 1х пълноразмерен HDMI и 1х пълно-, 1х пълноразмерен HDMI и 1х пълно-HDMI и 1х пълно- и 1х пълно-
размерен DisplayPort порта.

Поддържат 
се PCI Express 3.0, 3D 
Vision, 3D Vision Surround, C�DA, 
DirectX 11.1, PhysX, 3-way SLI, OpenGL 4.2, 
до четири на брой монитора (с три от които може да се 
реализира на 3D Vision Surround конфигурация) и др.

Производителност та на NVIDIA GeForce GTX 680
Според официалната информация от NVIDIA, „сравнен с конкурентен продукт от същия 

клас, процесорът GeForce GTX 680 GP� е с над 300% по-бърз по DirectX 11 тесалация 
и с над 43% по-бърз при екстремни игри като Elder Scrolls V: Skyrim”. Освен това проце-Elder Scrolls V: Skyrim”. Освен това проце- Scrolls V: Skyrim”. Освен това проце-Scrolls V: Skyrim”. Освен това проце- V: Skyrim”. Освен това проце-V: Skyrim”. Освен това проце-: Skyrim”. Освен това проце-Skyrim”. Освен това проце-. Освен това проце-
сорът използва 28% по-малко енергия и е два пъти по-производителен за единица потре-
бена енергия в сравнение с GeForce GTX 580 (водещият Fermi-базиран процесор досега), 
твърдят още от компанията.

Силни думи, без съмнение, но те все пак подлежат на проверки, каквито са направили 
както самите инженери на NVIDIA, така вече и редица независими източници. Следват мал-
ко диаграми, които са достатъчно красноречиви сами по себе си. От тях се вижда, че пре-
тенциите на новия графичен флагман на NVIDIA изглежда не са съвсем неоснователни. 
Претендентът за титлата „най-бърза едночипова видеокарта” в света, а имен но GeForce 
GTX 680, струва $499 и по този начин заема и доста изгодна ценова позиция между досе- 680, струва $499 и по този начин заема и доста изгодна ценова позиция между досе-
гашния флагман Radeon HD 7970 ($549) и Radeon HD 7950 ($449).

Разгледаният графичен ускорител вече се предлага от редица производители – Evga, 
Gainward, Inno3D, Palit, MSI, Zotac, Galaxy, PNY, Point of View, KFA2, Colorful, Asus и Gigabyte, 
като ориенторивъчната цена на различните модели за България е около 1000 лв. 
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Производителност спрямо други решения на NVIDIA:

Консумация, работна темепература и шум в натоварен режим:

Някои от резултатите в Мрежата 
(тестовете са проведени под Windows 7 Ultimate 64-bit) – Metro: 2033:

Април 2012  www.pcworld.bg90

Продуктови ревюта и обзори

www.pcworld.bg


След подреждане на буквите в три от кръгове-
те ще се получат шестбуквени думи, а в чет-
въртия – не. Кой е той?

Име: .........................................................................................................................

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

Преобразувайте 17/18 в десетична дроб.1 Опростете дробта 1890 / 2940

Образувайте име на напитка с две от  
трибуквията.

ЛИК ИЛА КОН МУС
ГИН НТИ ЙОР ЕНТ
АБС ТИК ИАК БРЕ

4

2

Драги читатели!
В изцяло дигиталното издание на PC World, IQ тесто-

вете ни се придържат към познатия досегашен формат с 
тази разлика, че вместо да късате страницата, да попъл-
вате и изпращате, сега можете да я отпечатате – при това 
неограничен брой пъти и така да играете за наградите за-
едно с цялото си семейство или приятелите си. 

За осигуряването на интересни и полезни награди 
и през 2012 г. отново ни помагат нашите партньори от 
COMP�TER 2000, Targus и ПУЛСАР. А за IQ лидерите и 
през тази година е осигурена ГОЛ�МА НАГРАДА, която 
ще бъде спечелена от един от първите петима участници 
с най-висок резултат от тестовете през 2012 г.

ГОЛ�МАТА НАГРАДА за 2012 г. ще бъде актуален към 
края на годината таблет от ARCHOS (www.archos.bg), обо-
рудван с капацитивен сензорен екран, мощен двуядрен 
процесор, камера, видео изход, GPS приемник, 3G, WiFi 
и Bluetooth връзка. Таблетът ще работи с ОС Android 4, и 
ще има богати мултимедийни възможности като възпроиз-
веждане на Full HD видео.

