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серията на Cooler Master. Това е възможно благодарение на качествени компоненти и 
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Мрежови вълнения и хайтек 
“хапчета” за успокояване 

Мрежите в наши дни са не прос-
то ежедневие, но и задължителна 
необходимост за всеки от нас – 

като се започне от най-голямата, Интер-
нет, и се стигне до домашната мрежа, 
каквато вече почти всички потребители 
имат. От друга страна, мрежите могат да 
създадат и някои главоболия, особено 
за по-неопитните потребители. За тях, а 
и за всички онези от вас, които имат нуж-
да от повечко ноу-хау, свързано с избора 
на безжичен рутер, както и поддръжка и 
възстановяване при мрежови проблеми в настоящия брой подготви-
хме няколко полезни (надяваме се) материала, които оформиха и 
преобладаващия акцент на майския електронен брой на PC World.

По повод раззеленяващата се по това време на годината приро-
да в този брой по традиция акцентираме и върху т.нар. “зелени” тех-
нологии, застъпени в две теми от практическата секция, с актуална 
информация както за индивидуални, така и за бизнес потребители. 

Тези два основни акцента обаче далеч не са всичко в този силно 
практически ориентиран брой на списанието. В него ще откриете 
още доста тестови подробности – от груповите изпитания на десет 
модерни рутера за домашна употреба до първите тестови експе-
рименти на флагманския процесор от новото CPU поколение Intel 
Core, известно също като Ivy Bridge, заедно с подробно ревю на 
една добра дън на платка за тях, олицетворяваща във висока сте-
пен новите акценти в тазгодишната платформена реколта.

Ако пък често си имате вземане-даване с флашки и карти па-
мет и ви се е случвало по някаква причина да загубите записана 
на тях информация, не отминавайте и рубрика “софтуер”, в която 
ще намерите детайли за тествани в лабораторията на PC World до-
бри инструменти за възстановяване на изтрити файлове. Най-но-
вите версии на някои от описаните в обзора recovery приложения 
и на други техни безплатни алтернативи пък можете да откриете в 
тазмесечната софтуерна селекция, която, както обикновено, е на 
ваше разположение на последните страници на изданието.

Надяваме се, че и с новия 5-ти изцяло дигитален брой на списа-
нието ще успеем да ви осигурим интересно и полезно четиво, удо-
влетворяващо вашите технологични интереси. Ако искате и още, 
винаги сте добре дошли и на сайта ни www.pcworld.bg . 

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

• Тест на мрежови медийни плейъри 
(стриймъри)
• Браузърни ускорители
• Под прожекторите на Euro 2012: 
Най-добрите футболни приложения 
за iPhone и Android смартфони
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 Вградената система за охлаждане на APC 
осигурява бъдещето на вашата ИТ зала, без 
да е необходимо да се разорявате 
 Вашето сървърно пространство пречка ли е за въвеждане на нови 
технологии? 

 Обединяване, виртуализация, съгласуване на мрежи, блейд сървъри — тези нови 
технологии повишават ефективността, намаляват разходите и ви позволяват 
„да правите повече с по-малко“. Но те също така идват със своите високи 
изисквания за електрозахранване, охлаждане и управление, с които 
сървърните зали не са проектирани да се справят. Налага ви се да разчитате 
на предположения, да зависите от изграждането на климатични системи или 
да импровизирате решения? Как можете да повишите нивото на надеждност и 
контрол във вашата сървърна зала, без да похарчите цяло състояние? 

 Представяме ви цялостното решение на APC by Schneider Electric 
за сървърна зала 

 Сега можете да разполагате с компоненти за захранване, охлаждане, мониторинг 
и управление, които лесно се внедряват в едно пълно и интегрирано решение. 
Всичко е проектирано предварително, така че да работи заедно и да се интегрира 
безпроблемно с вече наличното оборудване. Достатъчно е само да поставите 
това доказано, plug-and-play решение в съществъващото пространство — не 
са необходими сложни охлаждащи конфигурации или други скъпоструващи 
съоръжения. Модулният дизайн от типа „плащайте при нужда“ ви дава 100 % 
увереност, че вашата сървърна зала ще бъде винаги в крак с вечно променящите 
се изисквания. 

 Осигурете лесно и ефективно бъдеще на вашата сървърна зала 

 APC™ by Schneider Electric™ премахва проблемите при конфигуриране на 
сървърни зали. Вградените охлаждащи блокове InRow™, компактните ракове 
NetShelter™ и системата за охлаждане на APC, създават една подходяща 
ИТ екосистема в почти всяка среда. Сензорите за мониторинг на раковете, 
интелигентните средства за управление, вградени в охлаждащия блок, и 
интегрираният софтуер за управление осигуряват пълно дистанционно управление 
и безпрецедентна видимост в цялата система. Трябва само да добавите защита 
на електрозахранването (като безспорно най-добрите в своя клас устройства 
Smart-UPS™ или Symmetra™) и ще имате пълно решение за днес, утре и в бъдеще. 

 Представяме ви  
 Сървърна зала в шкаф 

 Ако нямате. . . 
 Представяме ви NetShelter CX: преносими 
сървърни ракове, предназначени за офиси, 
с ниско ниво на шум.  

 Тези решения предлагат захранване, охлаждане 
и управление в едно безопасно, тихо и 
хладно място, което не може да се различи от 
останалите мебели в офиса. 

Охлаждането 
на ниво рак на 
на APC поема 
топлия въздух 
директно от 
източника 
му, а след 
това изпраща 
охладения 
въздух отпред, 
за постигане на 
високоефективно 
охлаждане на 
системата.

Изтеглете вашата Бяла книга през следващите 30 дни 
БЕЗПЛАТНО и може да СПЕЧЕЛИТЕ iPad 2!  

 Посетете www.apc.com/promo Код 17855p Позвънете на 00 800 110 3601    

©2012 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, APC, InRow, NetShelter, Smart-UPS, and Symmetra are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are 
property of their respective owners. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 4, ет. 6, Център „Обслужване на клиенти”, ел.: 0700 110 20, e-mail: csc@schneiderelectric.bg, www.schneider-electric.bg • 998-2029_BG_C

 Ако имате специално 
предвидено ИТ 
пространство. . . 
 Получавате предварително 
проверено, компактно 
охлаждане в едно предложение.  
 Системата APC InRow SC обединява 
прецизността на охлаждащия блок 
InRow SC (с капацитет до 7 kW), 
ракове NetShelter SX и системата за 
охлаждане на специална цена. 

PC_World_Digital_BG_17855p_C.indd   1 2012-05-09   15:26:36
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Полезни 
инструменти за 
възстановяване на 
дан ни от флашки и 
карти памет

Тестова проверка на пет софтуерни 
инструмента за възстановяване на изтрита 
или повредена информация от флаш базирани 
устройства за съхранение 
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USB флашките и картите памет стават все по-големи по обем и все по-достъпни като цена, кое-флашките и картите памет стават все по-големи по обем и все по-достъпни като цена, кое-
то естествено води и до това, да им поверяваме за съхранение все по-голяма част от дан-
ните си. Но така се увеличава и рискът от загуба на голямо количество важна информация 

при случайно изтриване или инцидентно повреждане на дан ните в тях. А ако имате навика да дър-
жите информацията си прекалено дълго в тези мобилни устройства за съхранение, без да я копи-
рате на компютъра, това си е чиста рецепта за неприятности, чието превъплъщение в реалност та 
е само въпрос на време. Какво правим тогава? 

Логичното решение е да прибегнем до услугите на подходящ софтуерен инструмент за възстано-
вяване на дан ни. Такива има в изобилие в Интернет, но неприятният момент е, че повечето са пред-
назначени за възстановяване на дан ни от системни дискове, а не от мобилни storage устройства. 
Последните създават специфични проблеми на инструментите за възстановяване. Така например 
повредено мобилно устройство за съхранение без подходящи partition дан ни може да не се монти-
ра коректно в РС системата. Това ще направи невъзможно възстановяването му с приложение, кое-
то иска диск с присвоена буква (например А:, D: и т.н.). Картите памет, предназначени за използване 
във фотоапарати и камери, пък може да съдържат файлове със сравнително рядко срещани фор-
мати, които не се разпознават от всички софтуерни инструменти за възстановяване – например от 
суровия CR2 формат на Canon, който е разновидност на TIF формата.

Все пак колегите от американското издание на PC World са успели да изровят 5-6 платени и без-PC World са успели да изровят 5-6 платени и без-са успели да изровят 5-6 платени и без-
платни инструмента, които са подходящи за възстановяване на информация и от USB флашки, и 
от SD карти памет. Заедно с Computerworld те са провели и практически тестове на инструментите 
CardRecovery, PhotoRec, Recuva, Remo Recover и Undelete 360, за да установят как точно и колко 
бързо се справят със задачата при споменатия сценарий. В следващите редове ви предлагаме ре-
зултатите и изводите от тези изпитания, така че да можете да направите информиран избор, кога-
то, недай си, боже, това се наложи. 

Как са проведени тестовете
За нуждите на тестовете са използвани две мобилни устройства за съхранение – 
Transcend 8 GB SDHC карта (Class 6) и USB флашка Kingston DataTraveler 8GB. И двете 

устройства са форматирани във файлова система FAT32 и заредени с по 5,8 GB информация 
от различни файлове – изображения в разнообразни формати (JPG, GIF, PNG, Photoshop), ау-
диофайлове (главно MP3 с различно качество), Microsoft Office документи, ZIP архиви и PDF-и. 
В тестовете са използвани Windows версиите на споменатите по-горе пет инструмента (някои 
от тях имат версии и за други платформи, които обаче не са изпробвани), а самите изпитания 
се състоят от избирателно изтриване и възстановяване на файловете, както и от опити за въз-
становяване след т.нар. бързо форматиране (quick format), при което се изтрива само дирек-
торийната информация, но не и всеки блок в памет та на устройството.

Софтуер
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CardRecovery

Както подсказва и самото наименование на този софтуерен инструмент, CardRecovery е 
може би най-фокусираното приложение от всички, споменати в тази статия: неговата роля 
е да възстановява най-вече файлове от карти памет, използвани в камери и фотоапарати. 
Това предопределя и сравнително ограничения набор от файлови формати, които могат да 
се възстановяват с тази програма, като списъкът включва само JPG и RAW формати за из-
ображения, видео- и аудиофайлове (AVI, MPG, MOV, MP3, WAV). С други думи, при скани-
рането за изтрити файлове това приложение няма да търси документи, архиви и по-специ-
фични снимкови формати (като Photoshop или PNG).

CardreCovery възстановява само файлове, използвани в камери и 

фотоапарати, и работи само с устройства за съхранение, които могат да 

бъдат наименувани с буква

От друга страна, CardRecovery предлага най-доброто възможно ниво за откриваемост на 
изтрити CR2 файлове от всички тествани програми за възстановяване. Голяма червена точ-
ка за тази програма прави и простият интерфейс от типа „помощник” (wizard), който доста 
улеснява процеса. За да започнете сканиране за изтрити файлове, просто трябва да въве-
дете обозначителната буква на устройството за съхранение, марката на камерата (което не 
е задължително) и/или типа на файловете (също опционално), както и името на папката, в 
която да се записват възстановените файлове.

При сканирането не се предлага предварителен преглед, което затруднява да се види 
дали е възстановено каквото трябва, без да се спре процесът по сканиране. Това обаче не 
е голяма беда, тъй като сканирането на 8-гигабайтово устройство отнема само около 10 ми-
нути. 

След приключването на сканирането можете да преглеждате (само) възстановени JPG 
файлове. Това донякъде затруднява обработката на възстановени RAW файлове особено 
ако не са възстановени имената им. Затова се препоръчва просто да възстановявате всич-
ко наред и едва след това да сортирате и подреждате. 

Важно е да се отбележи, че CardRecovery работи само с устройства с присвоена буква, 
така че няма да бъде от полза, ако се опитвате да възстановявате от карта с повредена 
partition информация. 

В няколко думи: Ако за вас е приоритет бързото възстановяване на дан ни от камери 
и фотоапарати, CardRecovery може и да оправдае цената си от $40. Продуктът има проб-
на версия, която позволява преглед на файловете, подлежащи на възстановяване (което е 
достъпно само в платената версия), така че за препоръчване е първо да използвате нея, за 
да видите дали инструментът отговаря на нуждите ви.

Разработчик: WinRecovery Software 
Статус: платен (цена $40)
Поддържани ОС: Windows 98 и по-нови (с версия и за Mac OS X, наречена CardRescue)
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PhotoRec 

В някои отношения PhotoRec е най-мощното приложение за възстановяване на дан ни в 
настоящия обзор. То може да възстановява файлове от почти всяко устройство за съхра-
нение – без значение дали е обозначено с буква, или не, дали има partition таблица и дори 
дали е форматирано. Освен това програмата има издания за практически всички популяр-
ни платформи: Windows, Linux and Mac OS X. А според създателя си тя може да открива 
и възстановява над 390 типа файлове, и то далеч не само снимкови, както загатва името. 
Има обаче и недостатък – изключително спартански интерфейс, който като нищо може да 
стресне недотам опитните компютърни потребители, свикнали със съвремен ните зрелищ-
ни графични интерфейси.

базираният на команден ред интерфейс на 

PhotoreC може да стресне по-неопитните 

компютърни потребители

Иначе работата с PhotoRec не е чак толкова сложна. При стартиране програмата показва 
списък с наличните storage устройства, включени в РС-то: хард дискове, флопита, закаче-
ни картови четци, USB флашки (но не и мрежовите устройства). След това трябва да избе-USB флашки (но не и мрежовите устройства). След това трябва да избе-флашки (но не и мрежовите устройства). След това трябва да избе-
рете устройство и партишън, да настроите опциите за търсене (тези по подразбиране са си 
достатъчно добри в общия случай), да изберете място за запис на възстановеното и… ос-
таналото става почти автоматично. Сесията по възстановяването може да бъде прекъсната 
и възстановена по-късно, ако се налага – особено ако видите, че прогнозното време (което, 
между другото, е доста точно) минава с часове. 

Иначе самото сканиране на 8-гигабайтово устройство отнема само около 10 мин., макар 
че „unformat” опцията (вж. по-долу) удвоява това време. Има възможност също да се укаже 
дали сканирането да става само в свободното пространство на storage устройството, или 
в целия му обем без значение какво има записано на него. Една от опциите, която върви с 
тази възможност, е т.нар. „unformat”. Тя анализира цялото устройство за структури на фай-
ловата система вместо просто да претърсва памет та блок по блок. Това може да е полезно, 
ако искате да възстановявате цели директории, а не само файлове. Възможно е дори въз-
становяване от устройство с повредени партишъни или директорийна информация. Може-
те дори да добавяте собствени файлови разширения, ако случайно не откривате необходи-
мото в сигнатурите на PhotoRec. 

Програмата се справя чудесно с откриването и възстановяването на всевъзможни фай-
лове, но единственото, което може да ви попречи, е базираният на команден ред интер-
фейс, с какъвто повечето потребители не са свикнали. Не че работата с него е кой знае 
колко трудна, но е добре да се внимава с предлаганите в менюто опции, тъй като някои от 
най-важните от тях не се набиват на очи. Има какво да се желае и от онлайн документаци-
ята за програмата. 

В няколко думи: Липсата на графичен потребителски интерфейс в инструмента PhotoRec 
може да стресне по-неопитните потребители, но това не омаловажава мощ та и гъвкавост-
та на програмата. Тя си остава отличен избор за по-напредналите, които едва ли ще съжа-
ляват за вложените в работата с приложението усилия, особено като се има предвид, че е 
безплатно. 

Разработчик: Christophe Grenier
Статус: безплатен
Поддържани ОС: DOS, Windows 98 и по-нови, Mac OS X, Linux (2.4 /2.6 kernel)
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Recuva

Името на приложението се произнася по същия начин като „recover” – това е и основното 
умение на тази пъргава програмка, при това изпълнявано с висока степен на автоматиза-
ция. Сериозен плюс за масовия потребител е, че безплатната версия на приложението е с 
пълен набор от функции, макар и без професионална поддръжка от компанията. Ако я ис-
кате, ще трябва все пак да похарчите 25 или 35 долара в зависимост от това, дали ще я из-
ползвате за лични, или за бизнес цели. 

резултатите 

при групово 

възстановяване на 

изтрити файлове с 

reCuva включват 

и коментари за 

„здравето” на всеки 

от тях

При стартиране Recuva задейства wizard режим, който ви води през процеса с въпроси 
за това, което искате да възстановявате – специфични типове файлове, устройство и т.н., 
после се захваща за работа. Сканирането на 8-гигабайтово устройство за съхранение и тук 
отнема около 10 минути, като процесът може спокойно да тече и във фонов режим.

След края на сканирането Recuva представя детайлна информация за откритите и под-
лежащи на възстановяване файлове – включително за „здравето” на всеки от тях (т.е. дали 
е бил частично презаписан, или не). Подлежащите на възстановяване файлове могат да 
бъдат разглеждани и като миниатюри, което е полезно, ако търсите само определени сним-
ки от многото, да речем. Важно е да се отбележи обаче, че имената на файловете по прин-
цип не се възстановяват: на възстановеното съдържание се дават произволни обозначе-
ния, така че после ще трябва да си ги преименувате. 

Програмата съдържа и по-изтънчени опции, позволяващи да възстановявате файлове, 
които не са били изтрити – например от повредени устройства за съхранение, – както и 
да възстановявате оригиналната папкова структура на носителя. Освен това Recuva може 
да изтрива сигурно и ненужни файлове по време на операцията по възстановяване, което 
е добра възможност за унищожаване на поверителна информация, когато това се налага. 
Самото възстановяване също е много успешно за всякакви файлови типове, макар че CR2 
файловете се интерпретират като TIF изображения, което не е голяма беда. 

В няколко думи: Wizard базираният интерфейс на Recuva прави процеса по възстановя- базираният интерфейс на Recuva прави процеса по възстановя-Recuva прави процеса по възстановя-прави процеса по възстановя-
ване лесен като игра. Като се има предвид качеството на възстановяване (високо) и цената 
на приложението (нулева), той изглежда като отличен избор за всеки Windows потребител. 
За съжаление на всички останали други платформи не се поддържат. 

Разработчик: Piriform
Статус: безплатен, плюс платени опции с поддръжка – за домашна употреба ($25) и за 
бизнес ($35)
Поддържани ОС: Windows XP и по-нови
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Remo Recover 
(Windows)

В зависимост от това, колко и какво точно трябва да възстановявате, Remo Recover идва в 
три версии за Windows: Basic Edition (с цена $39) възстановява най-разпространени файлове, 
Media Edition ($49) може да възстановява и снимки в RAW формат, а Pro Edition ($99) възстано-
вява и файлове от загубени партишъни и преформатирани устройства за съхранение. Всъщ-
ност всички версии са достъпни с един инсталационен файл, като просто се активират с раз-
лични кодове. (Mac потребителите имат същите възможности за избор в различните версии, 
но на малко по-различни цени: $59 заBasic Edition, $69 за Media Edition и $179 за Pro Edition.)

remo reCover 

разпознава добре 

всякакви типове 

файлове, но изисква 

да задавате ръчно 

възстановяването им 

Независимо от това, коя версия изберете, началното меню ще ви позволи да започнете 
търсене за изтрити файлове в зависимост от нужния тип възстановяване, а ако случайно оп-
итате възстановяване, което не се поддържа от вашата версия, ще ви бъде предложен демо 
режим, който дава предварителен преглед на файловете, подлежащи на възстановяване. 

Иначе от гледна точка на функционалност та, програмата осигурява доста полезни опции. 
Има възможност например да стеснявате търсенето, като указвате за кои специфични фай-
лове да се прави задълбочено сканиране. За съжаление Remo Recover не показва резулта-
тите от търсенето в реално време – т.е. трябва да изчакате да приключи целият процес по 
сканирането, преди да изберете какво да спасите, при това ръчно.

От друга страна, самото търсене за всички файлови типове е доста бързо и при нашия 
обем на устройството за съхранение от 8 GB отнема само 15 минути. Освен това Recover 
сесиите могат да бъдат записвани и възстановявани по-късно.

Приятна е и възможност та за преглед на отделни файлове от списъка с възстановени 
неща, макар че тя работи само за изображения и аудиофайлове, но не и, да речем, за Of-Of-
fice документи и PDF-и. 

Важно е обаче да се отбележи, че ако не сте махнали защитата от запис на носителя си в 
процеса на възстановяване, Remo Recover няма да го понесе добре. При изпитанията про-
грамата забиваше постоян но при опити за възстановяване на файлове от write-protected 
(или read-only) устройства. 

В няколко думи: Като се вземат предвид цената, скорост та на сканиране и големият 
набор от подлежащи на възстановяване файлове, Remo Recover се очертава като не-
лош избор, макар че трябва да се внимава при опити за възстановяване от read-only ус-read-only ус- ус-
тройства.

Разработчик: Remo Software
Статус: $39 (Basic); $49 (Media); $99 (Pro); безплатна пробна версия само с преглед на файловете
Поддържани ОС: Windows 98 и по-нови, Mac OS X
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СЕРИЯ GIGABYTE WINDFORCE ‧ 

    GV-N680OC-2GD   1137MHz/256bitGDDR5
Със 77% по-висока производителност от референтна GTX 580 3G
■  Нов GIGABYTE WINDFORCE™ 3X Cooling дизайн с Triangle Cool Technology
■ TSMC 28nm GPU 
■ Увеличена честота до 1137MHz (при стандартни 1058 MHz)
■ Поддръжка за динамичен овърклок с GPU Boost 
■ PCI Express 3.0 x16 интерфейс

35.7% по-хладно от традиционните радиатори 

* При околна температура от около 24° на тестовата среда

http://www.gigabyte.bg/
http://www.gigabyte.bg


Undelete 360

Програмата Undelete 360 определено хваща окото със своя пъргав и приятен интерфейс, 
който я прави да изглежда като Office 2007 приложение. Но като оставим настрана лъска-
вия външен вид, този инструмент не е така интуитивен и насочващ като също безплатната 
Recuva, а и не се справя така добре с възстановяването на файловете, както останалите 
подобни продукти в този обзор. 

undelete 360 предлага приятен интерфейс, 

но при възстановяването не се представя така 

добре, както повечето си конкуренти 

При стартиране Undelete 360 сканира свързаните със системата устройства за съхра-
нение и ви дава възможност да изберете едно или повече от тях за търсене на изтрити 
файлове. Каквото открие програмата, го обединява в списък, който може да бъде фил-
триран по типове файлове и определени техни свойства. Някои от файловете могат да 
бъдат преглеждани предварително (ако програмата прецени, че могат да бъдат възста-
новени). 