Желаем късмет на всички участници!
Времен ното класиране от досегашните си участия ще 

намерите на обичайното място на сайта ни. Междувремен-
но в бр. 4 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 потре-

бител. Подходящ е за всеки, който ползва два или повече мобилни апарата във 
всекидневната си работа. Сред преимуществата на модела е българското меню, 
възможност та да се въвеждат контакти и да се пишат съобщения на кирилица. Фе-
новете на телевизията и радиото също ще останат удовлетворени, тъй като TV5 mini 
поддържа всички ефирни ТВ програми с цвят и звук. Камерите са две – предна и зад-
на, и предлагат разнообразие от настройки и ефекти при снимане, има и минисвет-
кавица. Акселерометърът, 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 – TERA 

TERA е фентъзи екшън масова мултиплейър онлайн ролева игра с изумителни 
визуализации и огромно количество нововъведения, които ви позволяват напълно 
да контролирате героите си в бойната система за свободно прицелване. За разли-
ка от останалите ММО-та, можете да използвате контролер или клавиатура и миш-
ка, за да управлявате действието. 

Повече подробности за играта можете да научите на www.pulsar.bg.
• Компактна оптична мишка AMU75EU от TARGUS

Оптичнa сензорна технология с компактен дизайн, идеален при ограниче-
но пространство. Лесна употреба – прибиращ се кабел, с настройка до жела-
ната дължина. Съвместимост: PC/MAC/Netbook Интерфейс: �SB Тегло: 0.04 kg  
Портативният дизайн (7.6 х 4.5 х 2.5 cm ) е ергономичен и удобен за лява и дясна 
ръка при пътуване.
Отпечата�те тази и следващата страници, попълнете верните отговори и ги 
изпратете до 15.05.2012 г. на адрес: �офия 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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Буквите в тази дума са разбъркани. 
Възстановете я.

Н Е И
О И И
Т Р Р

Кои две думи са еднакви по значение?

ЗАПЛЕТЕН, ПОТАЕН, ИЗОБРЕТАТЕЛЕН, 
ЗАВИСТЛИВ, СТИЛЕН, ПРЕЗРЯН, ОБЪРКАН

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

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

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

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

Открийте десетбуквена дума, като се движите 
само по линиите

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 

Коя дума трябва да се постави пред дадените, 
за да се получат смислени фрази?

   ГРЪБ
   РАЗУМ
(. . . . . )  ВИД
   ДУХ
   СЪН

5

9

87

Награди от теста в бр. 2'2012 
печелят:

Райна Колева, Пловдив – чанта за лаптоп 

PRIVILEG К8001

Стефан Валериев Цветков, Кюстендил – 

игра за РС от ПУЛСАР – Kingdoms of 

Amalur: Reckoning

Стоян Калейски, Плевен – компактна 

оптична мишка от Targus

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. 2'2012: 
1 ГЪРЛО; 2 14313; 3 А – За да се оформи всяка двойка 

от четирите различни символа; 4 (ЛЕ), (ГА), (ТО);  
5 б) ПИР; 6 ЗЛАТКА; 7 КРОТУШКА, КАРАКУДА, 

КАРАГЬОЗ; 8 ХЕЛИОТРОП; 9 Вж. фиг. 1; � Вж. фиг. 2

 ............................................. .........................................................
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Горещи игри за топлата пролет

След мартенския “сериозен” възстановителен диск може би е редно отново да наблегнем 
на забавната част, особено във времена на пролетна умора и приятно време, което пред-
разполага към всичко различно от работата. За щастие, имаме и възможност та да го на-
правим благодарение на факта че пролетния сезон на тази година започва с появата и на 
редица интересни гейм заглавия. В настоящата DVD селекция сме включили демо версии 
на цели шест от тях и всичките си заслужават вниманието, макар че няма как да не под-
чертаем наличието на култовата и вече мултиплатформена Angry Birds Space. Сигурни сме 
обаче, че ще прекарате много приятни часове пред РС екраните и с останалите демо игри 
от тазмесечната ни подборка, които са доста нетрадицион ни, но не по-малко зарибяващи, 
предлагайки забавления в най-различни жанрове – от екшъна и симулациите до стратеги-
ите в и куестовете.

Хубавото е, че въпреки по-големия от обичайното брой на демо игрите все пак остана 
място да предложим и доста прилична колекция от нов софтуер в повечето от обичайните 
секции, включително интернет, файлове и твърди дискове, сигурност, мултимедия, оптични 
устройства, а има и доста системни инструменти, които ще облекчат живота ви при общува-
нето с компютрите. Както обикновено всичко това е подбрано, проверено и каталогизирано 
от експертите на SoftVisia.com специално за Вас, читателите на PC World. 

Желаем ви приятни и ползотворни минути с поредната софтуерно-мултимедийна колекция.

Антон Арсенов,
главен редактор на PC World

Свали цялата DVD селекция в ISO формат
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Съдържание на DVD – PC World 04‘2012
Файлове и твърди дискове

EaseUS Todo Backup Free 4.0.0.5
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

EaseUS Todo Backup Free е програма за създаване на резервни образи на файлове, папки, дялове и твър-
ди 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 дискове, монти-
ране на образи като устройства, разцепване на образите, компресия, заключване на образ с парола, спаси-
телен диск и др.

HaoZip 2.6.1 Build 8538
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

HaoZip, наричан още "китайския WinRAR" заради приликите с него, е безплатен архиватор с доста прилич-
ни възможности. Програмата може да създава ZIP, 7Z и TAR архиви, да разархивира близо 40 формата, из-
между които има образи на оптични носители. Продуктът разполага с всички нужни функции на един съ-
временен архиватор: интеграция в обвивката на Windows, различни профили на компресия, заключване на 
архиви, създаване на саморазархивиращи се архиви, заключване на архив с парола, конвертиране на архи-
ви, поправяне на архиви, внасяне/изнасяне на настройки, добавяне на коментар към архива и др.

Recover My Photos 4.4.6.1554
Windows All
Shareware, $69.95
свали

Ако някога сте изтривали снимка от фотоапарата си или от твърдия си диск и не сте можели да я възстано-
вите, то тогава сте нямали тази програма. Recover My Photos ще възстанови всички ваши изтрити снимки от 
всякакви носители, включително и от цифрови фотоапарати, memory карти като не ви трябват особени уме-
ния, за да спасите вашите спомени. 

Интернет
BitComet 1.32
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

BitComet е програма, с чиято помощ може да сваляте файлове от BitTorrent, HTTP и FTP сървъри. Тя се от-
личава с изчистения си дизайн, простотата на работа и освен това е напълно безплатна. Програмата под-
държа и редица допълнителни опции – преглед на MP3, RealPlayerVideo, Windows Media Video и Quick Time 
файлове още преди да са свалени, едновремен но сваляне на файлове, избор на кои части от torrent-а иска-
те да свалите, продължаване на свалянето след прекъсване, ограничение на скорост та на сваляне и качва-
не, вграден браузър, модул за чат и други. 

Opera 11.62 Build 1347
Windows All
Freeware
свали

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

Opera 11.62 Build 1347 International
Windows All
Freeware
свали

Opera 11.62 Build 1347
Linux
Freeware
свали

Opera 11.62 Build 1347
MacOS
Freeware
свали

Opera@USB 11.62 Build 1347
Windows All
Freeware
свали

Orbit Downloader 4.1.0.5
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

Orbit Downloader е супер бърз и лесен за използване Download мениджър. Базиран е на p2p технология за 
сваляне и поддържа HTTP, HTTPS, FTP, MMS и RTSP протоколи. Освен, че можете да сваляте файлове по-
бързо, вие можете да сваляте и клипове от YouTube, RapidShare, flash анимации, поточна информация и 
други. 

Pidgin 2.10.3
Windows All
GPL (GNU General Public License)
свали

Pidgin е новото име Gaim. Това е програма от типа instant messenger (IM) за операцион ните системи Linux, 
BSD, MacOS X и Windows. Прогрмата работи с протоколите AIM, ICQ (Oscar protocol), MSN Messenger, 
Yahoo!, IRC, Jabber, Gadu-Gadu, SILC, Novell GroupWise Messenger, Lotus Sametime и Zephyr networks, което 
я прави напълно функционален клиент за комуникация. В допълнение към това можете да изтеглите и при-
ложите десетки плъгини, които ще повишат функционалност та на програмата, ще добавят нови функции и 
възможности.