Малко подозрителен е фактът, че Undelete 360 генерира споменатия списък с потенци-
ално възстановими файлове доста по-бързо от конкурентите си. Само по себе си това не е 
лошо, но може да означава и че сканирането е повърхностно и засягащо само директорий-
ната структура, а не стига до всеки блок на памет та. Това впечатление се затвърждава и от 
факта, че програмата не се представя добре с възстановяването. В около 50% от случаите 
файловете се докладват като „презаписани” и съответно невъзстановими, въпреки че оста-
налите приложения в този обзор възстановяват същите файлове без проблем. 

Още по-неприятно е, че приложението Undelete 360 се оказва почти безполезно, когато 
се сблъска дори с форматирано с quick format устройство – в този случай то просто не из-quick format устройство – в този случай то просто не из-устройство – в този случай то просто не из-
карва никакви резултати. Няма и никакви опции, които да накарат програмата да извърши 
по-задълбочено търсене. 

От друга стана, в Undelete 360 има и някои доста полезни неща, като например инстру-
мента за окончателно изтриване на дан ни, подобен на този в Recuva, както и възможност та 
за възстановяване на последователни потоци от NTFS дан ни. Но те май не са достатъчни, 
за да компенсират слабостите на инструмента. 

В няколко думи: Приятният интерфейс и добрата система за предварителен преглед 
привличат вниманието, но не са достатъчни да компенсират факта, че иначе безплатната 
програма Undelete 360 може да възстановява само наскоро изтрити файлове. 

Разработчик: File Recovery
Статус: безплатна
Поддържани ОС: Windows 2000 и по-нови 
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Изводи
От всички споменати в този обзор програми Undelete 360 работи най-бързо и успешно, 

когато трябва да се възстановяват наскоро изтрити файлове, но всичко по-амбициозно от 
това (например възстановяване след бърз формат) не е по силите на тази програма. Един-
ственият, но съществен минус на CardRecovery е ограниченият брой файлови типове, с 
които работи, така че тази програма е препоръчителна главно за възстановяване на дан ни, 
създадени от камери и фотоапарати. Инструментът Remo Recover осигурява нелоша функ-
ционалност, но „крашва” при сблъсък с read-only носители и изисква ръчно указване на фай-read-only носители и изисква ръчно указване на фай-носители и изисква ръчно указване на фай-
ловете за възстановяване.

Всъщност най-голямата изненада в този обзор е фактът, че две от най-добрите програми 
в него не струват и стотинка. Наистина, за PhotoRec не може да се каже, че е приятелски 
настроен към потребителите (особено за новаците) с неговия текстово базиран интерфейс, 
но затова пък е изключително мощен и работи под всякакви операцион ни системи. А макар 
да поддържа само Windows ОС, приложението Recuva, което има пълнофункционална без-Windows ОС, приложението Recuva, което има пълнофункционална без-ОС, приложението Recuva, което има пълнофункционална без-, приложението Recuva, което има пълнофункционална без-приложението Recuva, което има пълнофункционална без-
платна версия, осигурява прост и разбираем начин за възстановяване на всякакви файло-
ве, при това не по-малко ефективно. 

Това логично предопределя и препоръките ни: PhotoRec – за по-опитните компютърни 
потребители, и Recuva – за всички останали.

В заключение ви предлагаме кратка обобщителна таблица и малка порция полезни съ-
вети, които могат да помогнат при възстановяването на най-цен ната ви информация. Же-
лаем ви успех!

Софтуер
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Инструментите за възстановяване на дан ни от флашки и карти 
памет (обобщение):

Приложение Време за 
сканиране * Подлежащи на възстановяване файлове 

CardRecovery  9 мин. и 45 сек.  CR2, JPG, MP3 

Remo Recover  12 мин. и 10 сек.  Всякакви (добре е ARJ файловете да бъдат изключени, за да се избе-
гнат фалшиви резултати) 

PhotoRec  9 мин. и 59 сек.  Всякакви (CR2 файловете се интерпретират като TIF) 

Recuva  8 мин. и 55 сек.  Всякакви 

Undelete 360  N/A  Всякакви (но само ако са изтрити наскоро и без презаписване; не възста-
новява файлове след quick format на носителя)

* на флаш бaзиран носител с капацитет за съхранение 8 GB

Добри практики за възстановяване на дан ни от мобилни 
устройства
Всъщност възстановяването на информация от USB флашки и карти памет е 

свързано със същите трудности и рискове, както всеки друг тип възстановителни ра-
боти. Все пак ето няколко полезни съвета, които според нашата практика могат да по-
могнат за успешното изпълнение на тази специфична задача, както и за предотвратя-
ване на нуждата от прилагането ѝ: 
Използвайте защитата срещу случаен запис. За да се предотврати случайно раз-
рушаване на дан ните в мобилните устройства, силно препоръчително е те да се мон-
тират като „read-only” винаги когато е възможно. Повечето SD карти по принцип имат 
и механичен превключвател за защита срещу запис, което улеснява евентуални пос-
ледващи опити за възстановяване на изгубени дан ни. USB флашките са по-трудни за 
защита, понеже в Windows няма предвиден начин за монтирането на файловите им 
системи като read-only. Съществува един Registry хак, с който можете да ги настроите 
така и който работи на Windows XP SP2 или по-нови операцион ни системи от фами-
лията, но ако го използвате, имайте предвид, че при опит за възстановяване на дан ни 
от тях софтуерните инструменти ще очакват в тях да може да се записва.
Бъдете търпеливи. Ако разполагате с програма, която поддържа дълбочин но ска-
ниране, макар и на цената на по-бавен възстановителен процес, използвайте нея. 
Скорост та на работа зависи повече от параметрите на системния процесор, откол-
кото от входно-изходната (I/O) пропускателна способност на устройството за съхра-
нение, тъй като повечето работа е свързана със сравняване на файлови сигнатури и 
на стойности. Този тип възстановяване обаче дава по-добри резултати от бързото по-
върхностно сканиране, затова препоръчваме него. Ако бързате, използвайте за скани-
ране най-мощния компютър, до който имате достъп в момента.
Не забравяйте да използвате опцията „Safely Unplug Hardware”. Повечето карти па-
мет и USB флашки по принцип понасят добре директното „изскубване”, след като са били 
включени в системата, но е достатъчно нещо да се обърка дори само веднъж, за да за-
губите цен на информация. Можете да си спестите тази досадна неприятност, просто 
като използвате опцията за безопасно изключване на storage устройствата (Safely Unplug 
Hardware). Това съществено намалява вероятност та от инциденти, а също не отнема 
много време и е напълно безплатна, но затова пък ефективна превантивна мярка. 

Софтуер
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Настолният 
компютър умря, 
да живеят… 
десктопите!

Или какви са предимствата на 
РС „моноблока” от типа All-in-One

Минат, не минат 2-3 години и току някой обявява края на на- 2-3 години и току някой обявява края на на-
столните компютри. Такова нещо се случи преди доста 
време, когато световните продажби на лаптопи надмина-

ха тези на десктопите, по-късно, когато хит станаха нетбуците и 
нет топите, а също и миналата година, когато беше представе-
на концепцията за масовите и евтини ултрабуци. До този мо-
мент обаче доброто старо настолно РС упорито устоява на 
подобни заплахи и опровергава всички апокалиптични прог-
нози, въпреки по-бавния от останалите РС сегменти ръст 
на продажбите. Известна ирония все пак има в най-ново-
то предсказание за смърт на настолните компютри, коя-
то според редица специалисти скоро ще стане факт не 
заради друго, а заради… други настолни компютри. За 
разлика от своите tower събратя те наистина стоят 
върху (а не под) бюрото – т. нар. All-in-One РС маши-All-in-One РС маши--in-One РС маши-in-One РС маши--One РС маши-One РС маши- РС маши-
ни или ако предпочитате, моноблок устройства. Кое-
то и наименование да си изберете, зад него стои ед-
но-единствено нещо, а имен но – истинският „убиец” 
на настолния компютър – такъв, какъвто го позна-
ваме досега. 

Дали това действително ще се окаже така 
обаче? В тази статия ще се опитаме да от-
говорим на въпроса по най-добрия на-
чин – като разгледаме малко по-под-
робно основните плюсове и минуси, 
както и най-пресните тенденции при All-
in-One РС техниката. 
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Настолните РС-та между старото и новото
През миналата година Аll-in-Оne машините се превърнаха от екзотична новост, предлага--in-Оne машините се превърнаха от екзотична новост, предлага-in-Оne машините се превърнаха от екзотична новост, предлага--Оne машините се превърнаха от екзотична новост, предлага-ne машините се превърнаха от екзотична новост, предлага-

на като любопитна добавка към широкото портфолио на компании като ASUS, Dell, MSI, HP 
и Lenovo в доста привлекателна продуктова категория. Тя съчетава компактен мултифунк- Lenovo в доста привлекателна продуктова категория. Тя съчетава компактен мултифунк-Lenovo в доста привлекателна продуктова категория. Тя съчетава компактен мултифунк- в доста привлекателна продуктова категория. Тя съчетава компактен мултифунк-
ционален дизайн с нелоша цена и много прилична производителност. Това постепен но оф-
орми мнението, че през тази година „моноблоковете” ще бъдат навсякъде. 

Наистина, ако гледаме от тясната камбанария на нашия пазар (а и не само), това едва ли 
е видно веднага. В края на краищата по големите магазини и специализираните ИТ вeриги 
все още преобладават РС предложенията, базирани на шасита от тип кула (tower). При това 
в нелоши конфигурации, които в диапазона на 600-800 лв. ви изкушават с бързи (макар и не 
най-мощни) процесори, терабайтово дисково пространство, 4 GB RAM памет и др. Остава 
да добавите клавиатура, мишка и монитор и получавате завършен персонален компютър за 
всякакви цели… но също и тромава, заемаща много място и не особено гъвкава от гледна 
точка на начина на работа реликва от миналото. 

Безспорно е, че този тип техника все още запазва сегашните си твърди привърженици: 
геймъри, ентусиасти и техничари, които обичат редовно да ровичкат и ъпгрейдват своите 
системи. В края на краищата истинският геймър няма как да мине без масивна кутия, поби-
раща няколко от най-мощните видеокарти. Овърклокърите се нуждаят от класни РС шаси-

та с отлично охлаждане. Сисад-
мините искат лесна за ъпгрейд и 

ремонт техника, а професионали-
стите търсят сериозни и надеждни 

работни станции. При това положение 
поредното предизвестие за предстоящ 

край на настолната ера предизвиква и по-
редната доза скептицизъм. 
Но този път той може да се окаже неоправдан, 

защото с новото поколение Аll-in-Оne РС техника 
тя твърдо се очертава като потенциален фаворит за 

средностатистическия масов потребител. Той обикно-
вено търси просто решение, което върши всякаква ра-

бота, изглежда добре, заема малко място, тихо е, 
не харчи много ток и е на сравнително достъпна 
цена. Имен но това са и основните акценти в най-
свежата генерация Аll-in-Оne машини, които си 

пробиват път от началото на годината.

Възходът на моноблока
За налагането на моноблок концепцията през последните година-две немалка роля изи-

граха гигантите на IT индустрията – Intel и AMD, които произвеждат все по-малко и все по-
бързи процесори с ниска консумация на енергия, но затова пък без проблеми в изпълне-
нието на каквато и да било задача. И докато Аll-in-Оne РС техниката от реколта 2010-а 
изглеждаше като странен хибрид между вграден в монитора компютър, който е по-скъп и 
по-бавен от традицион на РС конфигурация, появата на Intel Core процесорите от второ по-Intel Core процесорите от второ по- Core процесорите от второ по-Core процесорите от второ по- процесорите от второ по-процесорите от второ по-
коление (Sandy Bridge) и новите интегрирани чипове AMD Fusion промениха през 2011-а 
драстично положението на този фронт. А тази година, когато трябва да навлязат CPU архи-CPU архи- архи-архи-
тектурите Intel Ivy Bridge и AMD Piledriver, моноблок устройствата ще станат още по-тънки, 
още по-функционални и още по-производителни. 

Добавете към това вече вездесъщите сензорни екрани и touch интерфейси, и Аll-in-Оne 
РС концепцията става още по-привлекателна. Софтуерна поддръжка за този тип функцио-
налност също едва ли ще ни липсва. Дори Windows 7 позволява доста приятно, изцяло сен-
зорно управление на системата през екрана, а очакваната през есента Windows 8, както 
знаем, е създадена с мисъл, ориентирана изключително към работата имен но с такъв тип 
интерфейси. Едва ли има нужда да споменаваме разработчиците на приложения, които по-
край възхода на смартфони и таблети отдавна се ориентираха в тази посока.

съвремен ните аll-in-оne компютри привличат и 

с функционален дизайн като на модела lenovo 

ideaCentre a720, който позволява сгъване на 

екрана по начин, улесняващ максимално 

работата със сензорния екран 



от миналото лято компанията lG вече има и аll-in-оne компютър с 

възможности за възпроизвеждане на 3d картина
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сензорните екрани вече са нещо обичайно в днешните аll-in-оne компютри

Но дори и да не си падате по пипането на екрана, новите Аll-in-Оne компютри могат да 
ви предложат предостатъчно изкушения – големи, ярки и качествени дисплеи; липса на до-
садни спъващи кабели под бюрото; много добра производителност на достъпна цена и не 
на последно място – интересни дизайнерски решения, които пестят място и хващат окото 
с вид, сякаш пристигнал от бъдещето… Модерните модулни компютри могат да предложат 
всичко това, а и доста повече, както показват тазгодишните нововъведения в този промиш-
лен сегмент. 

Най-интересното от новостите на All-in-One PC сергията
Моноблок РС техниката се радваше на доста нововъведения през миналата година, но 

през тази анонсите заваляха още през януари – даже преди началото на изложението за по-
требителска електроника CES 2012. На шоуто във Вегас, разбира се, също имаше интерес-CES 2012. На шоуто във Вегас, разбира се, също имаше интерес- 2012. На шоуто във Вегас, разбира се, също имаше интерес-. На шоуто във Вегас, разбира се, също имаше интерес-
ни Аll-in-Оne РС решения, но показателното е, че съобщенията за нови модели от този тип 
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не спряха и след това. Това, което може да се каже със сигурност, е, че тазгодишното Аll-in-
Оne поколение показа истинското лице на сензорните интерфейси извън света на смартфо-ne поколение показа истинското лице на сензорните интерфейси извън света на смартфо- поколение показа истинското лице на сензорните интерфейси извън света на смартфо-поколение показа истинското лице на сензорните интерфейси извън света на смартфо-
ните и таблетите, осигурявайки вече доста привлекателна алтернатива на традицион ните 
настолни компютри, и то практически без да жертва производителност та. 

Доказателства за растящата атрактивност на този сегмент лесно могат да се открият в 
интереса на производителите към него. А наред със „старите” състезатели като Acer, ASUS, 
MSI, HP и Lenovo на този фронт постепен но се утвърдиха и по-нови конкуренти като Dell, 
Shuttle и Sony. През последните няколко месеца към Аll-in-Оne идеята се присъединиха и 
тайвански производители на РС платформи като GIGABYTE и ECS. Дори залагащите из-GIGABYTE и ECS. Дори залагащите из- и ECS. Дори залагащите из-и ECS. Дори залагащите из-ECS. Дори залагащите из-. Дори залагащите из-
ключително на мобилната техника производители като LG и Samsung наскоро се включи-LG и Samsung наскоро се включи- и Samsung наскоро се включи-и Samsung наскоро се включи-
ха в надпреварата с нови Аll-in-Оne модели, каквито не бяха предлагали от години. А през 
февруари NVIDIA и HP направиха нещо немислимо доскоро – въведоха Аll-in-Оne концеп- и HP направиха нещо немислимо доскоро – въведоха Аll-in-Оne концеп-HP направиха нещо немислимо доскоро – въведоха Аll-in-Оne концеп- – въведоха Аll-in-Оne концеп-ll-in-Оne концеп--in-Оne концеп-in-Оne концеп--Оne концеп-ne концеп- концеп-
цията и в сегмента на професионалните работни станции (вж. по-долу). 

Но нека все пак хвърлим и малко по-подробен поглед към някои от най-пресните новости 
в този сегмент, които по една или друга причина си спечелиха вниманието на редакторите 
на PC World от началото на годината досега. Ето няколко интересни Аll-in-Оne РС предло-PC World от началото на годината досега. Ето няколко интересни Аll-in-Оne РС предло- World от началото на годината досега. Ето няколко интересни Аll-in-Оne РС предло-World от началото на годината досега. Ето няколко интересни Аll-in-Оne РС предло- от началото на годината досега. Ето няколко интересни Аll-in-Оne РС предло-ll-in-Оne РС предло--in-Оne РС предло-in-Оne РС предло--Оne РС предло-ne РС предло- РС предло-РС предло-
жения в резюме, подредено по азбучен ред и без претенции за изчерпателност.

Dell Inspiron One 2320 – солидна 
производителност с минимум компромиси

23-инчовият моноблок компютър Dell Inspiron One 
2320 е една от най-добрите илюстрации на факта, че 
съвремен ното Аll-in-Оne поколение може да ви даде 
много срещу сравнително достъпна цена. 

Ако има някакви компромиси, то те са може би един-
ствено в липсата на USB 3.0 портове и недотам ориги-
налния дизайн на устройството, но за сметка на това 
получавате относително мощен процесор (2.5 GHz Intel 
Core i5-2400S), внушително количество RAM памет (цели 
6 или 8 GB), добра графична карта (NVIDIA GeForce GT 
525M), терабайт и половина дисково пространство и Blu-
ray Disc плейър. Всичко това заедно с 64-битова версия 
на Windows 7 Home Premium може да се намери у нас на 
крайна цена от около 2090 лв.

HP Omni – голям екран и големи възможности 
Моделът HP Omni се характеризира с приятен дизайн и 

конструкция, която на илюстрацията в списанието изглеж-на илюстрацията в списанието изглеж-изглеж-
да доста минималистично. Но впечатлението „от първа 
ръка” е съвсем различно: HP Omni направо смайва с вну-HP Omni направо смайва с вну- Omni направо смайва с вну-Omni направо смайва с вну- направо смайва с вну-
шителния си и зрелищен 27-инчов екран, а към останали-
те елементи в дизайна също трудно могат да се отправят 
забележки. Би било чудесно, ако екранът беше и сензо-
рен, както е при по-малките моноблок представители, но и 
така устройството показва действителна функционалност 
от типа „всичко в едно”. То може да се използва и като теле-
визор или домашен център за мултимедийни развлечения. 

All-in-One компютърът HP Omni идва с HDMI порт, Blu-
Ray оптическо устройство, два USB 3.0 порта, четири USB 
2.0 интерфейса, SD картов четец и Еthernet адаптер. 27-ин-27-ин-
човата Omni машина се предлага с до 2 TB вграден твърд 
диск, Core i5 2400S процесор и Beats Audio звукова систе-Core i5 2400S процесор и Beats Audio звукова систе- i5 2400S процесор и Beats Audio звукова систе-i5 2400S процесор и Beats Audio звукова систе-5 2400S процесор и Beats Audio звукова систе-S процесор и Beats Audio звукова систе- процесор и Beats Audio звукова систе-Beats Audio звукова систе- Audio звукова систе-Audio звукова систе- звукова систе-
ма. HP предлага този продукт с LinkUp софтуер, позволяващ 
синхронизацията на съдържание между устройства през Wi-
Fi мрежа. Цената на базовия модел е около $1200 (в САЩ).
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HP Z1 Workstation – първата Аll-in-Оne работна станция
Компютърната система HP Z1 Workstation, която е съвместна разработка на HP и NVIDIA, 

е първата в света работна станция от типа „всичко в едно“, комбинираща 27-инчов дисплей 
с прецизни изчислителни способности и възможности за обслужване на професионални 3D 
графични приложения благодарение на видеокарти от фамилията NVIDIA Quadro.

За разлика от недотам лесните за обслужване и ъпгрейд традицион ни монолитни „All-
in-One” конструкции, решението HP Z1 Workstation позволява лесно отваряне на корпуса 
откъм екрана и възможности за смяна на компоненти, без за това да са необходими специ-
ални инструменти.

Друг важен момент е, че във въпросната работна станция се използва и нова серия гра-
фични процесори NVIDIA Quadro, които според VGA производителя също са съвместна раз-NVIDIA Quadro, които според VGA производителя също са съвместна раз- Quadro, които според VGA производителя също са съвместна раз-Quadro, които според VGA производителя също са съвместна раз-, които според VGA производителя също са съвместна раз-VGA производителя също са съвместна раз- производителя също са съвместна раз-
работка и потребяват по-малко енергия, генерират по-малко топлина и изискват намале-
но охлаждане в сравнение с досегашните продукти от този тип. Става въпрос за моделите 
NVIDIA Quadro 500M, Quadro 1000M, Quadro 3000M и Quadro 4000M, оборудвани с до 2 GB 
GDDR5 видеопамет, които са специално разработени имен но за Аll-in-Оne машини. Повече 
подробности за новата работна станция HP Z1 All-in-One Workstation могат да се намерят 
на продуктовата страница на модела в уебсайта на Hewlett-Packard, според която цената 
на системата започва от около $1900. Доставките за пазара стартираха през април, а кон-, а кон-
кретната цена зависи от конфигурацията. 