Pidgin 2.10.3
Windows All
GPL (GNU General Public License)
свали
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Файлове и твърди дискове
EaseUS Todo Backup Free 4.0.0.5
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

EaseUS Todo Backup Free е програма за създаване на резервни образи на файлове, папки, дялове и твър-
ди 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 дискове, монти-
ране на образи като устройства, разцепване на образите, компресия, заключване на образ с парола, спаси-
телен диск и др.

HaoZip 2.6.1 Build 8538
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

HaoZip, наричан още "китайския WinRAR" заради приликите с него, е безплатен архиватор с доста прилич-
ни възможности. Програмата може да създава ZIP, 7Z и TAR архиви, да разархивира близо 40 формата, из-
между които има образи на оптични носители. Продуктът разполага с всички нужни функции на един съ-
временен архиватор: интеграция в обвивката на Windows, различни профили на компресия, заключване на 
архиви, създаване на саморазархивиращи се архиви, заключване на архив с парола, конвертиране на архи-
ви, поправяне на архиви, внасяне/изнасяне на настройки, добавяне на коментар към архива и др.

Recover My Photos 4.4.6.1554
Windows All
Shareware, $69.95
свали

Ако някога сте изтривали снимка от фотоапарата си или от твърдия си диск и не сте можели да я възстано-
вите, то тогава сте нямали тази програма. Recover My Photos ще възстанови всички ваши изтрити снимки от 
всякакви носители, включително и от цифрови фотоапарати, memory карти като не ви трябват особени уме-
ния, за да спасите вашите спомени. 

Интернет
BitComet 1.32
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

BitComet е програма, с чиято помощ може да сваляте файлове от BitTorrent, HTTP и FTP сървъри. Тя се от-
личава с изчистения си дизайн, простотата на работа и освен това е напълно безплатна. Програмата под-
държа и редица допълнителни опции – преглед на MP3, RealPlayerVideo, Windows Media Video и Quick Time 
файлове още преди да са свалени, едновремен но сваляне на файлове, избор на кои части от torrent-а иска-
те да свалите, продължаване на свалянето след прекъсване, ограничение на скорост та на сваляне и качва-
не, вграден браузър, модул за чат и други. 

Opera 11.62 Build 1347
Windows All
Freeware
свали

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

Opera 11.62 Build 1347 International
Windows All
Freeware
свали

Opera 11.62 Build 1347
Linux
Freeware
свали

Opera 11.62 Build 1347
MacOS
Freeware
свали

Opera@USB 11.62 Build 1347
Windows All
Freeware
свали

Orbit Downloader 4.1.0.5
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

Orbit Downloader е супер бърз и лесен за използване Download мениджър. Базиран е на p2p технология за 
сваляне и поддържа HTTP, HTTPS, FTP, MMS и RTSP протоколи. Освен, че можете да сваляте файлове по-
бързо, вие можете да сваляте и клипове от YouTube, RapidShare, flash анимации, поточна информация и 
други. 

Pidgin 2.10.3
Windows All
GPL (GNU General Public License)
свали

Pidgin е новото име Gaim. Това е програма от типа instant messenger (IM) за операцион ните системи Linux, 
BSD, MacOS X и Windows. Прогрмата работи с протоколите AIM, ICQ (Oscar protocol), MSN Messenger, 
Yahoo!, IRC, Jabber, Gadu-Gadu, SILC, Novell GroupWise Messenger, Lotus Sametime и Zephyr networks, което 
я прави напълно функционален клиент за комуникация. В допълнение към това можете да изтеглите и при-
ложите десетки плъгини, които ще повишат функционалност та на програмата, ще добавят нови функции и 
възможности.

Pidgin 2.10.3
Windows All
GPL (GNU General Public License)
свали

Safari 5.1.5
Windows XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

Safari e програма за разглеждане на Интернет страници (уеб браузър), която доскоро се използваше само 
при компютрите Macintosh. Приложението поддържа всички известни уеб стандарти, разполага с възмож-
ност за работа без кеширане на страниците или използване на cookies, възможност за работа с отметки, 
вграден модул за четене на RSS новини, вграден модул за блокиране на изскачащи прозорци и модул за 
автоматично попълване на форми. 