Lenovo IdeaCentre B340/B540 – 
достъпно съчетание между 
телевизор и компютър 

През януари китайският производител 
Lenovo попълни портфолиото си от на- попълни портфолиото си от на-
столни компютри от типа „всичко в едно” с 
моделите IdeaCentre B340 и B540, които са 
базирани на Intel Core процесори от второ 
поколение (Sandy Bridge). Обемът на опе-Sandy Bridge). Обемът на опе- Bridge). Обемът на опе-Bridge). Обемът на опе-). Обемът на опе- Обемът на опе-Обемът на опе-
ративната им памет достига 8 GB, а капа-GB, а капа-, а капа-
цитетът на твърдия диск може да бъде до 
2 TB. Настолните компютри идват с DVD 
записвачка, а опционално може да се до-
бави Blu-ray оптично устройство.
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Моделът IdeaCentre B340 разполага с 21,5-инчов сензорен дисплей и графичен ускори-
тел GeForce 615M с 1 GB видеопамет. Модификацията IdeaCentre B540 разполага с 23-ин-
чов сензорен дисплей и видеокарта GeForce GT 650M с 2 GB памет. Резолюцията на дис-
плеите и при двата модела е една и съща – 1920х1080 пиксела (Full HD).

Според официалната информация от компанията инженерите на Lenovo са въплътили в 
тези компютри две основни „мисии” – да служат като РС и като HDTV (а сензорният екран 
добавя и „таблетна” функционалност). Новите IdeaCentre B340 и B540 на Lenovo имат и ТВ 
тунер, Gigabit Ethernet мрежов адаптер, Wi-Fi (802.11b/g/n) контролер за безжична свърза-
ност и многоформатен картов четец. В продажба компютрите се очакват през юни, а цените 
им вероятно ще започват от 700 щатски долара. 

MSI Wind Top AE2071 – сензорен екран с LED осветяване като стандарт
Още в първите дни на годината компанията Micro-Star International (MSI) представи нов 

компютър от типа „всичко в едно“ (All-in-One). Тайванският производител твърди, че мо-All-in-One). Тайванският производител твърди, че мо--in-One). Тайванският производител твърди, че мо-in-One). Тайванският производител твърди, че мо--One). Тайванският производител твърди, че мо-One). Тайванският производител твърди, че мо-). Тайванският производител твърди, че мо-
делът Wind Top AE2071 е първата машина от този клас със светодиодна подсветка. Това 
обаче не е така. Редица подобни настолни РС-та (като iMac, LG V300 и др.) използват LED 
подсветка и са отдавна на пазара.

Моделът MSI Wind Top AE2071 е снабден с 20-инчов сензорен дисплей и е базиран на 
процесор Intel Core от второ поколение (Sandy Bridge). Устройството може да бъде използ-
вано както като домашен компютър, така и за работа. Настолният компютър идва с техно-
логиите Smart Media Link и Smart Sync. Първата позволява да се възпроизвежда видео, му-
зика и друго съдържание на DLNA съвместими таблети, ноутбуци, мобилни устройства и 
телевизори в домашната мрежа. Втората технология помага да се синхронизират контак-
ти в Outlook, календар, документи и т.н. с дан ните в други компютри и мобилни устройства.

Samsung Series 7 All-in-One – свежото лице на Аll-in-Оne идеята
Едно от най-новите попълнения в Аll-in-Оne сегмента е фамилията Samsung Series 7, коя-

то хваща окото още с първия поглед благодарение на добре обмисления и стилен дизайн.  
Дисплеят е с диагонал 23 инча, мултитъч сензорна повърхност и Full HD резолюция 
(1920х1080), а една от най-характерните черти в дизайна на Samsung Series 7 е възможност-
та за поставяне на монитора вертикално на всяка равна повърхност. Така системата силно 

www.pcworld.bg


Май 2012  www.pcworld.bg22

Хардуер

наподобява таблет и позволява управление и 
контрол по много подобен начин. Макар че 
идва в комплект с мишка и клавиатура, мо-
делът позволява напълно комфортно уп-
равление с жестове и със сигурност ще 
работи отлично с Metro интерфейса нa 
Windows 8.

Типичният представител на 
Samsung Series 7 е екипиран с бърз 
Intel Core процесор от последно 
поколение (най-често чип от ран-
га на i5-2390T), като разполага с 
внушително количество опера-
тивна памет (до 8 GB) и твърд 
диск с капацитет до 1 TB. Ос-
вен това система-
та включва набор 
от съвремен ни 
комуникацион ни 

възможности – от Bluetooth 3.0 и Wi-Fi 802.11n модули за безжична връзка до USB 3.0 портове и HDMI 
изход.

От друга страна, Samsung Series 7 разчита на сравнително слабата вградена графика на Intel чип-
сета на дън ната си платка и не разполага с Blu-Ray плейър, а само с просто DVD оптично устройство. 
С други думи, тук говорим по-скоро за усъвършенствана мултимедийна или офис машина с уникален 
дизайн, създадена да спестява място, отколкото за геймърски компютър. Но така или иначе Аll-in-Оne 
компютрите по принцип не са създадени за игри, така че и при този модел на практика няма същест-
вени компромиси. 

В заключение
Дори кратката селекция от Аll-in-Оne машини в тази кратка статия е достатъчна, за да си направим 

няколко важни извода. Първият и може би най-важният от тях е, че настолният компютър съвсем не 
е мъртъв. Всъщност няма дори изгледи, че той ще изчезне скоро, защото десктоп РС-тата просто се 
променят. През годините те постепен но се превърнаха от обемисти и оплетени с кабели набори от кор-
пус, монитор и периферия в стилни, икономични и тихи „моноблокове”, които освен с всичко останало 
ни изкушават и с нелош баланс между цена, функционалност и производителност. 

Макар и без драстични ръстове в продажбите, „класическият” настолен компютър по всяка вероят-
ност също ще продължи да се чувства добре на пазара и занапред. Защото неговият модулен дизайн 
и лесният ъпгрейд все още са непреодолимо изкушение не само за геймъри, РС ентусиасти и овър-
клокъри, но и за професионалистите, за които е важна лесната поддръжка. 

Сигурно е обаче, че бъдещето на масовия мобилен и РС пазар принадлежи на комбинираните про-
цесори от типа „система в чип” (SoC), което неизбежно вещае и появата на все повече „комбинирани” 
компютри, каквито са моделите от типа „всичко в едно”. В края на краищата „All-in-One” идеята си спе-All-in-One” идеята си спе--in-One” идеята си спе-in-One” идеята си спе--One” идеята си спе-One” идеята си спе-” идеята си спе- идеята си спе-идеята си спе-
чели доминираща роля в сегмента на техниката за печат и документообработка, а днес повече от вся-
кога изглежда, че това е доста вероятен сценарий и за света на настолните компютри. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ХАРДУЕР”
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Ìîùíà áåçæè÷íà ìðåæà â äæîáà ñ 

ïðåíîñèìèÿ 3G / WiFi ðóòåð TL-MR3040 

    Ðàçðàáîò÷èêúò íà ìðåæîâî îáîðóäâàíå TP-Link (http://www.tp-link. com) ïóñíà 

íà ïàçàðà íîâ ïðåíîñèì áåçæè÷åí 3G ðóòåð TL-MR3040, êîéòî ïîçâîëÿâà áúðçî

 è ëåñíî ñúçäàâàíå íà WiFi ìðåæè íàâñÿêúäå è ïî âñÿêî âðåìå. Ìîäåëúò, êîéòî 

ñå ïðåäëàãà îò áúëãàðñêàòà êîìïàíèÿ Lancom Bulgaria (http://www.lancombg.com), 

ïðåîáðúùà ïðåäñòàâèòå çà ãúâêàâîñò è ñêàëèðóåìîñò íà áåçæè÷íèòå ìðåæè è 

äàâà âúçìîæíîñò íà âñÿêà ìàëêà, ñðåäíà èëè ñòàðòèðàùà ôèðìà äà ñúçäàäå 

ñâîÿ WiFi òî÷êà çà äîñòúï, êîãàòî è êúäåòî å íåîáõîäèìî (â ðàìêèòå íà 3G 

ïîêðèòèåòî íà ìîáèëíèòå îïåðàòîðè). 

    Ðóòåðúò ïîääúðæà ñêîðîñò çà ïðåíîñ íà äàííè îò 150 Mbps è ïîçâîëÿâà íà äî  

ïåò ïîòðåáèòåëè äà ñïîäåëÿò åäíà WiFi ìðåæà ñúñ ñâîèòå áåçæè÷íè óñòðîéñòâà. Ñêîðîñòòà å 

äîñòàòú÷íà çà ïðîâåæäàíå íà âèäåîêîíôåðåíöèè, ãëåäàíå íà âèäåîñúäúðæàíèå îíëàéí (ñòðèéìèíã), èãðè â ìðåæà è ìíîãî äðóãè 

ðåñóðñîåìêè ïðèëîæåíèÿ. Â êîìáèíàöèÿ ñ ïðåíîñèì 3G / 3.75G ìîäåì, ìîäåëúò å îñîáåíî ïîäõîäÿù çà îáåçïå÷àâàíå ñ èíòåðíåò íà 

êîíôåðåíöèè è ñïåöèàëèçèðàíè ñúáèòèÿ, îáó÷åíèÿ, çàâåäåíèÿ, õîòåëè è äðóãè òóðèñòè÷åñêè îáåêòè, êàêòî è çà ìîáèëíè îôèñè èëè 

äðóãà ðàáîòà â äâèæåíèå. 

Ïîääúðæà âîäåùèòå 3G ñòàíäàðòè 

   Ðóòåðúò å ñúâìåñòèì ñ âñè÷êè ìîäåì, ðàáîòåùè ïî ìîáèëíèòå ñòàíäàðòè çà ïðåíîñ íà äàííè UMTS, EVDO, HSPA. Òîâà ãî ïðàâè 

ïîäõîäÿù çà èçïîëçâàíå â ÷óæáèíà – íå ñàìî çàùîòî ëåñíî ñå ïîáèðà â ðú÷íèÿ áàãàæ, à è çàðàäè ïîäðúæêàòà íà ðàçëè÷íè 3G ïðîòîêîëè, 

ðàáîòåùè â ðàçëè÷íèòå äúðæàâè. 

Ìîùíà âãðàäåíà áàòåðèÿ 

    Wireless N Router TL-MR3040 ðàçïîëàãà ñ âãðàäåíà 2000mAh áàòåðèÿ, ñïîñîáíà äà çàõðàíâà åäíà ñïîäåëåíà 802.11n ìðåæà íàä 4 

÷àñà, ïðè ìàêñèìàëíî èçïîëçâàíå íà íåéíàòà ñêîðîñò è îáõâàò. Îñâåí òîâà óñòðîéñòâîòî ìîæå äà áúäå çàõðàíâàíî ñúùî ïîñðåäñòâîì 

ñâîÿ micro USB ïîðò è äîïúëíèòåëåí àäàïòåð, êàêòî è ïðåç USB ïîðòà ñè – íàïðàâî îò ëàïòîï èëè íàñòîëåí êîìïþòúð. 

×åòèðè ðåæèìà íà ðàáîòà 

    Â çàâèñèìîñò îò ñâîèòå íåîáõîäèìîñòè ïîòðåáèòåëèòå ìîãàò äà èçïîëçâàò TL-MR3040 â ÷åòèðè ðàçëè÷íè ðåæèìà: 3G Router çà 

ñúâìåñòíà ðàáîòà ñ ìîäåì çà ìîáèëåí èíòåðíåò; Travel Router (AP) çà áúðçî êîíôèãóðèðàíå íà áåçæè÷íà ìðåæà â õîòåëñêàòà ñòàÿ, â 

êîíôåðåíòíà çàëà, â ïàëàòêîâ ëàãåð; WISP Client Router çà äèðåêòíà âðúçêà ñ èíòåðíåò îïåðàòîð è Wireless Router – êàòî ñòàíäàðòåí 

áåçæè÷åí ðóòåð. 

Ìíîæåñòâî âúçìîæíîñòè çà óïîòðåáà 

   TL-MR3040 å ìíîãî óäîáåí çà áúðçîòî ñúçäàâàíå íà ìîáèëåí îôèñ èëè ìðåæà çà ðàçâëå÷åíèÿ, êîèòî ëåñíî ìîãàò äà áúäàò 

ïðåìåñòåíè íà äðóãî ìÿñòî. Îñâåí çà îáåçïå÷àâàíå íà ìàëêè îôèñè ñ áåçæè÷åí èíòåðíåò, ìîäåëúò ìîæå äà ñå èçïîëçâà è çà äîáàâÿíå 

íà äîïúëíèòåëåí ìðåæîâ êàïàöèòåò â ãîëåìè ó÷ðåæäåíèÿ – íàïðèìåð WiFi çà ãîñòè. Óäîáñòâîòî â ñëó÷àÿ å, ÷å ñëåä êàòî áåçæè÷íàòà 

ìðåæà ïðåñòàíå äà âè òðÿáâà, ìîæåòå ïðîñòî äà èçêëþ÷èòå óñòðîéñòâîòî è äà ãî ïúõíåòå â äæîáà ñè. Ïîðàäè ñâîÿòà íåçàâèñèìîñò ñ 

íåãî ìîæåòå äà ñúçäàäåòå ëåñíî áåçæè÷íà ìðåæà äîðè íà ïëàæà, â àâòîìîáèëà èëè âúâ âëàêà.  

Õàðàêòåðèñòèêè 

 Ðóòåðúò ðàçïîëàãà ñ åäèí 10/100 Mbps RJ45 ïîðò, åäèí USB è åäèí micro USB ïîðò. 

Ãîëåìèíàòà ìó å åäâà 100 íà 62 íà 16 ìì., êîåòî ãî ïðàâè óäîáåí çà íîñåíå â äæîáà èëè â 

äîïúëíèòåëíèÿ îòñåê íà ÷àíòà çà ëàïòîï. Èíîâàòèâíèÿò äèçàéí ñ ëúñêàâî áÿëî ïîêðèòèå è ïðèÿòåí 

ñâåòëîñèí LED èíäèêàòîð ãî ïðåâðúùà â àòðàêòèâíî äîïúëíåíèå êúì âñÿêî áþðî èëè ìàñè÷êà. 
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    Ïðè íåïðåäâèäåíè ñèòóàöèè (íàïðèìåð ñïèðàíå íà òîêà èëè ïàäàíå íà îñíîâíàòà èíòåðíåò 

âðúçêà) TL-MR3040 ìîæå äà ñå ïðåâúðíå â öåíåí áåêúï, ïðåäîñòàâÿéêè ïúëíà íåçàâèñèìîñò 

íà åêèïà è îáåçïå÷àâàéêè ðàáîòàòà íà ôèðìàòà â ïðîäúëæåíèå íà ÷àñîâå. 

http://www.tp-link.com/en/products/?categoryid=202


Сравнителен тест 
на десет безжични 
рутера от поколение 
2011-2012
Денислав Славчев

Безжичната връзка отдавна не е лукс, а неизмен на необходимост. Безжичните (Wi-Fi) марш-
рутизатори, които са в основата на изграждането на Wi-Fi мрежи, масово навлязоха в на-
шите домове, като дават голяма свобода и същевремен но простота на инсталиране заради 

липсата на свързващи кабели. През последното десетилетие технологията претърпя доста се-
риозно развитие, а цените намаляха и по този начин тя стана масово достъпна за най-широкия 
кръг от потребители. Доставчиците на мрежово оборудване, предназначено за дома или малкия 
офис, се надпреварват да пускат най-различни модели, удовлетворяващи различни вкусове и по-
требности. Разбира се, най –търсените за домашни цели маршрутизатори (рутери) са бюджетни-
те устройства, тъй като голяма част от хората нямат някакви по-специални изисквания към тях и 
ги използват главно за споделяне на Интернет връзката в дома си. Друга по-малка част пък гле-
да на тях като на начин да свържат всички свои мултимедийни джаджи в дома си без досадните 
свързващи кабели, като съответно получат и необходимата пропускателна способност, за да мо-
гат да възпроизвеждат висококачествени медийни потоци на разположение на домашния меди-
ен сървър. 
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В момента е актуален безжичният стандарт 802.11n, който обаче може да е доста обър-
кващ за неопитните потребители с различните скорости на трансфер, които производите-
лите обявяват за различни N базирани устройства.

Актуалните 802.11n предложения в пожелания и реалности
Както мнозина знаят, стандартът 802.11n използва независими потоци от дан ни за увели-

чаване на производителност та. При устройствата, поддържащи този стандарт, се използ-
ва MiMO технологията, позната ни от опитите за увеличаване на производителност та при 
G устройствата от много производители. При N стандарта един поток от дан ни може да се 
предава с максимална скорост от 150 Mb/s, като и този тип (еднопотокови) устройства бяха 
едни от първите, които се появиха и бяха, така да се каже, бюджетните N решения. Топмо-
делите, които пуснаха производителите, работеха с два потока дан ни едновремен но, което 
осигурява скорост от 300 Mb/s, но за сметка на това бяха и доста по-скъпи. 

Разбира се, това са теоретични стойности, които се постигат само в идеални (лаборатор-
ни) условия. Например при включено криптиране на връзката скорост та на трансфер пада 
осезателно. И този спад е толкова по-голям, колкото по-маломощен комуникационен проце-
сор използва рутерът. Така че не се изненадвайте, когато установите, че реалната ви ско-
рост е многократно по-ниска от гореобявената в спецификациите на рутера и безжичния 
адаптер. Особеното при многопотоковото предаване на дан ни е необходимост та от радио-
усилвател за всеки един поток, както и антена, и съответно приемник, което неминуемо ос-
къпява устройството. Ако от едната страна имате безжичен адаптер, способен да работи 
само с един поток дан ни, а от другата – рутер, способен да работи с два потока, то няма как 
да не се ограничите до работа само с един поток. Изводът е, че най-бавното устройство при 
една връзка определя скорост та, така че с един, да речем, стар лаптоп с G или N150 без-
жичен модул няма как да очаквате да използвате с възможния максимум един N300 рутер.

Следващият проблем с ниските скорости е пренаселването на честотния обхват от 2.4 
GHz, който е стандартен за Европа. Той е разделен на 11 канала с ширина от 20 MHz и на-
личието на повече от една безжична мрежа на един и същ или близки канали оказва влия-
ние. Още повече че, ако искате до максималната скорост от връзката, то тогава трябва да 
използвате 40 MHz широчина на канала. Всеки, който се е свързвал към безжична мрежа, 
знае много добре колко налични мрежи има освен тази, към която се свързва. Затова напо-
следък производителите на мрежово оборудване започнаха да предлагат и двуканални ус-
тройства, работещи както на 2,4 MHz обхвата, така и на 5 GHz обхвата, който се използва 
в Америка. Това позволява на потребителите, разполагащи с такива устройства, да си оси-
гурят значително по-добра връзка особено когато се търси скорост за домашната мултиме-
дия. Но има и една важна подробност: по-високият обхват е по-чувствителен към преград-
ни стени. 

Някои модели се предлагат с един радиомодул, на който може да му се превключва че-
стотният обхват, но работи само на един от двата. Напоследък обаче се появиха модели с 
два радиомодула, позволяващи едновремен на работа и на двата обхвата. Имен но по тази 

Как тествахме?
За теста използвахме мрежов безжичен адаптер Intel Ultimate N Wi-Fi Link 5300, a 

рутерите бяха включени към гигабитова локална мрежа. Първо тествахме максималната 
постижима скорост на приемане/предаване на безжичната връзка при пряка видимост на 
открито на разстояние 7 м и липса на други безжични мрежи. Бяха направени 10 измерва-
ния, след което беше взет средният резултат, като за целта беше използван специали-
зираният тестов софтуер IxChariot на Ixia. При този тест беше настроена ширина на ка-
нала от 40 Mhz, беше изключено всякакво кодиране на връзката, както и QoS функцията. 
След това беше направен тест в реални условия, като за целта беше използвано жилище 
от 100 кв. м с леки преградни стени, като източника и приемника ги разделяха разстояние 
от 7 м и една лека преградна стена. И тук бяха направени по 10 измервания в няколко зони 
и накрая беше взет средният резултат. И при двата теста беше изключено криптиране-
то на връзката.
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причина в рекламните материали се появиха обозначения като N600, което не е особено 
коректно, тъй като сумира скорост та от двата обхвата. С цел да отговорят на постоян ната 
нужда от скорост на потребителите на домашни мултимедийни устройства, отскоро се по-
явиха и 3-потокови безжични рутери, който могат да осигурят скорост от порядъка на 450 
Mb/s, отбелязван като N450. Разбира се, както вече споменахме, трябва и безжичният адап-Разбира се, както вече споменахме, трябва и безжичният адап- споменахме, трябва и безжичният адап- адап-адап-
тер да поддържа едновремен но 3-потоково предаване/приемане. 

С други думи, в момента топмоделите домашни Wi-Fi рутери предлагат едновремен на 
работа на двата обхвата и 3-потоково предаване на дан ни. Все повече рутери са снабдени 
с USB портове, към които могат да се включват външни USB твърди дискове, както и USB 
флаш памети, а към други – и USB принтери и скенери. Последното на пръв поглед изглеж-
да привлекателно, но ако имате принтер или скенер, сравнително стар и от популярна мар-
ка и модел. Всеки производител си има списъци на поддържаните устройства и постоян-
но го разширява с всяка следваща версия на фърмуера, но по закона на всеобщата гадост 
почти винаги се оказва, че вашият модел не фигурира там. Ако тази функция е важна за 
вас, първо се убедете, че рутерът, който сте решили да купувате, поддържа вашия принтер 
или скенер. 

Включването на външен твърд диск позволява да споделяте файловете между потреби-
телите на мрежата. За жалост повечето рутери предлагат една абсолютно базова функцио-
налност, която няма нищо общо с тази и на най-евтините NAS устройства. Обикновено дос-
тъпът до файловете е или посредством FTP, чрез SAMBA сървър, който работи на рутера, 
или с директен достъп (а при някои рутери има емулация, така че все едно сте го включи-
ли към локален USB порт на компютъра си), като споделен мрежов диск. Обикновено не 
може да се задават права за достъп на отделните потребители, а само общи, за всички. 
Малко известен факт за обикновения потребител е, че при този тип мрежово съхранение 
производителност та е сравнително ниска, тъй като в най-добрия случай портовете са USB 
2.0 и не може да се постигне някаква по-сериозна скорост. Затова в случая може да имате 
сериозни проблеми, ако се опитате да възпроизвеждате в реално време някое качествено 
Full HD видео. А и за HD потоци с много висок битрейт ще са ви необходими N450 устрой-HD видео. А и за HD потоци с много висок битрейт ще са ви необходими N450 устрой- ще са ви необходими N450 устрой-са ви необходими N450 устрой-ви необходими N450 устрой-и N450 устрой- N450 устрой-устрой-
ства. При обикновено DVD качество няма проблем даже и със 802.11g устройство, но все 
пак сме в ерата на висококачественото възпроизвеждане на видео. 

Ако обаче сте мобилни и единствената ви цел е осигуряване на връзка с Интернет, тога-
ва няма никакви по-специални изисквания, освен обхвата на покритие, който ви е необхо-
дим, за да имате връзка навсякъде във вашия дом. Затова може да ви се наложи да смени-
те антените с „афтърмаркет“ с по-голямо усилване. Имен но тук от първостепен но значение 
е дали антените на вашия рутер са сменяеми или са вградени. Общо взето, повечето руте-
ри, предназначени за дома и малкия офис, са претъпкани с всевъзможни функции, които са 
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Марка/модел Безжичен 
стандарт WiFi честота Максимална скорост USB 2.0 порт Lan комутатор Сигурност Режими на работа Брой антени Гаранцио-

нен период Цена

ASUS RT-N15 802.11b/g/n 2,4GHz 300Mb/s n/a 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP/Repeater вътрешни 24 м. 165 лв.

Air Live GW-300NAS 802.11b/g/n 2,4GHz 300Mb/s USB диск (FTP, Samba сървър) 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP 2 x външни, сменяеми 24 м. 176 лв.

D-Link DIR-645 802.11b/g/n 2,4GHz 300Mb/s 1x USB – Принтер/HDD/скенер 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP вътрешни 24 м. 147 лв,

Edimax BR-6475nD 802.11a/b/g/n 2,4GHz + 5GHz 300Mb/s+300Mb/s n/a 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP/Repeater/WDS Bridge 2 x външни, сменяеми 24 м. 170 лв.

Linksys E3200 802.11a/b/g/n 2,4GHz + 5GHz 300Mb/s+300Mb/s n/a 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP вътрешни 24 м. 234 лв.

NETGEAR WNDR3700 802.11a/b/g/n 2,4GHz + 5GHz 300Mb/s+300Mb/s Принтер/сторидж HDD 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP вътрешни 24 м. 206 лв.

SMC SMCWGBR14-N2 802.11b/g/n 2,4GHz 300Mb/s n/a 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP 3 x външни, сменяеми 24 м. 126 лв.

TP-Link TL-WR2543ND 802.11a/b/g/n 2,4GHz или 5GHz 450Mb/s Принтер/скенер, HDD 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/WDS Bridge 3 x външни, сменяеми 24 м. 160 лв.

TRENDnet TEW-692GR 802.11a/b/g/n 2,4GHz + 5GHz 450Mb/s+450Mb/s n/a 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP 3 x външни 36 м. 266 лв.

ZyXEL NBG4615 802.11b/g/n 2,4GHz 300Mb/s Принтер/сторидж HDD 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP 2 x външни, сменяеми 24 м. 128 лв.
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ASUS RT-N15 802.11b/g/n 2,4GHz 300Mb/s n/a 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP/Repeater вътрешни 24 м. 165 лв.

Air Live GW-300NAS 802.11b/g/n 2,4GHz 300Mb/s USB диск (FTP, Samba сървър) 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP 2 x външни, сменяеми 24 м. 176 лв.

D-Link DIR-645 802.11b/g/n 2,4GHz 300Mb/s 1x USB – Принтер/HDD/скенер 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP вътрешни 24 м. 147 лв,

Edimax BR-6475nD 802.11a/b/g/n 2,4GHz + 5GHz 300Mb/s+300Mb/s n/a 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP/Repeater/WDS Bridge 2 x външни, сменяеми 24 м. 170 лв.

Linksys E3200 802.11a/b/g/n 2,4GHz + 5GHz 300Mb/s+300Mb/s n/a 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP вътрешни 24 м. 234 лв.

NETGEAR WNDR3700 802.11a/b/g/n 2,4GHz + 5GHz 300Mb/s+300Mb/s Принтер/сторидж HDD 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP вътрешни 24 м. 206 лв.

SMC SMCWGBR14-N2 802.11b/g/n 2,4GHz 300Mb/s n/a 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP 3 x външни, сменяеми 24 м. 126 лв.

TP-Link TL-WR2543ND 802.11a/b/g/n 2,4GHz или 5GHz 450Mb/s Принтер/скенер, HDD 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/WDS Bridge 3 x външни, сменяеми 24 м. 160 лв.

TRENDnet TEW-692GR 802.11a/b/g/n 2,4GHz + 5GHz 450Mb/s+450Mb/s n/a 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP 3 x външни 36 м. 266 лв.

ZyXEL NBG4615 802.11b/g/n 2,4GHz 300Mb/s Принтер/сторидж HDD 10/100/1000Мbits/s WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPS (Wi-Fi Protected Setup) Router/AP 2 x външни, сменяеми 24 м. 128 лв.

присъщи на професионалните модели, но реално само около 10% от тях са ви необходими. 
Например опциите за контрол на достъпа по MAC адрес едва ли ще ви потрябват някога, 
както наличието и на „достъп за гости“, защото това е повече екстра, необходима за хоте-
ли и заведения, отколкото на домашна или офисна мрежа. Но пък за много потребители би 
била добре дошла функцията, при която рутерът може да се ползва като повторител с цел 
разширяване на обхвата на вече съществуваща безжична мрежа. За начинаещите потреби-
тели е много важно рутерът да предлага достатъчно приятелски настроен интерфейс, за да 
може да се конфигурира без затруднения, тъй като стандартните менюта за напреднали са 
толкова неразбираеми, че биха могли да откажат всеки от тази принципно нелека задача.

Заключение
Този път в теста събрахме 10 модела безжични рутери, които поддържат скорост ти от 

300 Mb/s и повече, с цел да проверим какво могат да ни предложат. Наблюденията ни по-
твърждават, че конкуренцията принуждава производителите да си тъпчат моделите с дос-
та богата функционалност, която в голямата си част няма да ви е необходима, а само води 
до излишно усложняване на конфигурирането. Затова и доста модели идват с инсталатор 
пътеводител в CD диска към комплекта, който ви позволява бързо и лесно да си настроите 
рутера, без да си блъскате главата коя настройка за какво е. От друга страна, технологията 
постоян но намалява себестойност та си – вече на поносима цена може да се закупи много 
бърз рутер, който определено е търсен от маниаците на домашна мултимедия. В това отно-
шение, независимо от неразточителната функционалност, най-добре изглежда моделът на 
TRENDnet, който в комбинация с N450 безжичен адаптер демонстрира отлични скорости. 
Затова и горещо го препоръчваме за тези цели. За обикновения потребител, който основно 
ще използва рутера си за Интернет достъп, един непретенциозен и ценово достъпен модел 
е напълно достатъчен. Такъв например е моделът на Zyxel, а ако държите повече на есте-
тиката, то устройството на D-Link e без конкуренция. 

Добре е все пак да припомним, че няма идеален рутер, който да обединява в себе си 
всичко, за което си мечтаете. Затова и почти винаги правим компромис. Обикновено в 
тези случаи най-доброто се оказва това устройство, което предлага най-балансирани ха-
рактеристики. И след като имахме възможност да се запознаем по-обстойно с всички мо-
дели, най ни легна на сърце моделът на Edimax, който наистина се вписва напълно в 
понятието „най-добре балансиран като възможности и цена рутер“. Затова и той стана ло-
гичният ни избор за „най-добра покупка“. От друга страна, всички устройства се предста-
виха добре в тестовете и което и от тях да изберете, то със сигурност ще ви върши рабо-
та, когато се касае за стандартна употреба в нормално жилище, затова крайната дума за 
избор си е ваша. 
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38,7
43,5

28,6
44,3

21,3
44,4

29,6
46,7

41,3

51,2

28,3

54,1

37,6
55,9

36,1
58,8

35,9
61,3

30,2
75,9

Air Live GW-300NAS

D-Link DIR-645

ASUS RT-N15

SMC SMCWGBR14-N2

TP-Link TL-WR2543ND

NETGEAR WNDR3700

Linksys E3200

Edimax BR-6475nD

ZyXEL NBG4615

TRENDnet TEW-692GR

Обхват 2.4 GHz
[Mb/s]

4 м. пряка видимост

7 м. през прегр. стена

Резултати от тестовете

38,8
69,2

64,5
78,4

53,5
96,1

57,1

98,4

76,3
114,7

NETGEAR WNDR3700 V2

TP-Link TL-WR2543ND

Linksys E3200

Edimax BR-6475nD

TRENDnet TEW-692GR

Обхват 5.0 GHz
[Mb/s]

4 м. пряка видимост

7 м. през прегр. стена
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Air Live GW-300NAS
Air Live GW-300NAS на компанията Ovislink е компактен и елегантен рутер, предназначен 

за дома и малки офиси, но с доста мощен радиомодул (2000 mW). Устройството е с антен на 
конфигурация от типа MIMO и разполага с две разглобяващи се антени, което предоставя 
възможност за замяната им с афтърмаркет такива. Air Live GW-300R притежава и 4-портов 
гигабитов комутатор, както и гигабитов WAN порт, като по този начин позволява изгражда-AN порт, като по този начин позволява изгражда- порт, като по този начин позволява изгражда-
не или включване към високоскоростна гигабитова мрежа. Наличен е бутон, позволяващ 
включването и изключването на безжичния модул, а също така притежава и така нарече-

ната и модерна днес „зелена функция“ за автоматично настройване на излъчва-
ната мощност. Тук също е налице и WPS бутон за бързо конфигуриране на защи-WPS бутон за бързо конфигуриране на защи- бутон за бързо конфигуриране на защи-
тена безжична връзка. Рутерът е еднолентов и работи на честота 2,4 GHz, като 
осигурява предаване на два потока дан ни едновремен но, тоест поддържа ско-
рост от 300 Mb/s. Дизайнът му е правоъгълен, в типичен стил за този тип устрой-Mb/s. Дизайнът му е правоъгълен, в типичен стил за този тип устрой-Дизайнът му е правоъгълен, в типичен стил за този тип устрой-

ства. GW-300NAS притежава и USB порт, към който могат да се включат USB 
флашки, външен твърд диск или принтер. Поддържа файлови системи FAT, 
NTFS, EXT2. Съдържанието на диска се споделя в мрежата посредством 
Samba сървър или чрез FTP. На предния панел на рутера се намират LED 
индикацията, указваща статуса му, както и WPS, и Reset бутонът. Там също е 
разположен и USB портът. Отзад са разположени LAN портовете, антените, 

както и захранващата букса, и ключът за включване/изключване на ус-
тройството. Интерфейсът му за контрол и управление е текстов 

и предлага доволно количество от настройки и функции, но 
все пак за обикновените потребители е наличен инста-
лационен пътеводител, който се намира на CD диска 
в комплекта и който много опростява задачата в кон-
фигурирането на рутера. Други характерни особености 
за модела са поддръжката на сесия до 20 К при бър-

зи P2P връзки, IPTV канал и поддръжка на 2Т2R Wire-Wire-
less връзка. Устройството не блести с някакви големи скорос- връзка. Устройството не блести с някакви големи скорос-

ти на трансфер и обхват, независимо от мощния си предавател, но 
за малък офис и апартамент е напълно достатъчно и предлага всичко не-

обходимо.

ASUS RT-N15
Един рутер не е необходимо да притежава всички възможни функции, за да е достоен за 

парите си. Това би могло да се каже за ASUS RT-N15…, но преди 3 години, когато е дебюти-
рал на пазара. От тогава досега много нови модели се появиха и някак си го засенчиха. Той 
е типичен представител на средния клас рутери – еднобандов, работещ само на 2,4 GHz 
обхвата. Максималната скорост, която поддържа, е 300 Mb/s, което означава предаване на 
два потока едновремен но. Дизайнът на устройството е много приятен и в това отношение 
нямаме никакви претенции, работното му положение е вертикално. Корпусът му е изцяло 
пластмасов и е в характерния за марката бял цвят. На лицевата страна се намират инди-
каторните LED диоди, указващи статуса на устройството, а отзад са I/O портовете. Устрой-
ството е с вградени вътрешни антени и не предлага възможност за ъпгрейд с външни таки-
ва. RT-N15 има вграден и 4 портов гигабитов комутатор, което му позволява свързване към 
или изграждане на високоскоростни LAN мрежи. При този модел липсва USB порт за включ-
ване на външен диск, няма и поддръжка на DLNA. Инсталирането и конфигурирането на ру-
тера е много лесно и бързо, става за по-малко от 5 минути след изваждането му от кутията. 
Конфигурацион ният му интерфейс е много добър и много интуитивен за работа и би доп-
аднал на повечето потребители. Освен като безжичен рутер устройството може да работи 
и в режими AP и Wireless Bridge. Производителност та на RT-N15 е на средно ниво, обаче 

обхватът му е сравнително малък и при по-голямо разстояние 
скорост та драстично пада под средното ниво. От гигабитовия 
комутатор също има какво още да се желае като скорост. ASUS 
RT-N15 прави много добро впечатление най-вече благодарение 
на дизайнерите си, отколкото на инженерите. 

⊕ Сменяеми антени

⊕ Наличие на USB порт

⊕ Поддръжка на DDWRT фърмуер

⊖ Еднолентов

⊖ Висока цена за това, което предлага

 Предоставен за тестове от: АРГО-КОНТАР

⊕ Компактен и стилен дизайн

⊕ Отличен конфигурационен интерфейс

⊖ Недостатъчно добро покритие

⊖ Липса на USB порт

⊖ Еднолентов

Предоставен за тестове от: MOST Computers 
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D-Link Amplifi DIR-645
DIR-645 e визуално впечатляващ рутер. Дизайнът му много наподобява известния 

мрежов мултимедиен плейър „TviX N1 cafe“, който е във форма, подобна на кана за 
кафе. Наистина от D-Link са се постарали много да разчупят традицион ния „скучен“ 
дизайн на този тип устройства и да им предадат повече естетика. Все пак те седят по 
маси и етажерки в домовете ни и би било добре да се вписват и в по-изискан интери-
ор. Корпусът му е черен, цилиндричен. Изработен е от матова пластмаса. Фронтално 
са разположени LED индикаторите и бутоните за управление. Отзад пък са разполо-
жени I/O портовете. Устройството е с вътрешни вградени антени и няма възможност 
да се ползват допълнителни външни. DIR-645 е еднолентов N рутер и предлага раз-
ширен обхват на покритие, като може да работи с два потока дан ни едновремен но, 
което, изразено в цифри, осигурява 300 Mb/s. Устройството обаче поддържа само 2,4 
GHz обхват. Рутерът има вграден и 4-портов гигабитов комутатор, което му позволя-
ва изграждане и на бърза LAN мрежа у дома. Наличен е и USB порт (SharePort Plus), 
към който може да се включи външен диск и да го превърне в споделен за мрежата 
си. Поддържат се и USB флаш устройства, като посредством допълнителния софту-
ер, който пристига, се емулира, че флашката е включена към USB порт на 
компютъра. Също така устройството предлага и безжичен достъп за „гости“, 
така че да нямат вход до вашата локална мрежа – функционалност, особено 
цен на за заведения, малки хотели и офиси. Наличен е и Open DNS базиран 
родителски контрол. В CD диска, който пристига в комплекта, има пътево-
дител, който стартира след поставянето на диска в оптичното устройство и 
позволява за по-малко от 10 минути да имате напълно конфигурирано и ра-
ботещо устройство. Уебинтерфейсът на рутера е в типичния стил за марка-
та и е интуитивен. Независимо че устройството е с вградени антени, то има 
добър обхват и е напълно достатъчно за едно жилище. Безжичната скорост, която постига, е 
около 60 Mb/s (пикова) и е една от най-високите при 300 Mb/s устройствата. При принудител-
но включване на „N“ режим обаче определено не може да осигури стабилен поток на транс-
фер. При много интензивно натоварване след няколко часа забива и се нуждае от рестарти-
ране. Въпреки всичко той е добра инвестиция.

Edimax BR-6475nD 
Edimax BR-6475nD е един от най-евтините двубандови рутери, които могат да 

се намерят. Външният вид на устройството е най-обикновен и традиционен за 
повечето подобни устройства, като размерите му са сравнително малки. Пред-
назначен е за хоризонтално работно положение на маса или етажерка. Корпу-
сът му е пластмасов, с бял цвят и черен лицев панел, където са разположени 
индикаторните LED диоди, указващи статуса на устройството. От задната стра-
на се намират I/O портовете. BR-6475nD е с две демонтиращи се външни анте-
ни (двулентови за 2,4/5 GHz), което позволява замяната им с афтърмаркет та-
кива. Рутерът работи едновремен но на двата обхвата, като поддържа за всеки 
един трансфер два потока дан ни, което означава скорост от 300 Mb/s на обхват. 
Изведен е и хардуерен ключ, с който може да се изключва безжичният Wi-Fi 
приемник/предавател. В BR-6475nD има вграден и 4-портов гигабитов комута-
тор, благодарение на който може много лесно да изградите бърза LAN мрежа у 
дома си. Независимо че интерфейсът му на управление не е така красив 
и атрактивен, колкото на други модели, той е доста изчистен и функ-
ционален. Устройството може да работи в режими и като „WDS 
bridge“ или „universal repeater“, което разширява обхвата на съ-
ществуващата безжична мрежа. Наличен е също и опростен 
QoS за приоритизиране на трафика по съдържание.

Скоростите на трансфер са много добри и на двата об-
хвата, като външните антени си казват думата и рутерът 
предлага добър обхват на покритие. Едно нещо обаче липс-
ва на рутера Edimax BR-6475nD, за да стане хит – няма USB 
порт за включване на външни дискове, USB донгъли или прин-
тери, но все пак при тази цена трябва да се жертва нещо.

⊕ Добър и нестандартен вид

⊕ Добра функционалност

⊕ Добър обхват

⊖ Няма поддръжка на 5GHz

⊖ Когато се зададе само „N“ режим, има про-

блеми със стабилност та на потока дан ни

Предоставен за тестове от: MOST Computers

⊕ 2-бандов рутер

⊕ Външни антени

⊕ Добро представяне

⊖ Липса на USB порт

⊖ Липсва филтър на уебсъдържанието

 Предоставен за тестове от: EDIMAX
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Linksys E3200
Linksys E3200 е една стъпка по-надолу от топмодела на линията – E4200. Този модел се 

прицелва към потребители, на които не им пука дали поддържа едновременен трансфер 
на три потока (450Mb/s), а по-скоро имат излишни пари. Устройството е 2-лентово и работи 
едновремен но в двата честотни обхвата 2,4 GHz и 5.0 GHz. Скорост та на предаване е 300 
Mb/s (два потока едновремен но) за всеки един честотен обхват. Затова не би трябвало да 
се учудвате, ако срещнете в спецификациите му обозначение N600, което определено не е 
коректно и е подвеждащо. Дизайнът на устройството е отличаващ се на фона на останали-
те модели и е в характерния за последните моделни линии на Linksys. Рутерът е предназна-
чен за хоризонтална работа на бюро, етажерка или маса и няма възможност за вертикален 
монтаж. Корпусът му е черен, пластмасов, с матов финиш, през който минава една цветна 
пластмасова лента, на която е изобразено логото. Е3200, по подобие на всички нови моде-
ли на Linksys, използва вградени вътрешни антени, като не предлага възможност за ъпгрейд 
с афтърмаркет такива. Наличен и 4-портов гигабитов комутатор, който позволява изгражда-
не на бърза LAN мрежа. От задната страна на рутера се намират I/O портовете. Наличен е 
също и бутон за включване и изключване на захранването на устройството. При Е3200 липс-
ва лицев панел със светлин на индикация, за сметка на това LAN портовете по подобие на 
дън ните платки имат в себе си вградени LED диоди, които показват дали има физическа 
в р ъ з - ка и трансфер на дан ни. Също така има и светодиод, показващ 

кога е включено устройството. Всякакви останали индика-
ции, като дали е включен WPS, има ли връзка към Ин-

тернет и пр., липсват, което определено никак не 
е удобно, защото в случай на проблем из-

общо не е ясно какво става. Наличен 
е обаче USB порт, към който могат 
да се включат външен диск или USB 
флашка, или принтер. За жалост ско-

ростите към и от външния диск не са на 
достатъчно добро ниво, освен това не се 

поддържа UPnP/DLNA медиен сървър. След 
инсталиране и включване на устройството не след-

ва автоматично свързване към Интернет. За целта тряб-
ва да използвате CD диска, с който пристига рутерът, или 

директно да влезете през уеббраузър в 
конфигурацион ното му меню. Интерфейсът на 
Linksys е пословично добър и интуитивен. Linksys 
E3200 не блести с високите скорости на E4200, 

както и с толкова стабилен поток дан ни, който сме свикнали да виж-
даме от Broadcom базираните устройства, но все пак е значително 
по-бърз от средното ниво рутери.