Safari 5.1.5 for Mac OS X Leopard
Windows XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

Safari 5.1.5 for Mac OS X Snow Leopard
Windows XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

Safari e програма за разглеждане на Интернет страници (уеб браузър), която доскоро се използваше само 
при компютрите Macintosh. Приложението поддържа всички известни уеб стандарти, разполага с възмож-
ност за работа без кеширане на страниците или използване на cookies, възможност за работа с отметки, 
вграден модул за четене на RSS новини, вграден модул за блокиране на изскачащи прозорци и модул за 
автоматично попълване на форми. 

Skype 5.8.0.158
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

Skype е програма, която служи за разговори през Интернет и то съвсем безплатно, ако използвате два ком-
пютъра. Трябват ви просто микрофон и слушалки. Едно от най-големите предимства на тази програма е, че 
не се нуждае от отдалечен сървър, защото дан ните се изпращат директно към получателя, което рефлек-
тира в бързодействието и ефективност та на продукта. В допълнение към това можете да изпращате кратки 
текстови съобщения, да използвате емотикони, да изпращате СМС-и и други.

Skype Portable 5.8.0.158
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

TeamViewer 7.0 Build 12979
Windows All
Freeware
свали

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 пусната защит-
на стена.

Мултимедия
The KMPlayer 3.2.0.0
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

KMPlayer e чудесен медиаплеър, който поддържа голям брой популярни формати: VCD, DVD, AVI, MKV, 
Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime и други. Програмата има вградени повече-
то популярни медиа декодери, също така разнообразни аудио и звукови ефекти и филтри, скинове, позво-
лява да правите запис на аудио, видео, както и заснемане на екрана и още много.

TMPGEnc Authoring Works 5.0.5.22
Windows XP/2003 Server/Vista/7
Shareware, $99.95
свали

TMPGEnc Authoring Works е приложение за създаване на DVD, Blu-ray дискове или DivX Ultra файлове от 
най-различни видео файлове (AVI, MPG, MPEG, DivX, WMV, DV, HDV, AVCHD, H.264. С програмата можете 
да редактирате съдържанието и да изрежете нежелани участъци, да добавите или премахнете субтитри, да 
създадете интерактивни и анимирани менюта, да добавяте ефекти на преливане, да добавяте филтри за 
аудио потоците и дори да тествате/симулирате творението си, преди да го запишете на диск. 

TMPGEnc Video Mastering Works 5.2.3.66
Windows XP/2003 Server/Vista/7
Shareware, $99.95
свали

Оптични устройства
CDBurnerXP Pro 4.4.0.3018
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

CDBurnerXP е безплатна алтернатива на скъпите пакети за запис на дискове. Програмата поддържа всички 
основни пекарски функции на платените си събратя – запис на data, аудио и DVD дискове, запис на image 
файлове и базово конвертиране на формати, създаване на bootable дискове и др.. Интерфейсът наподобя-
ва много този на Nero и е удобен и лесен за свикване.

CDBurnerXP Pro Portable 4.4.0.3018
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

ImgBurn 2.5.7.0
Windows All
Freeware
свали

ImgBurn е малка програма, посветила виртуалния си живот на записване на оптични носители, било то от 
image файлове или от файлове/папки от твърдия диск. Малкият размер не бива да ви заблуждава, програ-
мата е изключително богата откъм възможности за настройка. От image форматите се поддържат всички 
реално използваеми: BIN/CUE, IMG, NRG, ISO, MDS/MDF, CDI, CDR, DI, DVD, GCM, GI, IBB, IBQ, LST, PDI, 
UDI. Програмата може и да създава image файлове от CD и DVD нсоители, за което се поддържат ISO, IMG 
и BIN/CUE форматите. 

IsoBuster 3.0
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Shareware, $29.95
свали

IsoBuster е специализирана и лесна за работа програма за възстановяване на дан ни от CD и DVD дискове 
и отваряне и редакция на ISO файлове. Програмата поддържа всички CD и DVD формати и всички по-из-
вестни CD и DVD файлови системи. 
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Сигурност
East-Tec Eraser 2012 10.0.5.100
Windows All
Shareware, $49.95
свали

East-Tec Eraser 2011 предоставя уникални възможности за защита на дан ните на вашата система. Премах-
ва напълно следите от престоя ви в Интернет: нежелани записи, чат, историята на браузването и др. Про-
грамата заличава всякакви следи от подобна информация, като проверява всеки бит и същевремен но по-
крива изцяло сериозните критерии на Министерството на отбраната на САЩ.