NETGEAR WNDR3700
WNDR3700 е двулентово N-устройство, работещо на обхвати-

те 2,4 GHz и 5,0 GHz едновремен но. То може да предава и прие-
ма едновремен но по два потока дан ни за всеки обхват, което озна-
чава, че поддържа теоретична скорост от 300 Mb/s на всеки един 
честотен обхват. Това е и причината на опаковката гордо да седи 
надписът N600. Рутерът предлага и добра функционалност за мре-
жово съхранение на дан ни посредством външен USB диск, който 
може да бъде включен към него, но достъпът е чрез SMB прото-
кола посредством използването 
на браузъра на компютъра ви. 
Поддържаните файлови систе-
ми са FAT и NTFS, като е налична 
и примитивна политика за сигур-
ност. Може да се задава на фай-
ловете да бъдат само четени или 

⊕ 2-бандов рутер

⊕ Външни антени

⊕ Добро представяне

⊖ Липса на USB порт

⊖ Липсва филтър на уебсъдържанието

 Предоставен за тестове от: EDIMAX

⊕ Двулентов рутер

⊕ Компактен и стилен дизайн 

⊕ Отличен интерфейс 

⊖ Липса на UPnP/DLNA поддръжка за външни 

USB дискове

⊖ Липса на статус индикатори

Предоставен за тестове от: Comelsoft

⊕ Двулентов рутер, работещ едновремен но 

на двата обхвата

⊕ Добър набор от мрежови функции

⊕ Интуитивен интерфейс

⊖ Много ниски скорости за достъп до включен 

към него външен USB диск

⊖ Слабо представяне на обхвата 5 GHz 

Предоставен за тестове от: Solytron
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да бъдат и променяни, но правилата важат за всички и не може да персонализират за раз-
лични акаунти. За жалост обаче скорост та към външния диск, която показва устройството, 
е повече от посредствена. При WNDR3700 също се поддържа независима безжична мрежа 
тип „гост“ (по една за всеки един обхват, която може да бъде деактивирана), която предпаз-
ва основната вътрешна мрежа от нежелан достъп от външни лица, искащи да използват ру-
тера само като точка за достъп до Интернет. Устройството е снабдено и с вграден гигабитов 
4-портов комутатор, позволяващ изграждането на високоскоростна LAN мрежа. Дизайнът 
е типичният за компанията, наподобяващ вертикално изправена книга. При него също се 
използват вградени антени и няма възможност за включване на опционални. Корпусът е 
пластмасов, с черен цвят. На лицевия панел са разположени LED индикаторните диоди, а 
отзад се намират I/O портовете. Функционалност та на устройството е добра, като даже има 
и функция за измерване на трафика, което не се среща често. WNDR3700 пристига с пъте-
водител за конфигурирането му стъпка по стъпка, като за по-малко от 5 минути от момента 
на извадено от кутията му имате напълно настроено и функциониращо устройство. В тес-
товете обаче WNDR3700 остави леко противоречиви чувства, но безжичната производител-
ност на рутера като цяло е добра, независимо че на 5 GHz обхвата не се представи много 
добре. На 2,4 GHz обаче представянето му е значително по-добро, където даде скорост от 
около 54 Mb/s. 

SMC BARRICADE N SMCWGBR14-N2
SMC SMCWGBR14 беше един от най-първите рутери, които преди доста години се поя-

виха с поддръжка на още неприетия тогава draft-n стандарт. За времето си беше повече от 
атрактивен с функционалност та си и цената, на която се предлагаше, но от тогава изтече 
доста вода и се появиха много по-нови модели, така че беше просто наложително и той да 
бъде обновен. И така, вече е налице N2 вариантът, който е осъвременена версия на кла-
сическия модел. И за да няма объркване, той вече е и с леко променен дизайн, като лини-
ята на класическия модел е останала, но цветовата схема вече е черна. Корпусът е пласт-
масов, с гланцов финиш – тип „черно пиано“ на предната страна и матов финиш отстрани 
и отзад. Рутерът може да работи в хоризонтално положение или вертикално, като за вто-
рото има допълнителна стойка. Също така е предвидено и закрепване за стена. На лице-
вата страна са разположени LED индикаторните светодиоди, които показват статуса на 
устройството, а отзад се намират I/O портовете. SMCWGBR14-N2 е еднобандово устрой-
ство от среден клас и работи на 2,4 GHz обхвата, като може да предава/приема два по-
тока едновремен но, което означава, че поддържа 
скорост на трансфер от 300Mb/s. Разполага с три 
сменяеми, външни антени, което прави възможна 
замяната им с афтърмаркет такива. Рутерът раз-
полага и с вграден 4-портов комутатор, който вече 
е станал гигабитов. Наличен е и USB порт, към 
който може да се включи външен диск или USB 
флашка. По този начин може бързо да конфигури-
рате елементарен файлов сървър в мрежата си. 
Разбира се, не очаквайте никаква функционал-
ност с изключение на базова, тъй като и тук не 
може да задавате права на достъп на отделните 
потребители до него. Инсталирането и конфигу-
рирането на устройството са сравнително лесни и 
бързи, но за целта ще трябва да прочетете потре-
бителското ръководство, за да влезете в менюто 
му. След това стартирате инсталацион ния помощ-
ник и след няколко стъпки сте готови. Менюто не 
блести с нищо и няма някакъв лустросан вид, но 
пък е с всичко необходимо за настройването му. 
Скорост та на трансфер е на средно ниво, като об-
хватът на покритие е доста добър. Като цяло това 
устройство никак не е лошо, но на тази цена се 
намират и по-привлекателни модели. 

⊕ Добър обхват на покритие

⊕ Сменяеми антени

⊕ USB порт

⊖ Еднолентово устройство

⊖ Не поддържа DLNA на USB диска

Предоставен за тестове от: АРГО-КОНТАР
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TP-Link TL-WR2543ND
TL-WR2543ND е един от последните модели на компанията. Той е 2-лентов рутер, рабо-

тещ на обхватите 2,4 GHz и 5 GHz, като позволява да се предават до три потока дан ни на 
всеки обхват. Тоест това е следващият рутер, който поддържа скорост от 450 Mb/s. Но той 
използва само един радиомодул, така че при него не е възможно да се работи едновремен-

но на двата обхвата, което определено е минус. Външният му е вид е по-
знатият ни от други модели на марката и определено би могъл да се оп-
редели като грозноват. Тук обаче за сметка на останалите е променена 
безличната бяла цветова схема в черно-сиво, което с една идея изглеж-
да малко по-елегантно. Корпусът е пластмасов, със силно заоблени форми 
и матов финиш. На горната страна се намира лицевият панел, на който са 
разположени индикаторните LED диоди, указващи статуса на устройство-
то. Отзад са I/O портовете му, бутонът за включване/изключване на устрой-
ството, както и WPS бутонът за бързо конфигуриране на защитена безжична 
връзка. Рутерът разполага с три демонтиращи се антени, което прави много 

лесна замяната им с други. Също така е наличен и USB порт, към 
който могат да се включват USB флаш памети, външни ди-

скове за съхранение и принтери, като по този начин ги 
превръща в мрежови устройства, които могат да се 
споделят между потребителите на мрежата. Външ-
ните дискове, включени към USB порта, са достъп-
ни посредством FTP или Samba сървъра и се под-

държа UPnP/DLNA медиен сървър. По подобие на 
повечето рутери от високия клас TL-WR2543ND разпола-

га и с вграден 4-портов гигабитов LAN комутатор. Инсталацион-
ният пътеводител, намиращ се на CD диска, който пристига заедно 
с рутера, прави много лесно и елементарно инсталирането му. Раз-
ширените настройки са достъпни през уеббазирания му интерфейс, 
където, общо взето, има всичко налично. Разбира се, ако сте „гост“, 
няма да имате достъп до „екстрите“. Като производителност се спра-
ви добре на 5 GHz, осигурявайки доста добри обхват и скорост. На 2,4 
GHz също се справи добре като скорост, въпреки не чак толкова впе-

чатляващо като при по-горния обхват. Скоростите на TL-WR2543ND от близко разстояние 
не блестят особено, но пък на по-голямо определено изпък-
ват над средното ниво.

TRENDnet TEW-692GR 
Преди почти година Trendnet пуснаха на пазара този дву-

бандов модел. Той осигурява работа едновремен но и на 
двете честотни ленти (2,4 GHz и 5 GHz), като поддържа 
предаване на три потока дан ни за всяка една от тях, което 
означава, че скорост та му е 450 Mb/s. Доскоро това беше 
и единственият рутер, предлагащ такава функционалност. 
TEW-692GR е сравнително компактен, с правоъгълна фор-
ма на корпуса и демонтираща се поставка, което му позво-
лява да работи както хоризонтално, така и вертикално. За 
съжаление не е предвиден за стенен монтаж. Устройството 
е снабдено с три броя външни антени, разположени стра-
нично на корпуса. Те обаче не могат да се демонтират. На 
лицевата страна са разположени LED индикатори, указва-
щи статуса на устройство-
то , както и WPS бутонът 
за бързо конфигуриране 
на криптирана връзка. От 
задната страна са разпо-
ложени I/O портовете, как-
то и бутон за включване и 

⊕ Добри обхват и скорост

⊕ Двулентов, с поддръжка на 450 Mb/s

⊕ Лесно и бързо конфигуриране

⊖ Не може да работи едновремен но на двете ленти

⊖ От близко разстояние скорост та е на средно ниво
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⊕ Двулентов 450N рутер, работещ едновремен но на 

двете ленти

⊕ Много добро покритие и скорост на 5 GHz обхвата

⊕ Лесен за работа конфигурационен интерфейс

⊖ Не толкова добър обхват на 2,4 GHz

⊖ Не поддържа IPv6

⊖ Не поддържа външни дискове за съхранение

Предоставен за тестове от: TRNDnet
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изключване на устройството. TEW-692GR разполага и с вграден 4-портов гигабитов кому-
татор, както и с гигабитов WAN порт. По подобие и на други познати ни модели от марката 
TEW-692GR също не предлага USB порт за включване на външни дискове и USB флашки, 
както и принтери, което определено е крачка назад. Към рутера в комплекта не пристига 
никакъв софтуер за бързо настройване, който повечето производители предлагат за моде-
лите си, така че определено това е най-спартанският 450 Mb/s рутер, който сме виждали. 
Конфигурацион ният му интерфейс е подобен и на другите модели от марката, доста изчис-
тен е и лесен за работа и функционира с всеки един от браузърите IE, Firefox или Chrome. 
TEW-692GR осигурява доста добра скорост на трансфер, като на 5 GHz е много бърз за 
разлика от обхвата 2,4 GHz, където, разбира се, също не е бавен, но покритието му не е 
толкова добро и след около 15 м скорост та доста спада. Като цяло в TEW-692GR се използ-
ват най-модерни технологии и той е един много добър рутер, като единствено в 2,4 GHz 
имаме някои забележки.

ZyXEL NBG4615
NBG4615 е еднолентов рутер, работещ на честотата 2,4 GHz и осигуряващ скорост от 300 

Mb/s (два потока едновремен но). Външният вид на устройството е доста скучен с белия си 
пластмасов корпус с напълно стандартна форма, подобен на безброй много други моде-
ли. Но все пак е компактен. Работното му положение е хоризонтално, но от долната стра-
на са предвидени отвори за закрепване към стена. Рутерът разполага с външни сменяеми 
антени, което определено е плюс, защото стандартните, с които пристига, не са най-добро-
то възможно и слагайки по-добри афтърмаркет, обхватът му значително се подобрява. На 
лицевия панел са разположени осем LED диода за индикация на статуса му, които нямат 
най-естетичното изпълнение, но пък за сметка на това могат да са доста полезни при диаг-
ностициране и отстраняване на проблеми. На задната страна се намират антените, захран-
ването, портовете на вградения комутатор, както и ключове за изключване на безжичния 
модул, включване и изключване на устройството и WPS бутон за бързо конфигуриране на 
защитена безжична връзка. Вграденият в NBG4615 4-портов комутатор е гигабитов. Налич-
ни са и два броя USB портове, обединени под фирмената технология NetUSB , към които мо-
гат да се включват USB флаш памети, външни дискове и прин- тери. Това позволява 
превръщането на рутера във файлов сървър (нещо, подобно на NAS) за споделяне на 
файлове в мрежата между потребителите. Конфигурацион ното меню на стандартна-
та административна страница на NBG4615 използва опростен и красив графичен 
интерфейс, който дава базова функционалност. В режим за на- преднали менютата 
са типичните за повечето други модели, където получавате дос- тъп до всички налич-
ни настройки. Конфигурирането на рутера е много лесно и бър- зо. Обхватът на ус-
тройството не е най-силната му страна, но за средностатистиче- ско жилище няма ни-
какви проблеми в това отношение. Скорост та му на трансфер е над средното ниво 
устройства на пазара. 
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⊕ Добра скорост 

⊕ Интуитивен интерфейс

⊖ Еднолентов

⊖ Недостатъчнo богата функционалност 
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Владимир Георгиев

Настройката и поддръжката на домашна РС мрежа под 
Windows 7 са по-лесни, отколкото при всеки друг Windows, но 
това не означава, че липсват проблеми. Редица от мрежовите 
неволи са все така объркващи, а решението им сякаш нарочно 
е запратено сред цяла поредица от менюта и настройки. Със 
следващите няколко бързи съвета и трикове ще ви покажем как 
можете да възстановите Windows 7 мрежата си.

Бързи съвети и трикове 
за възстановяване на 
Windows 7 мрежа
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Рестартиране на IP адреса
Ако връзката на системата ви към мрежа е непостоян на или непрекъснато получава-

те съобщения за грешки от типа „IP address conflict”, тогава опитайте да обновите IP адре-IP адре-адре-
са си. В менюто Start изберете Applications, след това Accessories и кликнете с десния бу-Start изберете Applications, след това Accessories и кликнете с десния бу-изберете Applications, след това Accessories и кликнете с десния бу-
тон на мишката върху Command Prompt, избирайки Run as Administrator. Така ще отворите 
Command Prompt прозореца с администраторски привилегии. Въведете „ipconfig/release” и 
натиснете Enter, за да освободите настоящия си IP адрес (процесът е буквален и на този 
етап ще изгубите връзката си към мрежата). След това въведете „ipconfig/renew”, за да въз-
становите връзката си.

Прочистване на DNS кеша
Когато въвеждате URL в Интернет браузъра, PC-то кара вашия Domain Name Service сър-

вър (DNS server) да преведе това в IP адрес и после кешира тази информация. Въпросният 
кеш обаче може да бъде повреден или да е прекалено стар, което са все причини за пробле-
ми, свързани с Интернет връзката. За да изчистите DNS кеша, отворете отново Command 
Prompt като администратор и въведете „ipconfig/flushdns”. Тук ще вметнем, че рестартира-
нето на Windows 7 също изчиства DNS кеша, но ако някакви приложения (зловреден софту-
ер може би?) променят кеша, най-добрият вариант си остава ръчното прочистване. 
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Рестартиране на рутера и широколентовия модем
Нещо напълно нормално е 

при дълготрайна връзка към 
Интернет широколентовият 
модем да трябва да се рестар-
тира. Същият трик важи и за 
връзката между рутер и широ-
колентов модем. 

За да рестартирате двете ус-
тройства, изключете захранва-
щите им кабели и ги оставете 
така за не по-малко от 30 се-
кунди. До известна степен е 
грешка, когато повечето потре-
бители натискат бутона за изключване (и по този начин осъществяват рестарта) вместо то-
тално да спрат захранването. Така модемът или рутерът могат да изпаднат в режим на из-
чакване. Ако мрежата ви се състои и от широколентов модем, и от рутер, то първо включете 
захранването на модема, изчакайте да се свърже с Интернет и да установи стабилна връз-
ка и чак след това включете рутера. След като последният се активира, последвайте стъп-
ките от първата точка („Рестартиране на IP адреса”).

Отваряне и пренасочване на портове
Някои приложения изискват определени мрежови портове да бъдат отворени и прена-

сочени към правилното РС, за да могат част от функциите им да оперират свободно в уеб. 
Гейм сървърите са чудесен пример: ако правилните мрежови портове не са отворени и за-
явките към тези портове не се пренасочват към съответното РС, входящият трафик никога 
няма да може да премине през защитната стена.

Свържете РС-то си към мрежата, отворете Интернет браузъра си и въведете в адресно-
то поле IP адреса на рутера (обикновено това е 192.168.1.1; ако не – вижте етикета върху 
рутера). Логнете се с потребителското си име и паролата (ако сте оставили вариантите по 
подразбиране, трябва да са admin, admin; ако не, се обърнете отново към етикета на руте-admin, admin; ако не, се обърнете отново към етикета на руте-; ако не, се обърнете отново към етикета на руте-
ра) и намерете NAT (Network Address Translation), Firewall или Port Forwarding менюто (в на-
шия случай е последното; вж. посочения скрийншот). 

Ще трябва да създадете набор от правила, които ще казват на рутера кой протокол да из-
ползва (UDP, TCP или и двата), да дефинира обсег на портовете, които трябва да се прена-
сочват, както и да се посочи към кои IP адреси ще се пренасочва трафикът на съответните 
портове. Например ако машината, на която върви даденото приложение и която искате да ко-
ригирате, има IP адрес 192.168.1.115, сложете този стринг в полето IP address. Запазете но-IP адрес 192.168.1.115, сложете този стринг в полето IP address. Запазете но-адрес 192.168.1.115, сложете този стринг в полето IP address. Запазете но-
вовъведените настройки и рестартирайте рутера, за да завършите успешно пренасочването.

Май 2012  www.pcworld.bg38

Help

www.pcworld.bg


Поставете системата в DMZ
Понякога пренасочването на порт не е достатъчно и ще трябва да дадете на определе-

на система напълно свободен достъп към Интернет. В тези случаи машината може да бъде 
поставена в мрежова демилитализирана зона (DMZ – demilitarized zone). Но какво означава 
това? Поставянето на система в DMZ значи, че всичките ѝ портове ще бъдат достъпни от 
Интернет. Подобна ситуация е много опасна, затова не предприемайте тези стъпки освен 
ако не сте напълно сигурни, че го искате.

Нека предположим, че IP адресът на рутера ви наистина е 192.168.1.1 и сте свързани към 
мрежата. Отворете си уеб браузъра и въведете „192.168.1.1” в адресното поле. Логнете се към 
рутера и намерете NAT (Network Address Translation), Firewall или DMZ менюто (DMZ опции-
те ще се намират под меню с някое от тези имена; в нашия случай това отново е последното).

Когато сте в DMZ менюто, ще трябва първо да включите DMZ (посочете Enable) и да опре-Enable) и да опре-) и да опре-
делите IP адреса на системата, която искате да поставите в DMZ. Въведете IP адреса, запазе-IP адреса на системата, която искате да поставите в DMZ. Въведете IP адреса, запазе-адреса на системата, която искате да поставите в DMZ. Въведете IP адреса, запазе-DMZ. Въведете IP адреса, запазе-Въведете IP адреса, запазе- IP адреса, запазе- адреса, запазе-
те настройките, рестартирайте рутера и след това системата вече трябва да е в режим DMZ.

Сканирайте мрежата си за прикачени устройства
С толкова много електроника, която е способна да се 

свърже към Интернет, със сигурност има моменти, ко-
гато искате да знаете колко и кои точно устройства са 
получили IP адреси и консумират мрежови ресурси. Да, 
рутерът ви може да провери статута на свързаните кли-
енти, но още по-добър вариант е да потърсите помощ та 
на приложение, което ще направи задълбочено скани-
ране на целия обсег от IP адреси, за да намери и взе-IP адреси, за да намери и взе-адреси, за да намери и взе-
ме по-подробна информация за свързаните устройства. 
Много такива приложения са достъпни за свободно сва-
ляне. Ние ви препоръчваме Angry IP Scanner, което дори 
не трябва да инсталирате (просто стартирайте .exe-то). 
Въведете IP обсега, който искате да сканирате, избере-IP обсега, който искате да сканирате, избере-обсега, който искате да сканирате, избере-
те Start бутона и няколко минути по-късно ще имате пъ-Start бутона и няколко минути по-късно ще имате пъ-бутона и няколко минути по-късно ще имате пъ-
лен списък на всяко активно IP, какво е пинг времето (т.е. 
времето от предаването на пакета дан ни до момента на 
получаването му от първоначалния компютър; измерва 
се в милисекунди) за съответното устройство, хост име-
то му и кои портове са отворени. Ако кликнете с десен 
бутон върху активно устройство, ще получите още по-
подробна информация.

Премахване на RDC 
RDC (Remote Differential Compression) е функция, коя-

то за пръв път беше представена в Windows Vista, а иде-
ята ѝ е да трансферира дан ни през мрежа в компреси-
ран формат. Същият RDC продължи съществуването 
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си и в Windows 7. Проблемът е, че повечето от старите операцион-
ни системи са дошли преди Vista и не поддържат RDC, а самата функ-Vista и не поддържат RDC, а самата функ-и не поддържат RDC, а самата функ-RDC, а самата функ-, а самата функ-
ция само товари мрежовия трансфер. Можете да деактивирате RDC, 
като посетите Control Panel –> Programs and Features –> „Turn Windows 
features on or off” (вж. скрийншота). 

Промяна на Link Speed & Duplex Value в характеристиките 
на мрежовата карта

Тази стъпка понякога помага при очевидно забавена Windows 7 мре-Windows 7 мре-мре-
жа. Не може да се каже коя опция работи по-добре, тъй като зависи от 
физическата мрежова конфигурация (мрежова карта, вид на кабела, 
LAN скорост, наличие на суич и т.н.). По подразбиране настройката е 
на „Auto Negotiation”, но спокойно можете да експериментирате с раз-
личните скорости и да установите коя най-подхожда на системата ви.

Забраняване и добавяне на изключения към Windows 
Firewall

Вградената защитна стена на Windows 7 непрекъснато иска позволе-
ние за достъп или отказ на приложение към мрежовия трафик. Ако по 
грешка сте блокирали приложение и искате да го разблокирате (или об-
ратното), ще трябва ръчно да промените някои настройки в контролния 
панел на Windows Firewall.

Изберете Start менюто и в полето за търсене въведете „Allowed 
Applications”. В новопоявилия се прозорец ще бъде изведен спи-
сък с всички приложения, които свободно преминават през Windows 
Firewall. Ако преди сте позволили на програма да комуникира през за-
щитната стена, а сега искате да я спрете, изберете Change Settings 
бутона в горната част на екрана. Скролирайте през списъка, за да на-
мерите съответния софтуер, маркирайте го и махнете отметката от 
„Home/Work (Private)” и/или „Public” мрежите. За обратния вариант 
просто намерете съответното приложение и сложете отметки на едната или двете опции.

Диагностициране на проблеми, свързани с Интернет връзката
Имате проблеми с установяването на това, защо Интернет връзката е нестабилна? Две 

от вградените опции на Windows могат да ви помогнат. Ping и Tracert (traceroute) ще ви съ-Windows могат да ви помогнат. Ping и Tracert (traceroute) ще ви съ-могат да ви помогнат. Ping и Tracert (traceroute) ще ви съ-Tracert (traceroute) ще ви съ-racert (traceroute) ще ви съ-
действат, ако неволите ви са свързани с домашната мрежа или с Интернет доставчика, или 
с нещо някъде по средата. Извършването на продължителен пинг на добре познат сайт (на-
пример google.com) ще ви позволи постоян но да наблюдавате връзката и да видите дали 
по трасето се губят пакети от дан ни. За да направите това, отворете Command Prompt 
(Start –> All Programs –> Accessories –> Command Prompt) и въведете „ping google.com –t”. 
При натискането на Enter система ще започне непрекъснато да пингва сайта на Google. Ако 
връзката е стабилна, не би трябвало да виждате никакви грешки, а единствено отговори от 
IP адреса с времена на пинг и други дан ни. Ако връзката е нарушена по някакви причини, 
тогава ще излезе съобщение, че сървърът не отговаря на заявките. 

Tracert е друг полезен инструмент, който проследява маршрут и разбира дали има загуби 
от пакети дан ни по мрежата. За да използвате Tracert, отворете Command Prompt и въведете 
„tracert google.com” (в случая адресът на Google служи просто за пример, вие можете да из-Google служи просто за пример, вие можете да из-служи просто за пример, вие можете да из-
ползвате всеки друг адрес). Това действие ще ви изведе списък-карта на пътя, поет от пакета 
дан ни от вашето РС към Google сървъра, включвайки всички IP адреси на сървърите и суичо-Google сървъра, включвайки всички IP адреси на сървърите и суичо-сървъра, включвайки всички IP адреси на сървърите и суичо-IP адреси на сървърите и суичо-адреси на сървърите и суичо-
вете, разположени между тях. Обикновено първите адреси в списъка представляват домаш-
ната ви мрежа, след това преминават през мрежата на Интернет доставчика ви, а накрая се 
стига и до самия google.com. Ако пакетът дан ни не излезе от вашата мрежа, тогава пробле- Ако пакетът дан ни не излезе от вашата мрежа, тогава пробле-
мът е във вашата мрежа. Съответно ако излезе от мрежата ви, но спре веднага след това, 
проблемът явно е в Интернет доставчика. 
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В предния брой направих сравнение на различните хостинг решения, които ви дават по-големи ресурси и по-голяма 
гъвкавост. Сравнението беше между: 

• колокация;
• наети съpвъри;
• IAAS или „Infrastructure as a Service”.
Това, което остана не добре обяснено, е именно в какво се изразяват разликите между услугите. Ето основните 

параметри за сравнение:
1. Закупуване на хардуер – при използва на IAAS или Нает сървър не е необходимо закупуването на какъвто и да 

било сървърен хардуер. По-този начин от вас отпада неприсъщото и досадно задължение да се запознавате с по-
следните тенденции в процесори, памети, твърди дискове, мрежови устройва и още много други;

2. Поддръжка на хардуер – разбира се, щом реално не притежавате съответния хардуер, няма нужда вие да се 
занимавате с неговата поддръжка, профилактика и др. Също така не е необходимо вие да инсталирате операцион-
ните системи и друг системен софтуер, за да може хардуерът да стане „използваем“;

3. Време за реакция при проблем с хардуера – колкото и надежден хардуер да сте закупили, рано или късно може 
да възникне проблем с него. Разбира се, вие може да сте избрали решение с RAID контролер, с how-swap дисков 
масив, с две захранвания и т.н. Но въпреки това, когато използваме само един сървър (какъвто е случаят при нае-
тите сървъри и колокацията), неминуемо ще се получи прекъсване (downtime) в работа на нашия уебсайт или про-(downtime) в работа на нашия уебсайт или про-) в работа на нашия уебсайт или про-
ект. При решение от вида на IAAS обикновено прекъсване или няма или е изключително кратко. Причината за това 
е, че доставчиците на такъв тип услуги използват много хардуер и специализиран софтуер за управлението му, така 
че за клиентите всякакви проблеми по хардуера да остават незабележими;

4. Необходимост от първоначална инвестиция – когато стартираме уеб проект, доста често нямаме желание или 
възможност да правим големи инвестиции в хардуер. Още повече че хардуерът много често е само средство за ре-
ализация на идеите ни, а не основна част от бизнес модела ни. Решенията като наети сървъри или IAAS ни дават 
това предимство, че можем да наемем необходимия ни сървърен ресурс бързо и лесно, без необходимост да хар-
чим пари за хардуер, който може да ни „отеснее“.

5. Необходимост от персонал, поддържащ хардуера – поддръжката на хардуера е важна и също така е много ва-
жно да я прави квалифициран персонал. Разбира се, при малък обем на притежаваната от нас техника обикновено 
не е необходимо да наемаме отделно персонал само за това. Най-малкото, което трябва да направим, е да наме-
рим начин да прехвърлим тези дейности или на специализирана компания или на доставчика ни на оборудване. В 
повечето случаи това ще води до повече разходи;

6. Увеличаване на хардуерния ресурс – целта на всеки уеб проект е да расте. Да расте като потребители, съдър-
жание, услуги. Обикновено този ръст води до увеличение и на необходимия сървърен ресурс, който да поддържа 
този ръст. В други случаи, дори проектът ни да не се развива много бързо, често има сензационност в броя посети-
тели на сайта, стартирали сме сериозна рекламна кампания или просто са показали сайта ни по телевизията. Във 
всички тези случаи имаме нужда от лесно увеличаване на разполагаемия за нас сървърен ресурс, без да се налагат 
преинсталации, премествания или други времеемки операции. Точно тогава проличава силата на IAAS, а именно, 
че той ни дава лесен и бърз начин да отговорим на потребностите на нашия сайт, на нашите посетители и клиенти;

7. Необходимост от подмяна и ъпгрейдване на хардуера – вече няколко пъти обясних недостатъците да имаме 
собствен хардуер и в края на това сравнение ще допълня още една причина, защо е по-добре да използваме услу-
ги от типа „Инфраструктура като услуга“. Колкото и добър хардуер да сме закупили,  ще дойде моментът да го под-
меним или ъпгрейднем. Тези неспецифични операции доста често могат да доведат до спиране на работата на сай-
товете ни и до допълнителни главоболия;

8. Относителна обща цена на притежание – това е може би най-дискутираната тема, когато стане дума за срав-
нение на различни решения. В някои случаи, ако се калкулира само цената на хардуера и разхода му за разпола-
гане в център за данни, може да изглежда, че услугата колокация е най-евтина. Тази преценка, разбира се, няма 
да отразява истинската пълна цена на притежание (TCO). Защото, ако „просто“ колокирате някакъв сървър, много 
скоро ще се сблъскате с доста от проблемите, за които вече стана дума. А когато изчислите и реалните разходи за 
разрешаването им, както и пропуснатите ползи, реално колокацията може да се окаже най-скъпата услуга. Предим-
ствата на IAAS и наетите сървъри, разбира се, не идват „безплатно“. Поради тази причина, те могат да изглеждат 
относително по-скъпи, но ползите, които дават на ползвателите им, са много по-големи.

съветва:

Сравнение между услугите
колокация, наети сървъри 
и IAAS (Infrastructure as a Service) 
Част 2

Любомир Русанов,  
управител на СуперХостинг.БГ
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Web на стероиди
Световната мрежа непрекъснато се 
променя. Каква ще бъде тя утре?

Драгомир Дончев

За тези от нас, които отраснаха заедно с феномена World Wide Web, еволюцията на 
Световната мрежа премина някак неусетно. Днес много малко хора си дават сметка 
до каква степен web се е превърнала в неделима част от ежедневието ни; във фак-web се е превърнала в неделима част от ежедневието ни; във фак- се е превърнала в неделима част от ежедневието ни; във фак-

тор, от който до голяма степен зависят работата и забавленията ни, социалните ни контак-
ти, целият ни съзнателен живот.

Но макар да изглежда сравнително непроменена през последните години, Световната 
мрежа не е статична. Нейното развитие продължава и скоро то ще разкрие пред нас непо-
знати, неподозирани нови хоризонти, които драстично ще променят начина, по който я въз-
приемаме.

Елате с нас и нека надникнем за момент в пророческата кристална топка на някои от най-
интересните, вълнуващи и любопитни тенденции, които ще очертаят бъдещето на World 
Wide Web. 

1. HTML5
Вероятно сте чували за новата версия на популярния HyperText Markup Language, нари-
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чан понякога „езика на web“. Последната му, пета версия крие някои невероятни нови въз-web“. Последната му, пета версия крие някои невероятни нови въз-“. Последната му, пета версия крие някои невероятни нови въз-. Последната му, пета версия крие някои невероятни нови въз-Последната му, пета версия крие някои невероятни нови въз-
можности, които до голяма степен ще променят облика на Мрежата в следващите няколко 
години. Една такава функция е Application Cache, позволяваща на сайтовете да записват 
всичко, което е необходимо за изпълнението на web приложения локално. Иначе казано (и 
в комбинация с Web SQL базите дан ни), това ще осигури възможности за работа в web сре-Web SQL базите дан ни), това ще осигури възможности за работа в web сре- SQL базите дан ни), това ще осигури възможности за работа в web сре-SQL базите дан ни), това ще осигури възможности за работа в web сре- базите дан ни), това ще осигури възможности за работа в web сре-web сре- сре-
да дори и без наличие на web (т.е. докато сте офлайн). Това означава, че дори когато ня-web (т.е. докато сте офлайн). Това означава, че дори когато ня- (т.е. докато сте офлайн). Това означава, че дори когато ня-
мате връзка към Интернет, вие ще можете да работите с вашите web приложения без про-web приложения без про- приложения без про-
блем, а впоследствие те сами ще синхронизират новата информация с предходния запис 
на сървъра, върху който са качени. 

Друга революцион на новост в HTML5 са опциите за включване на �video> и �audio> еле-HTML5 са опциите за включване на �video> и �audio> еле-5 са опциите за включване на �video> и �audio> еле-video> и �audio> еле-> и �audio> еле-audio> еле-> еле-
менти в сайтовете, т.е. възможност за директно интегриране на мултимедийно съдържание 
в самото тяло на сайта, без за целта да е необходимо използване на добавки (plugins) като 
Adobe Flash например. 

2. WebGL
Не ви ли се струва, че web базираните игри доста из-web базираните игри доста из- базираните игри доста из-

остават от чисто визуална гледна точка в сравнение със 
своите десктоп аналози? Скоро това няма да е така бла-
годарение на WebGL и сродните ѝ технологии. WebGL e 
разширение на стандарта JavaScript, позволяващо на ди-JavaScript, позволяващо на ди-, позволяващо на ди-
зайнерите да имплементират интерактивна 3D графика 
във всеки сайт. Това означава 3D интерактивни упътва-D интерактивни упътва- интерактивни упътва-
ния за игри, опция за разглеждане на продукти, изложени 
в онлайн магазини в три измерения, детайлни 3D карти в 
Google Maps и още, и още...

3. Геолокация
Днес почти всеки смартфон разполага освен с всичко 

друго и с GPS модул. Това предоставя неподозирани въз-GPS модул. Това предоставя неподозирани въз- модул. Това предоставя неподозирани въз-
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можности за подобряване на начина, по който работят различните web приложения. Ако на-web приложения. Ако на- приложения. Ако на-
пример вашата търсачка знае точно къде се намирате, тя ще може да ви даде по-адекватен 
отговор на въпроса, който ѝ здавате. Ако например търсите забавления, би могла да ви по-
сочи най-близките кино, клуб или ресторант. Подобен род услуги са безцен ни, ако се нами-
рате в нов град и търсите конкретен адрес или място. 

4. Cloud computing
Никой разказ за съвремен ната Световна мрежа и нейното бъдеще не би бил пълен без 

набиращите скорост напоследък „облачни“ (cloud) услуги. Доскоро запазена територия за 
бизнес web приложенията, днес те все по-често попадат в полезрението на масовия потре-web приложенията, днес те все по-често попадат в полезрението на масовия потре- приложенията, днес те все по-често попадат в полезрението на масовия потре-
бител. Понастоящем около 2 милиарда души са почти непрекъснато онлайн, а около 4.5 ми-
лиарда притежават мобилни телефони. Един от най-ярките резултати от тази тенденция е 
появата на все повече web базирани приложения, осигуряващи достъп до cloud услуги. Ми-web базирани приложения, осигуряващи достъп до cloud услуги. Ми- базирани приложения, осигуряващи достъп до cloud услуги. Ми-cloud услуги. Ми- услуги. Ми-
нибраузъри, като Amazon Silk (засега само в комплект с Kindle) и Opera Mini/Mobile, позво-Amazon Silk (засега само в комплект с Kindle) и Opera Mini/Mobile, позво- Silk (засега само в комплект с Kindle) и Opera Mini/Mobile, позво-Silk (засега само в комплект с Kindle) и Opera Mini/Mobile, позво- (засега само в комплект с Kindle) и Opera Mini/Mobile, позво-Kindle) и Opera Mini/Mobile, позво-) и Opera Mini/Mobile, позво-Opera Mini/Mobile, позво- Mini/Mobile, позво-Mini/Mobile, позво-/Mobile, позво-Mobile, позво-, позво-
ляват достъп до онлайн информация – снимки, видео-, аудиофайлове, документи и други, 
дори със сравнително скромен хардуер.

С непрекъснато увеличаващата се скорост на трансфер на дан ни и все по-широкото раз-
пространение на безплатния достъп до web скоро малко хора ще си правят труда да съх-web скоро малко хора ще си правят труда да съх- скоро малко хора ще си правят труда да съх-
раняват подобни дан ни локално – далеч по-лесно и евтино ще е да са споделени онлайн и 
достъпни от всяка точка на Световната мрежа. 

5. Изцяло web базирани медии
Напоследък все по-ясно личи, че след 5 до 10 години печатните медии ще са почти из-

цяло изчезнали от пазара. С особена сила това важи за месечни издания като списанията, 
които трудно могат да се мерят с онлайн аналозите си по отношение на актуалност и дос-
тъпност при отразяване на информацията. По-ниската цена за издаване и разпространение 
също играят своята роля, но не те са основната причина все повече печатни медии (в това 
число и PC Word България) да преминават в web формат. 
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Публикуването в Мрежата предоставя много по-широки възможности за интерактивно от-
разяване на информацията, вмъкване на активни препратки в текста, wiki отметки, импле-wiki отметки, импле- отметки, импле-
ментиране на мултимедийно съдържание. Нещо повече, web форматът позволява динамич-web форматът позволява динамич- форматът позволява динамич-
но обновяване на вече публикувани текстове и следене на съответната тема в развитие.

Напоследък преходът към web публикуване получи мощен тласък благодарение на въз-web публикуване получи мощен тласък благодарение на въз- публикуване получи мощен тласък благодарение на въз-
хода на устройства като таблети и e-book четци, които улесняват много достъпа до подобен 
род медии и правят четенето им лесно и забавно – почти по начина, по който го правят кла-
сическите печатни списания. 

6. Все повече съдържание, създадено от 
потребителите

Wikipedia е ярък пример за това, какво може да се постиг- е ярък пример за това, какво може да се постиг-
не със съвместните усилия на милиардите web потребители. А 
Wikipedia е само един от множеството подобни проекти, които 
съществуват онлайн в наши дни. 

Тяхната роля ще расте в недалечното бъдеще и ще предос-
тави невероятни нови възможности за създаване и „консуми-
ране“ на web съдържание. Вече са факт няколко web романа, 
създадени не без участието на активните си читатели. Такъв 
проект е The Man Who Painted Agnieszka’s Shoes от Дан Холо-
уей, родил се и написан изцяло във Facebook среда съвмест-Facebook среда съвмест- среда съвмест-
но от автора и неговите фенове. Култовият Нийл Геймън също 
неотдавна участва в подобен проект на BBC Audio Books, който 
пък използваше ресурсите на друга популярна социална мре-
жа – Twitter.

Услуги като Zoho и Google Docs пък създават истинска инте-Zoho и Google Docs пък създават истинска инте- и Google Docs пък създават истинска инте-Google Docs пък създават истинска инте- Docs пък създават истинска инте-Docs пък създават истинска инте- пък създават истинска инте-
рактивна работна среда, базирана изцяло в web, която прави 
възможно участието на много хора от цял свят във все по-голе-
ми съвместни проекти. Прибавете към това съвремен ните въз-
можности за мултимедийна комуникация и получавате напълно 
функционален (макар и виртуален) бизнес офис онлайн. 

7. Разширена реалност (augmented reality) в web среда
През 2012 г. на пазара на практика няма да намерите мобилен телефон без вградена каме-

ра. Нещо повече – преобладаващото число модели през тази година ще са екипирани с чети-
риядрени процесори и огромно количество памет. Говорим за микропроцесорна мощ, която 
до неотдавна беше приоритет на настолните РС и бе немислима за джобни устройства като 
типичния съвременен смартфон. Предвид това въпрос на време е потребителите да пожела-
ят нещо повече от своите мобилни телефони от простото щракане на снимки. Комбинирай-
те нарастващите възможности на софтуера за разпознаване на лица с впечатляващата про-
цесорна мощ на един смартфон и превърнете това в заявка към някоя наистина добра web 
търсачка – така получавате опасно оръжие в ръцете на всеки човек с достъп до Световната 
мрежа. Една ваша снимка, бързо, кръстосано търсене в социалните мрежи или Flickr и с лич-Flickr и с лич- и с лич-
ната ви неприкосновеност е свършено. Всеки ще може да узнае за секунди кой сте и да полу-
чи изобилие от информация за вас, вашите семейство и приятели, дори домашния ви адрес. 
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Това, разбира се, е доста плашеща, но съвсем реална перспектива, а че не е от най-об-
надеждаващите тенденции за бъдещото развитие на web, не я прави по-малко възможна.

8. Истинска, качествена web телевизия
Печатните медии не са единствените, които се възползват от невероятните, нови опции, пре-

доставяни от web днес. Много големи телевизион ни канали също имат солидно представител-web днес. Много големи телевизион ни канали също имат солидно представител- днес. Много големи телевизион ни канали също имат солидно представител-
ство в Световната мрежа. Така наречените Webisodes (миниепизоди от популярни тв сериали, 
които се излъчват ексклузивно в web) днес се радват на огромен интерес. 

Не са редки примерите и за изцяло web базирани медийни компа-web базирани медийни компа- базирани медийни компа-
нии като Revision3.com – тв мрежа, създаваща и продуцираща ориги-
нални предавания, излъчвани и разпространявани само и единстве-
но в Интернет чрез BitTorrent протокол.

Да не забравяме и YouTube! Мегапопулярният web канал за онлайн 
видеосподеляне преживява истински разцвет, а обемът на мултиме-
дийното съдържание в него днес надхвърля дори най-смелите фан-
тазии на създателите му. 

9. Web базирани операцион ни системи
Разбира се, това не означава, че вашето локално РС няма да пази 

част от файловете на бъдещия ви Windows или MacOS, но бъдещите 
операцион ни системи все повече ще разчитат на web и web услуги-web и web услуги- и web услуги-web услуги- услуги-
те. Примери за подобни операцион ни среди виждаме и днес – Google 
Chrome OS е един от сериозните претенденти в тази област.

Jolicloud също е интересно предложение – web базирана ОС, предназ- също е интересно предложение – web базирана ОС, предназ-web базирана ОС, предназ- базирана ОС, предназ-
начена специално за мобилни устройства. Разбира се, ползата от подоб-
ни системи ще е най-голяма имен но в този сегмент и вероятно те ще по-
лучат най-бързо разпространение. При настолните РС този процес ще 
върви по-бавно, тъй като за десктоп „мастодонти“, като Dreamweaver или 
Photoshop, ще е нужно повече време, за да преминат изцяло онлайн.

10. Световната мрежа като основен център за разпространение на 
информацион но и мултимедийно съдържание

Въпреки яловите опити на законотворчески проекти като SOPA, PIPA и ACTA да ограни-SOPA, PIPA и ACTA да ограни-, PIPA и ACTA да ограни-PIPA и ACTA да ограни- и ACTA да ограни-ACTA да ограни- да ограни-
чат ролята на web като среда за обмен на информация и съдържание, е очевидно, че този 
процес не може да бъде спрян. Противното би означавало край на web като идея, а днес 
Световната мрежа вече е твърде надълбоко проникнала в ежедневния ни живот. Твърде 
много хора са прекалено зависими от нея, за да може нещата като с магическа пръчка да 
се върнат в ран ните 80 години на миналия век, когато Интернет представляваше интерес 
единствено за шепа научни и воен ни организации.