ZoneAlarm Free 10.1.101.000
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Freeware
свали

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, под-
държа проверка на цифров подпис, прави подробен логфайл на събитията, прави автоматична проверка на 
електрон ната поща, контрол на бисквитките (cookies), блокиране на рекламни банери, изскачащи прозорци 
и още много.

Системни инструменти
ATI Catalyst Display Driver 12.3 for 
Windows XP
Windows XP/2003 Server
Freeware
свали

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 12.3 for 
Windows Vista-7
Windows XP/2003 Server
Freeware
свали

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.

CCleaner 3.17.1688
Windows All
Freeware
свали

CCleaner е безплатно приложение за оптимизиране на вашата система. Програмата премахва ненужни-
те файлове от компютъра, което позволява на Windows да работи по-бързо и освобождава цен но дисково 
пространство. Можете също така да изчистите следите от сърфирането си в Интернет. Всичко това ще от-
неме не повече от няколко минути.

Process Monitor 3.00
Windows XP/2003 Server/Vista/7
GPL (GNU General Public License)
свали

Process Hacker доста по-разширена версия на Task Manager и може да се нарече братовчед на Process 
Explorer, на която наподобява доста както откъм вънешн вид, така и откъм функции. Process Hacker пред-
ставя всички процеси в дървовидна структура и ги оцветява с различни цветове на базата на различни кри-
терии. Функциите са доста и няма как да бъдат изброени ей така, но някои от тях са: настройка на показва-
ните колони, икони в системната област с полезна информация, настройка на системните услуги, следене 
на отворените мрежови портове, показване на използваните библиотеки от всеки процес, подробна инфор-
мация и контрол над нишките на всеки процес, статистики за производителност та и използваните ресурси 
за всеки процес. поддръжка на символи и др.

Realtek High-Definition Audio Driver 2.68
Windows 2000/XP/2003 Server
Freeware
свали

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 2.68
Windows 2000/XP/2003 Server
Freeware
свали

SpeedFan 4.46
Windows All
Freeware
свали

SpeedFan е чудесна малка програма за наблюдение на хардуера. Следи скорост та на въртене на всич-
ки вентилатори в компютъра (ако дън ната платка го позволява), волтажа на процесора, различните темпе-
ратурни датчици, състоянието на твърдите дискове и още много. С нейна помощ можете да контролира-
те скорост та на въртене на вентилаторите, да създавате планове за реагиране при определени ситуации 
(прегряване, отказване на вентилатор и т.н.), което я превръща в едно чудесно решение за наблюдение на 
системата ви. 

Total Uninstall 6.0.0
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Shareware, $29.95
свали

Total Uninstall следи всички промени по системата при инсталация на ново приложение. След това с помощ-
та на записаната информация програмата може да премахне напълно всяко инсталирано приложение без 
остатъчни файлове или записи в регистрите. По всяко време може да се видят промените, направени по 
време на инсталирането на дадено приложение. Програмата разполага с многоезичен интерфейс и се ин-
тегрира чудесно в MS Windows. Така вече няма нужда от модула за премахване на програми Add/Remove 
Programs. 

Wise Disk Cleaner 7.16 Build 463
Windows 2000/XP/2003 Server
Freeware
свали

Wise Disk Cleaner ще сканира твърдите ви дискове за ненужни файлове и ще ви предложи възможност да 
ги изтриете. Програмат сканира за над 50 типа излишни файлове, които може да се натрупали с времето 
върху твърдия ви диск и да затормозяват работата му. След сканирането, Wise Disk Cleaner ще ви предос-
тави подробна информация за всеки един файл, за да можете да прецените дали желаете да ги изтриете. 
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Wise Disk Cleaner Portable 7.16 Build 463
Windows 2000/XP/2003 Server
Freeware
свали

Wise Registry Cleaner е безплатна програма за почистване на вашите регистри. При инсталиране и деинста-
лирате на програми, голямо количество излишна информация остава в регистрите ви и затормозва работа-
та на системата. Wise Registry Cleaner сканира за такава информация и ви извежда списък с всички ключо-
ве, които можете да изтриете като можете да видите и подробно описание на ключовете и дали можете със 
сигурност да ги премахнете или трябва да използвате преценката си.

Wise Registry Cleaner 7.12 Build 448
Windows 2000/XP/2003 Server
Freeware
свали

Wise Registry Cleaner е безплатна програма за почистване на вашите регистри. При инсталиране и деинста-
лирате на програми, голямо количество излишна информация остава в регистрите ви и затормозва работа-
та на системата. Wise Registry Cleaner сканира за такава информация и ви извежда списък с всички ключо-
ве, които можете да изтриете като можете да видите и подробно описание на ключовете и дали можете със 
сигурност да ги премахнете или трябва да използвате преценката си. 
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Windows 2000/XP/2003 Server
Freeware
свали

Demo версии на игри
Angry Birds Space
Demo
свали

На 22 март за потребителите стана достъпна поредната игра от популярната серия Angry Birds. Тя се нари-
ча Angry Birds Space и не е просто набор от нови гейм нива или промяна на дизайна, а съвсем нов продукт 
със собствена, различна от оригинала, игрова механика. Този път бойните действия между прасета и пиле-
та се развиват в космоса, но не само в безвъздушното пространство, а и на планети с астероиди, чиято гра-
витация също оказва влияние върху геймплея и битките с прасетата. Angry Birds Space включва общо 60 
нива, в рамките на които пилетата придобиват невероятни способности, както и някои скрити етапи и раз-
лични бонуси. Другата добра новина е, че това издание е достъпно както за Android, така и за iOS, Mac и PC 
(Windows) устройства. 

Crusader Kings II
Demo
свали

Crusader Kings II изследва един от най-важните, но и бурни периоди в световната история – този на Мрач-
ната епоха и времето на кръстоносните походи в ран ното средновековие. Игра, която съживява среднове-
ковна Европа в епично приключение, в което воювате с рицари, изграждате съюзници, организирате загово-
ри и се борите за троновете на Стария континент. Crusader Kings II е за майсторите на стратегията.

Deep Black – Reloaded 
Demo
свали

Deep Black е грандиозен фантастичен екшън от трето лице, който ще ви предостави уникалната възмож-
ност да приникнете в черните дълбини на океанската бездна, въоръжен с мощни оръжия на бъдещето, дже-
тове, уникално подводно снаряжение и други високотехнологични изобретения. Изданието Reloaded включ-
ва над 40 сингъл плейър мисии в 4 резлични среди, които предлагат смесица от наземни и подводни битки, 
които са практически без аналог досега в този игрови жанр. 

Depth Hunter
Demo
свали

Depth Hunter ви предлага 25 вълнуващи мисии. в които ще можете да изпробвате уменията си в подводен 
риболов с харпун срещу различни видове риби. Риболовоът обаче не е е всичко – ще ви се наложи да се 
сражавате с хищници, като междувремен но ще можете да откривате и скрити в дълбините съкровища, как-
то и да правите подводни снимки, за да уловите красотата на детайлно симулираната среда на подводните 
светове, които можете да изследвате свободно. 

J.U.L.I.A
Demo
свали

J.U.L.I.A е името на темпераментен и своенравен изкуствен интелект на космически кораб, с който през 
2430 г. се отправяте на най-вълнуващата за човечеството мисия – да изследвате първите открити в Кос-
моса извънземни форми на живот. С помощ та на J.U.L.I.A и на Mobot, огромен разузнавателен робот, ще 
трябва да разбулите мистериите на авариралия междувремен но космически кораб, да го ремонтирате и да 
изследвате непозната планета. 

Men of War – Assault Squad
Demo
свали

“Men of War: Assault Squad” е наследникът на възторжено приетата от критиката и от самите геймъри 
тактическа игра в реално време “Men of War”. В това издание разработчиците на оригиналната игра от 
Digitalmindsoft и издателската къща Publisher 1C Company се обединяват, за да предложат самостоятелен 
експанжън, който разширява възможностите на серията във всички възможни посоки. Сред тях са подобре-
ната реалистичност на бойните действия, изцяло нов кооперативен режим и подобрена достъпност, които 
ще предложат на феновете качествен спектакъл от битките на Втората световна война.

Прегледи на игри
Doctor Who – The Eternity Clock
свали

Fighters Club
свали

Mass Effect 3 Female Shepard
свали

Max Payne 3
свали

Sniper Elite V2
свали
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