Всъщност в много отношения тази тенденция не е бъдещо пожелание, а съвсем реален 
факт от нашата съвремен ност. Дори да оставим настрана прехода на повечето водещи све-
товни медии от печатен към изцяло онлайн формат, днес функцията на web като междуна-web като междуна- като междуна-
роден портал за обмен на информация непрекъснато расте. 

Пример за това са както възходът на чисто развлекателните услуги, като iTunes, Netflix и 
Spotfy, така и арабските революции в Сирия, Египет и Тунис, в които социалните мрежи изи-, така и арабските революции в Сирия, Египет и Тунис, в които социалните мрежи изи-
граха особено решаваща роля.

Днес почти всеки интелектуален продукт освен физическо има и web измерение – от кни-web измерение – от кни- измерение – от кни-
ги, списания, вестници и комикси до игрални и филмови заглавия, музика, цифрови фото-
графии. Устройства като таблети и четци за електрон ни книги правят „консумирането“ на 
тези продукти лесно и удобно, а високоскоростният Интернет ги преобразува в достъпни. 
Така че, както гласи клишето, подобно съдържание винаги е на „един клик разстояние“.

Рано или късно тази тенденция ще разбие на пух и прах сега съществуващия бизнес мо-
дел за създаване и разпространение на интелектуални продукти и само бъдещето ще пока-
же какво точно ще се роди от пепелта един ден. Сигурно е едно – че ще е нещо ново и без-
крайно вълнуващо. 

 ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ИНТЕРНЕТ”
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WordPress и сигурността - 
случаи от практиката

WordPress е софтуер, с помощтта на който могат да се създадат прекрасни уеб сайтове или бло-
гове. Ненапразно за Wordpress се твърди, че е едновременно безплатен и безценен. Заради 
своята популярност обаче продуктът привлича хакерите като магнит. През последния месец 

проблемите на потребителите на WordPress като че ли са повече. Ще разгледаме два случая от прак-
тиката на нашите потребители. 

Теми за WordPress
В търсене на лесна и бърза декорация на своя сайт блогърите наивно се доверяват на всевъзмож-

ните сайтове, които предлагат теми за WordPress. За съжаление, голяма част от безплатните теми 
изпълняват нещо повече от функцията да пременят вашата уеб страница. Скритите намерения вари-
рат от директно изпращане на списъка с потребители и контактна информация на определен адрес до 
пускане на „шел“ - среда за изпълнение на всякакви команди на хостващата машина. 

Зловредният код се намира в някой от PHP файловете на темата. Имената са различни във всяка хак-
ната тема, но са съвсем „незабележими“ и дори очаквани. Ето някои от тях: template-top.php, prelude.php, 
footer.php, comments.php, legacy.comments.php, 404.php, archive.php, top.php, functions.php, search-form.php 
и т. н. Понеже това са реални файлове от някои теми, наличието им няма как да сигнализира за проблем.

Нещо повече, хакерите се възползват от практиката, разработчиците на темите да кодират с Base64 
файловете, в които обявяват авторството си или авторските си права. Затова фактът, че някой от тези 
файлове е изцяло Base64 кодиран, все още не означава, че това е проблемният файл. След декоди-
ране на кода обаче лесно се установява дали това е нормален или хакерски код. Добре де, не съвсем 
лесно. Обикновено след декодиране се получава нещо, което само прилича на PHP код. Причината е, 
че във файла присъства инструкция от типа:

$_X=base64_decode($_X);$_X=strtr($_X,‘123456aouie‘,‘aouie123456‘); 
$_R=ereg_replace(‚__FILE__‘,“‘“.$_F.“‘“,$_X);eval($_R);$_R=0;$_X=0;

която също е Base64 кодирана. Тя изпълнява простата, но ефективна функция да разбърква знаците 
от кода. След като и това препядствие е преодоляно, се разбира дали кодът е предназначен да отво-
ри врата във вашия сайт. Практиката показва, че уязвимите по този начин сайтове са много повече от 
тези, от чиито уязвимости се е възползвал някой. Броят на последните обаче също е притеснителен. 
Нашата препоръка? Ако не сте навътре в нещата, похарчете между 5 и 10$ за тема. 

Уязвимости
Напоследък в Интернет се появиха описания на уязвимости, които относително лесно могат да бъ-

дат използвани. Засилената хакерска дейност пришпори появата на WorPress версия 3.3.2 - в среда-
та на април - като не е изключено в съвсем скоро време да се появи и следваща версия. В момента 
се работи по WordPress 3.4 бета 3. 

Най сериозните уязвимости, за които има информация в Мрежата в момента, представляват някол-
ко CSRF (Cross-Site Request Forgery) експлойти. Това накратко представляват атаки в две стъпки. В 
първата хакерът „открадва“ доверието (в лицето на куки информация например) на атакувания сайт. 
Във втората се изпращат форми или се изпълняват операции с цел извършване на неоторизирани 
действия. Става дума за:

1. Change Post Title CSRF
2. Make URLs clickable CSRF
3. Post comments CSRF
4. Add Admin CSRF 

За сериозността на уязвимостите може да се съди по списъка на възможните неоторизирани действия:
• Добавяне на потребител / администратор
• Изтриване на потребител / администратор
• Одобряване на коментар
• Забраняване на коментар
• Изтриване на коментар
• Смяна на изображението на фона
• Вмъкване на изображение за хедъра
• Смяна на името на сайта
• Смяна на администратовния e-mail
• Смяна на адреса на сайта

Във версия 3.3.1 поне двата от експлойтите са налице. Все още няма информация от тестове на 
последната 3.3.2 версия. Тъй като тя е обявена като „секюритии ъпдейт“ на 3.3.1, може да се очаква, 
че дупките са закърпени в нея. Затова засега препоръката е следната - бърз ъпдейт до версия 3.3.2 
може да спести доста неприятности.

Сокол Соколов,
управител на Host.bg
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Kickstarter и игрите
Ще успее ли революцион ната инициатива за 
crowd финансиране да промени установения 
бизнес модел в гейм индустрията?

Драгомир Дончев

Някога, в зората на гейминг революцията игрите не бяха сериозен бизнес. Всъщност 
не бяха бизнес въобще. Създавани от група ентусиасти и предназначени за друга гру-
па ентусиасти, те имаха една основна цел – да забавляват. 

Тогава, приблизително преди 3-4 десетилетия, всеки, който имаше Идея (с главно И!) за 
нова игра, беше свободен да опита късмета си, да преследва мечтата си за дръзки, нови, 
виртуални светове и герои, а младите, едва прохождащи гейм студиа сами финансираха и 
разпространяваха творенията си. 

Днес нещата в света на електрон ните развлечения отдавна вече не стоят по този начин. 
Смелите, оригинални и креативни идеи отстъпиха място на редица фактори, като прогнози-
ран размер на реализираните приходи и процент печалба. Между създателите на игри и иг-
рачите трайно се наместиха шепа големи корпорации, от които зависи дали един нов гейм 
проект ще види бял свят, или не, а мотивите, които се преплитат зад техните решения, по-
чиват на базата на маркетингови проучвания и прогнози. 

Иначе казано, „гейм мейкингът” изгуби невин ност та си, дързост та си, уникалното си уме-
ние да предприема креативни рискове, новаторската си природа, желанието си за „мисле-
не извън кутията на установените гейм канони”. 

Точно затова днес вече никой не създава нови игрални жанрове, нови дигитални свето-
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ве, нови хоризонти. Е, поне що се отнася до тази част от гейм мейкинга, обвързан с имена 
като Electronic Arts, Activision, THQ, UbiSoft. Но той има и друго измерение. Значително по-
скромно като мащаб, но далеч от тиранията на „бизнес решенията”, взимани от корпора-
тивни мениджъри, а не от гейм ентусиасти. И през последните години то набира все по-се-
риозна скорост. 

Става дума за така наречения „независим” гейм мейкинг, практикуван в най-добрите тра-
диции от зората на видеоигрите от малки студиа или дори от отделни дизайнери, твърдо ре-
шени да поддържат пламъка на креативност та и новаторството жив и неумиращ. 

Тези „инди” (от английското independent – независим) разработчици използват десетките 
свободни ниши, дребни, но все пак съществуващи пролуки в действащия днес бизнес мо-
дел на игралната индустрия и вграждат в тях своите бляскави, оригинални и смели Идеи 
далеч от ограниченията на маркетинговите фокус групи и принципите на пазарната възръ-
щаемост. 

За съжаление сравнително малка част от тези страхотни проекти, макар и създадени в 
духа на най-добрите традиции на гейм мейкинга, успяват да достигнат до широката публи-
ка. Разбира се, има и изключения, като превърналата се не просто в пазарен, а в културен 
феномен Angry Birds или актуалната Legend of Grimrock, но те по-скоро потвърждават пра-Angry Birds или актуалната Legend of Grimrock, но те по-скоро потвърждават пра- Birds или актуалната Legend of Grimrock, но те по-скоро потвърждават пра-Birds или актуалната Legend of Grimrock, но те по-скоро потвърждават пра- или актуалната Legend of Grimrock, но те по-скоро потвърждават пра-Legend of Grimrock, но те по-скоро потвърждават пра- of Grimrock, но те по-скоро потвърждават пра-of Grimrock, но те по-скоро потвърждават пра- Grimrock, но те по-скоро потвърждават пра-Grimrock, но те по-скоро потвърждават пра-, но те по-скоро потвърждават пра-
вилото, отколкото да го нарушават. 

Kickstarter – една нова надежда
До неотдавна основната причина за скромната популярност на независимите проекти беше 

най-вече липсата на дистрибутивни канали. Веднъж разработена, една „инди” игра просто ня-
маше достатъчно добър и надежден начин да достигне до потенциалната си аудитория. С 
възхода на уеб и широколентовия достъп до Интернет този проблем до голяма степен беше 
решен, но тогава независимите студиа се изправиха пред ново предизвикателство. Изисква-
нията на съвремен ната публика вече са доста високи – особено що се отнася до ключови иг-
рални елементи, като визия, звук, креативни активи. Иначе казано, днес оригиналната гейм-
плейна концепция не е достатъчна, за да осигури успеха на една видеоигра. Наливаните през 
годините огромни финансови ресурси в процеса на разработка от големите разпространител-
ски корпорации доведоха до създаването на невероятно реалистични, нови гейм платформи, 
до раждането на десетки игрални заглавия, успешно съперничещи си с холивудските продук-
ции по отношение на професионално озвучаване, режисура, визия. 
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За да се конкурират с подобни мащабни проекти, за да имат някакъв шанс да привлекат 
вниманието поне на част от разглезената масова гейм аудитория, независимите студиа се 
нуждаеха от един основен ресурс: пари. 

Но как да се сдобият с него, без да попаднат в капана на компании като EA, Sony, Microsoft? 
До неотдавна този въпрос висеше със страшна сила, но без достатъчно задоволителен 

отговор. Поне до появата на една изключително интересна, нова инициатива, стартирала 
през лятото на 2009 г. Нейното име е Kickstarter, a зад него се крие революционен начин за 
финансиране на креативни проекти. 

Kickstarter – що е то?
Създаден от Пери Чен, Янси Стриклър и Чарлз Адлър, Kick-Kick-

starter олицетворява идеята за така наречения „crowd fund- олицетворява идеята за така наречения „crowd fund-crowd fund- fund-fund-
ing” (буквално „финансиране от тълпата”). Това не е непозна-” (буквално „финансиране от тълпата”). Това не е непозна-
та практика, особено за хората, занимаващи се с политически 
кампании, в които принципът на доброволното набиране на 
средства от дарения е един от основните източници на парич-
ни ресурси.

В случая обаче вместо за идеята на някой политик Kickstarter 
ви дава шанса да направите дарение за произволна идея: от на-
писването на провокативен, журналистически материал до ор-
ганизацията на конкурс по танци, заснемането на застрашен от 
изчезване животински ви или (разбира се!) създаването на нова 
видеоигра. 

Мислете за Kickstarter като за един вид предварителна по-Kickstarter като за един вид предварителна по- като за един вид предварителна по-
ръчка на продукт, който обаче дори все още не е създаден. За 
участие може да се запише всеки, който смята, че има инте-
ресна, креативна и добра идея, способна да убеди достатъч-
но много хора, че „си струва” да я подкрепят.

След това авторът качва кратко описание (презентация) на 
сайта на Kickstarter, определя прогнозиран размер на финан-Kickstarter, определя прогнозиран размер на финан-, определя прогнозиран размер на финан-
сирането, което му е необходимо, за да я осъществи, и разполага с фиксиран период от 
време, в рамките на който трябва да набере нужните му средства от дарения. 

Може да ви звучи мъгляво и доста съмнително като инициатива, но може би ще се из-
ненадате от факта, че по дан ни на създателите на сайта почти половината (около 46%) от 
публикуваните на Kickstarter проекти достигат (а много от тях дори надхвърлят) определе-Kickstarter проекти достигат (а много от тях дори надхвърлят) определе- проекти достигат (а много от тях дори надхвърлят) определе-
ния обем финансови средства. 

До април 2012 г. например сайтът може да се похвали с общо 175 милиона долара набра-
ни от дарения средства и близо 20 000 успешно финансирани проекта. 

Kickstarter и видеоигрите
Защо тази нова идея е толкова важна за „инди” разработчиците (а и не само за тях)? 

Причините до голяма степен са очевидни – подобен вид финансиране има потенциала да 
осигури нужните им парични средства за разработването на достатъчно големи по мащаб 
проекти, които да се конкурират успешно със заглавията на разпространителските мегакор-
порации. За целта не е нужно студиото (или авторът) да се съобразява с обичайните креа-
тивни ограничения, налагани от тях. 

Освен това, тъй като практически всички хора, инвестирали (дали дарение) в проекта, са 
и потенциални потребители на крайния продукт (т.е. играчи), схемата на Kickstarter всъщ-Kickstarter всъщ- всъщ-
ност следва старата максима „от геймъри за геймъри”. 

Ако все още имате някакво съмнение за успеха на подобна идея, ето ви няколко съвсем 
пресни примера. 

Всъщност големият медиен шум около Kickstarter започна, след като един от най-попу-Kickstarter започна, след като един от най-попу- започна, след като един от най-попу-
лярните и утвърдени гейм дизайнери „от едно друго време” – Тим Шейфър (автор на златни 
игрални класики като Secret of the Monkey Island, Full Throttle и Day of the Tentacle), публику-Secret of the Monkey Island, Full Throttle и Day of the Tentacle), публику- of the Monkey Island, Full Throttle и Day of the Tentacle), публику-of the Monkey Island, Full Throttle и Day of the Tentacle), публику- the Monkey Island, Full Throttle и Day of the Tentacle), публику-the Monkey Island, Full Throttle и Day of the Tentacle), публику- Monkey Island, Full Throttle и Day of the Tentacle), публику-Monkey Island, Full Throttle и Day of the Tentacle), публику- Island, Full Throttle и Day of the Tentacle), публику-Island, Full Throttle и Day of the Tentacle), публику-, Full Throttle и Day of the Tentacle), публику-Full Throttle и Day of the Tentacle), публику- Throttle и Day of the Tentacle), публику-Throttle и Day of the Tentacle), публику- и Day of the Tentacle), публику-Day of the Tentacle), публику- of the Tentacle), публику-of the Tentacle), публику- the Tentacle), публику-the Tentacle), публику- Tentacle), публику-Tentacle), публику-), публику-
ва свой собствен проект на crowd funding сайта. 

Любопитното в него беше, че той дори не отговаряше съвсем точно на определението 
„проект”, тъй като ставаше по-скоро дума за „намерение”, декларирано от него (и в част-
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ност от неговото студио Double Fine Productions) за създаването на нова, приключенска (ad-ad-
venture) игра. 

Определеният лимит за финансиране (предвид доста мъглявия характер на идеята) 
беше доста стряскащ за стандартите на Kickstarter – 400 000 долара. А времето за набира-Kickstarter – 400 000 долара. А времето за набира- – 400 000 долара. А времето за набира-
нето им – един месец. 

Проектът ги събра за около 8 часа! След което даренията продължиха за валят и в мо-
мента, в който набирането им приключи, Тим Шейфър се оказа с точно 3 336 371 долара в 
банковата си сметка!

Коментарът на повечето медии по темата беше кратък: „УАУ!”.
Но успехът на Шейфър и Double Fine не остана изолирано явление. Поне не за дъл-Double Fine не остана изолирано явление. Поне не за дъл- Fine не остана изолирано явление. Поне не за дъл-Fine не остана изолирано явление. Поне не за дъл- не остана изолирано явление. Поне не за дъл-

го. Буквално дни по-късно друго голямо име в средите на „гейм мейкинга” – Брайън Фар-
го (основател на Interplay Entertainment и ключова фигура в игрални заглавия като Descent, 
Baldur’s Gate и Bard’s Tale), обяви намерението си за създаване на продължение на един 
от най-старите си класически проекти – Wasteland (сочен за бащата на легендарната Fall-Wasteland (сочен за бащата на легендарната Fall- (сочен за бащата на легендарната Fall-Fall-
out серия). 

При обявен лимит за финансиране от 900 000 долара (набрани за по-малко от два дни), 
Kickstarter идеята за нов Wasteland успя да събере общо около 3 милиона долара!

Kickstarter и успехът
Какво точно е Kickstarter? Това е въпросът, над който днес много анализатори в индус-Kickstarter? Това е въпросът, над който днес много анализатори в индус-? Това е въпросът, над който днес много анализатори в индус-

трията си блъскат неуспешно главите. Дали става дума за поредния културен феномен, за 
модно увлечение, което бързо ще отшуми, или наистина масовата публика е вече доста-
тъчно узряла, за да успее трайно да елиминира големите разпространителски компании от 
гейм мейкинг уравнението, променяйки фундаментално структурата на установения от го-
дини бизнес модел в индустрията?

Върху това може да се спекулира в доста широки граници. На първо място Kickstarter не е 
ексклузивно ориентиран към средите за гейм разработка. Всъщност едва около 10 процен-
та от проектите,търсещи финансиране чрез него,са технологични по природа. 

Без съмнение това, което крепи Kickstarter (поне за момента),е свежият ентусиазъм на 
хората, публикуващи идеите си на сайта, и, разбира се, умението им да заразят максимал-
но много последователи с тях.

Основният метод за комуникиране с тези идеи към ши-
роката публика е личният контакт. Шейфър и Фарго на-
пример излагат намеренията си съответно за нова куест 
игра и Wasteland 2 в много забавни и весели видеоклипо-Wasteland 2 в много забавни и весели видеоклипо- 2 в много забавни и весели видеоклипо-
ве, които буквално те предизвикват да кажеш: „Ха! Защо 
пък да не им дам някой и друг долар – дори и ей така, 
просто за да видя какво ще стане!”. 

Разбира се, не всеки автор, търсещ финансиране през 
Kickstarter, е име като Тим Шейфър и Брайън Фарго. Въ-, е име като Тим Шейфър и Брайън Фарго. Въ-
преки това известност та (макар да помага) очевидно не 
е основен фактор, тъй като дори проекти на сравнително 
неизвестни игрални студиа, като идеята за зомби екшън 
The Dead Linger на абсолютно неизвестното Sandswept 
Studios или хибридната The Banner Saga на не по-малко 
неизвестните Stoic, също се оказаха успешни. 

Иначе казано – добрите идеи са си добри идеи и веро-
ятно има истина в старата максима, че те не изчезват, – 
просто преминават от една форма в друга. 

Kickstarter – обратната страна на медала
Ако едно нещо изглежда прекалено хубаво, за да е истина, обикновено не е истина. Ма-

кар да звучи малко песимистично, в това твърдение също се съдържа доста голяма доза 
сурова реалност. Като всяка нова идея, преживяла бърз и бурен растеж, Kickstarter вече за-Kickstarter вече за- вече за-
почва да страда от „болките на растежа”. Неотдавна сайтът преживя и първия си опит за 
измама – проект, който набра определено количество средства, след което авторът му ти-
хомълком изчезна от хоризонта, оставяйки доста голяма група дарители разочаровани и из-
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лъгани. За щастие те не изгубиха парите си, но това накара 
създателите на Kickstarter да се замислят в посока затяга-Kickstarter да се замислят в посока затяга- да се замислят в посока затяга-
не мерките за сигурност на сайта. 

Друг неприятен страничен ефект от участието на толкова 
много хора във финансирането на креативни проекти е, че 
те на практика плащат предварително за потенциален про-
дукт. Неизмен но в един момент поне част от тях започват 
да се държат като бъдещи собственици, да проявяват пре-
тенции към създателите на продукта, а някой дори настоя-
ват да вземат участие в него. Иначе казано, те разглеждат 
Kickstarter като вид магазин, в който са клиенти (с опреде- като вид магазин, в който са клиенти (с опреде-
лени права), които купуват бъдеща стока, а не като съмиш-
леници, помагащи на група хора да сбъднат мечтите си и 
да осъществят идеите си. 

Това връща на дневен ред въпроса с така наречени-
те „креативни ограничения” и изправя разработчиците пред същия проблем, с който те се 
сблъскват при получаване на финансиране от произволна голяма корпорация. Ако нещо в 
посоката, която е поел проектът, не допадне на дарителите, те могат да започнат да него-
дуват и да оказват натиск върху автора да я промени, като по този начин на практика биха 
могли да го принудят да прави компромиси, които той поначало не желае. 

Тепърва предстои да видим каква ще е реакцията и на разпространителските мегакорпо-
рации, които едва ли ще стоят безучастно, за да наблюдават как Kickstarter на практика от-Kickstarter на практика от- на практика от-
хапва солидни парчета от контролирания от тях пазар. Мащабите на Kickstarter проектите, 
разбира се, все още са малки, но ако тази инициатива набере скорост, тя реално има по-
тенциала да застраши (или поне сериозно да разклати) устоите на сега съществуващия в 
гейм индустрията бизнес модел. 

Много от по-песимистично настроените анализатори вече прогнозират, че при едно тако-
ва развитие на нещата рано или късно компании от ранга на ЕА или Activision ще отправят 
на собствениците на Kickstarter оферта, на която те няма да могат да откажат, т.е. просто 
ще купят компанията, след което вероятно тихомълком ще я закрият. 

Дали и кога това ще се случи, засега е въпрос само и единствено на спекулации, но дото-
гава сигурно е едно: Kickstarter is alive and kicking, и докато той съществува, има потенциала 
да даде живот на плеяда оригинални, креативни, новаторски гейм проекти. И да влее свежа 
кръв в посъсухрилото се напоследък тяло на видеогейминга. 
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КомелСофт Мултимедия представя

Linksys EA3500 – за бърза домашна мрежа с 
интелигентен и сигурен достъп отвсякъде по света
Linksys EA3500 е представител на най-новото поколение интелигентни рутери на Cis-
co, което интегрира домашните Wi-Fi мрежи с най-съвремен ни облачни технологии 
посредством решението Cisco Connect Cloud, добавящо възможности за разширяване на 
функционалност та чрез странични приложения. 

По всичко личи, че компанията Cisco няма намерение 
да изоставя развитието на потребителското си мрежо-
во оборудване, излизащо под марката Linksys. Поредно-
то доказателство дойде неотдавна с изцяло обновена 
серия Wi-Fi рутери, носещи обозначението EA и пред-EA и пред-и пред-
ставляващи трите основни ценови класа с моделите 
Linksys EA2700 (бюджетен), EA3500 (масов) и EA4500 
(високопроизводителен).

Въпреки че на външен вид изглежда като миналогодиш-
ната Е-серия рутери, новото поколение устройства се от-
личава с една важна особеност, отразена с простичкото 
“А” в наименованието. То идва от също така простото оп-
ределение „app-enabled“, което обаче носи доста за потре-
бителя, защото означава, че функционалност та на рутера 
и домашната мрежа могат да бъдат разширявани практи-
чески безкрайно с допълнителни приложения по избор.

Това дава огромна гъвкавост, която през юни ще при-
добие буквално глобални мащаби със старта на новата 
фирмена технология Cisco Connect Cloud. Нейният за-
мисъл е един – да осигурява защитен и сигурен достъп 
до вашата домашна мрежа практически отвсякъде по све-
та и от всяко устройство, разполагащо с браузър и Интер-
нет връзка. Благодарение на това решение, дори да сте 
от другата страна на планетата, ще можете лесно да се свържете с домашната си мрежа, да проверите статуса 

на свързаните чрез нея устройства, да дадете от дис-
танция достъп за гости, да забраните достъпа на хла-
петата до социалните мрежи, докато не си напишат 
домашните, да приоритизирате трафика и какво ли 
още не … и всичко това – даже от личния си iOS или 
Android смартфон. 

При това осигуряването на тази модерна “облач-
на” функционалност ще става само в три прости 
стъпки: 1) създаване на безжична домашна мрежа 
със съответния рутер и интуитивния Cisco Connect 

Software, който прави задачата лесна като игра; 2) регистрация на създадената мрежа онлайн – на сайта 
CiscoConnectCloud.com и 3) персонализиране посредством наличните на този сайт приложения, чийто брой 
непрекъснато ще расте с времето и с поддръжка за всякакви мобилни и стационарни компютърни устройства. 

Разбира се, качествата на самите интелигентни рутери от новата Linksys EA-серия също не са за пренебрег-EA-серия също не са за пренебрег--серия също не са за пренебрег-
ване. Те са добре илюстрирани от представителя на “златната среда” Linksys EA3500 – мощен безжичен рутер, 
подходящ за използване в домашни мрежи с интензивно мултимедийно натоварване от поточно видео, музика, 
онлайн игри, споделяне на файлове и др.

Linksys EA3500 е двулентов (Dual-band) маршрутизатор, който може да работи едновремен но и в двата ос-EA3500 е двулентов (Dual-band) маршрутизатор, който може да работи едновремен но и в двата ос-
новни честотни обхвата, осигурявайки скорости на трансфер от 300 и 450 Mbps съответно в 2.4 GHz и 5 GHz 
диапазоните. Безжичното покритие и стабилност та на високоскоростната връзка са гарантирани от модерната 
антен на технология MIMO с шест вградени антени, а сигурност та е на високо ниво благодарение на WPA/WPA2 
криптирането и интегрираната SPI защитна стена. Рутерът разполага и с 4-портов гигабитов кабелен комута-
тор и USB порт за споделяне на съдържанието, съхранявано на външни устройства (напр. USB флашки, външ-
ни дискове) между всички клиентски устройства в домашната мрежа.

Още информация за характеристиките и цените на новите Linksys EA Smart Wi-Fi рутери може да се намери 
и на официалния сайт на дистрибутор на марката за България – КомелСофт Мултимедия. 

Главните достойнства на “облачното”  
поколение в лицето на Linksys EA3500
• Безжичен трансфер в двата честотни обхвата: 300 + 450 Mbps
• Dual-band режим на работа (2.4 и 5 GHz), едновремен но
• 3x3 MIMO антени, 6 бр. вградени в устройството
• WPA/WPA2 криптиране и SPI защитна стена
• 4x 10/100/1000 Mbps Switched кабелни порта
• USB порт за мрежово споделяне на файлове
• Вградена IPv6 поддръжка, готов за мрежите от  
 следващото поколение
• Лесна инсталация и управление със Cisco Connect Software
• Cisco Connect Cloud поддръжка (от юни 2012) с “app-enabled”  
  разширения за достъп и дистанцион но управление на  
  мрежата от всякакви устройства

За повече информация:
www.comelsoft.com

http://homestore.cisco.eu/store/ciscoeu/en_IE/list/categoryID.57098000
http://homestore.cisco.eu/store/ciscoeu/en_IE/list/categoryID.57098000
http://home.cisco.com/en-eu/cloud
CiscoConnectCloud.com
http://www.comelsoft.com/
http://www.comelsoft.com


Дигитализирането 
на документи – 
предимства и 
изпитани средства
Интерпретираме „зелената” идея за 
безхартиен малък или домашен офис в 
няколко прости насоки

Идеята за т.нар. „безхартиени офиси” си проправя път от години, но и досега практиче-си проправя път от години, но и досега практиче-, но и досега практиче-
ското ѝ осъществяване си остава по-скоро мечта, отколкото действителност – защото 
работата с хартиени документи не показва никакви признаци за намаляване, камо ли 

за изчезване. Все пак, ако хартията ви идва в повече, можем поне да ви подскажем как да 
се справите с хаоса, властващ над бюрото, папките и чекмеджетата ви. Ключът към това е 
т.нар. дигитализация, която, най-общо казано, се състои в сканиране на документите и за-се състои в сканиране на документите и за-
пазването им под формата на цифрови файлове, каквито са, да речем, PDF-ите. Но преди 
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да ви разкажем за средствата за дигитализация, нека все пак споменем няколко думи и за 
това, защо си заслужава този труд.

Предимствата на дигитализацията
В наши дни съхраняването на книги, списания и всякакви други хартиени документации 

лесно може да се окаже проблем. От друга страна, в цифров вид всички тези неща могат 
да бъдат изключително портативни, така че например да можете 
да носите буквално цяла библиотека в памет та на своя e-read-e-read--read-read-
er. А превръщането на хартиените документи в цифрови ги пра-. А превръщането на хартиените документи в цифрови ги пра-
ви и лесни за редактиране, както и за откриване на полезна ин-
формация. 

Можете да съхранявате дигиталните документи по два начи-
на – като изображения или като текстови файлове. И двата си 
имат своите плюсове и минуси. Изображенията заемат повече 
дисково пространство, но за сметка на това запазват специфич-
ния вид и „излъчването” на оригиналния документ. Конвертира-
нето на изображенията в текстов файл е свързано с процеса, по-
знат като „оптично разпознаване на символи” – optical character 
recognition или OCR, който макар още да не е постигнал съвър-
шенство, все пак беше значително усъвършенстван през по-
следните години. 

И в двата случая крайният резултат е положителен – ще раз-– ще раз-
полагате с повече свободно място на бюрото и в чекмеджетата 
си. Нещо повече, почти всички някогашни папки – данъчни де-
кларации, писма от банки, договори и др., както и повечето но-
вопристигащи документи – ще са лесни за търсене и архивира-
не и ще бъдат достъпни отвсякъде. За да стигнете до този етап 

обаче, ще имате нужда от три неща: подходящ хардуер, подходящ софтуер и малко ноу-хау.

Подходящият хардуер
Независимо от това, как ще решите да съхранявате документите си – като изображения 

или като редактируеми текстови файлове, – превръщането на хартията в „единици и нули” 
изисква скенер. Какъв точно ще използвате обаче зависи от спецификата на дейност та ви и 
най-вече от обема на документите, които планирате да дигитализирате. 

Ако смятате да превръщате в цифров формат различни, но малко на брой документи за 
„домашна употреба”, най-вероятно няма нужда да инвестирате в нещо специално – едно 
бюджетно мултифункционално устройство би трябвало да ви свърши работа. За цифрови-
зиране в движение, разбира се, можете да се възползвате от най-новите мобилни скене-
ри от рода на Epson WorkForce DS-30, които не са особено бързи, но затова пък безкрайно 
удобни при бизнес пътувания. Т.нар. fl atbed (плоски) скенери обикновено също не се отли-flatbed (плоски) скенери обикновено също не се отли- (плоски) скенери обикновено също не се отли-(плоски) скенери обикновено също не се отли-
чават с велика бързина на работата, но осигуряват по-високо качество и са подходящи при 
сканиране главно на изображения или на книги/списания. 

Едно подходящо и доказано от го-
дини решение от този тип е например 
моделът Xerox DocuMate 515 – цветен 
плосък скенер с капак на панти, кой-
то се отваря така, че да могат да се 
сканират големи документи директно 
върху стъклото. Благодарение на ав-
томатичното листоподаващо устрой-
ство (ADF) машината може да скани-ADF) машината може да скани-) машината може да скани-
ра със скорост 15 страници в минута 
(ppm), което е доста прилично пости-ppm), което е доста прилично пости-), което е доста прилично пости-
жение за този клас техника. 

Ако обаче ще цифровизирате го-
лям брой предимно текстови доку-
менти или други специфични бизнес 
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материали (например визитки, бланки, фактури и др.), ще ви трябва добър докумен-
тен скенер. Отличен избор е например документен скенер от типа на Plustek 
SmartOffice PS281. Предимствата на едно таков устройство са, че е мно- PS281. Предимствата на едно таков устройство са, че е мно-PS281. Предимствата на едно таков устройство са, че е мно-281. Предимствата на едно таков устройство са, че е мно-са, че е мно-
го бързо (сканира до 20 страници в минута при резолюция до 600 dpi и 
работи в 24-битов цвят), може да сканира едновремен но и двете стра-
ни на листа, автоматично определя размера на хартията и типа на тек-
ста (цветен или черно-бял) и дава възможност за конвертиране на 
документи в различни хартиени формати (включително визитки) в 
цифровия PDF стандарт и с опции като „scan to PDF”, „E-
Mail” и „Copy and File”. 

Разбира се, има и по-бързи документни скенери 
(моделът Xerox DocuMate 262i например сканира до 
76 изображения в минута), но обикновено и цената 
им е по-висока, така че изборът ви трябва да е съ-
образен с конкретните нужди. Трябва да се уве-Трябва да се уве-
рите обаче, че избраният от вас модел има въз- модел има въз- има въз-въз-
можности за автоматично подаване на листовете 
(ADF), вграден софтуер за разпознаване на текст, 
поне USB 2.0 интерфейс и достатъчно висока ско- 2.0 интерфейс и достатъчно висока ско-достатъчно висока ско-висока ско-
рост на сканиране (страници в минута).

За дисковото пространство в компютъра няма нужда 
да се тревожите. С настройките, отбелязани по-долу, ска-. С настройките, отбелязани по-долу, ска-
нираните PDF файлове ще заемат най-много 250 KB на 
страница за черно-бели документи или 500 KB – за цветни. 
С други думи, можете да поберете 4000 страници в рамките на 1 GB пространство на диска. 

Необходимият софтуер 
За дигитализацията на документи ще ви трябват и два вида софтуер. Първо, скенерът е 

нужно да включва основни неща, като драйвъри и приложение, което да ви позволява да 
настройвате разделителната способност, дълбочината на цвета, типа на файловете, пап-
ките по подразбиране и т.н. Ако няма такова приложение, проверете в Интернет сайта на 
производителя.

Ще ви трябва и програма, която да разпознава текста в сканираните документи и след 
това да го запази заедно с оригиналното изображение в един PDF файл. Най-добрите кан-PDF файл. Най-добрите кан- файл. Най-добрите кан-
дидати за разпознаване на български език са ReadIris Pro, ABBYY FineReader и OmniPage 
Professional. Adobe Acrobat Standard и Professional са подходящи, ако документите ви са на 
английски език.

Ако дигитализирате в домашни условия и за лични цели, може да не се наложи да при-
бягвате до платени софтуерни решения. В Мрежата могат да се намерят немалко 
безплатни алтернативи като Tesseract или CuneiForm/OpenOCR. Освен тези програ-
ми в Интернет има и редица общодостъпни онлайн OCR услуги, които също се 
ползват без инвестиции – сред тях са например CVisionTech, OnlineOCR, FreeOCR, 
OCRTerminal, GoodOCR и др.

Ако обаче ще обслужвате целите на бизнеса, повечето от безплатните или он-овечето от безплатните или он-он-
лайн версии на тези програми няма да ви свършат работа, тъй като обикновено 
вървят и с редица ограничения (например по от-по от- ноше- ние 
размера на файловете) или компромиси (по от-
ношение на качеството). Освен това оптичното 
разпознаване на текст не е лесна задача и ако 
имате нужда от повече точност на резултатите, 
за препоръчване е да инвестирате някой и друг 
лев в професионален софтуер. Всъщност 
ако вече сте инвестирали в скенер, това 
най-вероятно няма да се наложи, защо-
то обикновено устройствата вървят в 
комплект и с всички необходими инстру-
менти и програмни приспособления. 
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Няколко думи за настройките
За да се радвате на възможно най-добри резултати при дигитализацията на докумен-

ти, може да се наложи да си „поиграете” малко със софтуера и да направите някои основ-може да се наложи да си „поиграете” малко със софтуера и да направите някои основ-си „поиграете” малко със софтуера и да направите някои основ-” малко със софтуера и да направите някои основ- със софтуера и да направите някои основ- и да направите някои основ-
ни настройки, преди да започнете. За това, 
как се променят тези настройки, със сигур-
ност можете да научите от документацията, 
която идва със скенера, така че тук няма да 
се спираме върху начина за промяната им, 
а ще резюмираме накратко само нещата, на 
които е добре да се обърне внимание.

Разделителна способност: Резолюци-
ята от 300 dpi (точки на инч) по принцип 
предлага най-доброто съотношение меж-
ду качество и удобство (размер на файла). 
Основно правило е обаче, че качеството 
на разпознаване е толкова по-голямо, кол-
кото по-добро е самото изходно изображе-
ние (т.е. самият документ) Разбира се, важ- (т.е. самият документ) Разбира се, важ- Разбира се, важ-Разбира се, важ-, важ-
но е да се използва качествен скенер, който 
работи поне със споменатата по-горе резо-със споменатата по-горе резо- резо-
люция. 200 dpi е санитарният минимум за 
прилично качество, а по-висока от 300 dpi 
може да доведе до по-голям от необходимо-

то размер на файловете;
Тип на файла: Той зависи от това, какво преобладава в документа – текст или изображе-

ние. Добри изображения обикновено се пазят в JPG или TIFF формати с максимално широк 
диапазон на от тенъците на сивото, а за текстовите документи най-удобен е PDF;

Местоположение на файла: Повечето приложни програми ви позволяват да слагате ска-
нираните изображения там, където искате. Изборът е изцяло ваш, като при съвремен ните 
скенери обикновено можете да прилагате и „бързи” бутони за сканиране към файл, към 
електрон на поща, към папка в компютъра или към определено място в локалната мрежа 
(ако скенерът е с мрежови възможности);

Автоматизиране на сканирането: При работа с големи обеми документи автоматизаци-
ята винаги е добра идея. Можете да поръчате например на сканиращия софтуер да изпра-Можете да поръчате например на сканиращия софтуер да изпра-
ща изображенията директно към програмата за разпознаване на текст (почти всички поддъ-
ржат тази възможност). Преди това трябва да сте определили някои основни настройки в 
OCR приложението. Ето как става това в Acrobat: отваряте PDF файл и избирате Document: 
Recognize Text Using OCR: Start. В появилия се диалогов прозорец избирате Edit и посочва- Text Using OCR: Start. В появилия се диалогов прозорец избирате Edit и посочва-Text Using OCR: Start. В появилия се диалогов прозорец избирате Edit и посочва- Using OCR: Start. В появилия се диалогов прозорец избирате Edit и посочва-Using OCR: Start. В появилия се диалогов прозорец избирате Edit и посочва- OCR: Start. В появилия се диалогов прозорец избирате Edit и посочва-OCR: Start. В появилия се диалогов прозорец избирате Edit и посочва-: Start. В появилия се диалогов прозорец избирате Edit и посочва-Start. В появилия се диалогов прозорец избирате Edit и посочва-. В появилия се диалогов прозорец избирате Edit и посочва-Edit и посочва- и посочва-
те езика на текста от менюто Primary OCR Language. От менюто PDF Output Style пък изби-Primary OCR Language. От менюто PDF Output Style пък изби- OCR Language. От менюто PDF Output Style пък изби-OCR Language. От менюто PDF Output Style пък изби- Language. От менюто PDF Output Style пък изби-Language. От менюто PDF Output Style пък изби-. От менюто PDF Output Style пък изби-PDF Output Style пък изби- Output Style пък изби-Output Style пък изби- Style пък изби-Style пък изби- пък изби-
рате Searchable Image (Exact). В другите програми нещата са аналогични;

Други полезни настройки са за автоматично сканиране от двете страни на листа и за 
автоматично определяне на цвят. В почти всички съвремен ни софтуерни инструменти има 
и още полезни допълнителни опции – например за премахване на празните страници, за из-
правяне на изкривен текст или за завъртане на изкривени изображения. Използването им 
пести време и води до значително по-добри крайни резултати при дигитализирането на до-
кументи.

Особеният случай на електрон ните книги
Може би обърнахте внимание, че до тук ставаше въпрос предимно за документи, но няма 

как да завършим темата за дигитализацията, без да засегнем и сравнително новото явле-
ние на електрон ните книги. Наистина, и досега усещането, ароматът и визуалната стабил-
ност на традицион ната хартиена книга си остават неповторими, но е факт, че все повече 
хора предпочитат литературата си, поднесена през таблет или четец от типа на Amazon 
Kindle. Според аналитиците през миналата година в света са продадени около 22,8 млн. 
броя четци за електрон ни книги – със 107% повече, отколкото през 2011 г. А по прогнозите 
на Digitimes Research този пазарен сегмент ще продължи да се разраства стабилно и зана-Digitimes Research този пазарен сегмент ще продължи да се разраства стабилно и зана- Research този пазарен сегмент ще продължи да се разраства стабилно и зана-Research този пазарен сегмент ще продължи да се разраства стабилно и зана- този пазарен сегмент ще продължи да се разраства стабилно и зана-
пред, като продажбите в него се очаква да достигнат до 60 млн. годишно към 2015 г. 
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И това не е изненадващо предвид портативност та, за която споменахме в началото на 
статията. Лесният достъп до съдържание, т.е. до електрон ни книги, списания и всевъзмож-
на друга литератора директно от Интернет, също има съществена роля за налагането на 
тази нова мода. Как обаче да постъпим, ако притежаваме хартиени книги, които искаме да 
прехвърлим на електрон ния си четец? 

За съжаление единственият начин за конвертиране на хартиена книга в e-book формат е 
сканирането ѝ страница по страница, което е досадна и времеемка задача. За щастие днес 
има и много подходящи скенери за тази специфична цел, каквито са например устройствата 
от фамилията OpticBook на компанията Plustek – те са оптимизирани специално за цифрови-OpticBook на компанията Plustek – те са оптимизирани специално за цифрови- на компанията Plustek – те са оптимизирани специално за цифрови-на компанията Plustek – те са оптимизирани специално за цифрови-Plustek – те са оптимизирани специално за цифрови- – те са оптимизирани специално за цифрови-
зиране на хартиени книги и съдържат редица полезни технологии за подпомагане на проце-
са, включително решения за елиминиране на изкривяванията от прегъването на страниците. 

Сканирането в PDF, Word или друг подходящ формат обаче е само първата част от за-, Word или друг подходящ формат обаче е само първата част от за-Word или друг подходящ формат обаче е само първата част от за- или друг подходящ формат обаче е само първата част от за-обаче е само първата част от за-
дачата. За да стане „годна за консумация”, ще трябва да подредите страниците така, че да 
получите истинска електрон на книга. Повечето съвремен ни OCR програми, които се пред-OCR програми, които се пред- програми, които се пред-програми, които се пред-
лагат заедно със скенерите, имат подходящи за целта приспособления, но съществуват и 
нелоши безплатни приложения, които също 
могат да помогнат. Една много способна 
платформа за организиране, редактиране, 
четене и публикуване на електрон ни кни-
ги е например програмата Calibre (http://
calibre-ebook.com/). С нейна помощ можете 
да конвертирате сканираните файлове във 
формат, подходящ за вашето електрон но 
устройство, например EPUB или PDF. След 
като превърнете книгата в удобен за четене 
файл, ще трябва и да го заредите на своя e-
reader. За целта можете да използвате read-. За целта можете да използвате read-read-
er приложение, като например Stanza. 

След като имате нужното, можете да започнете 
да сканирате и да превръщате хартиените доку-
менти в дигитални. Но ако трябва да се справите 
с хиляди страници, това ще ви се стори отчайва-
що дълъг процес. Можете обаче да го поскъсите, 

ако си изработите стратегия. Следват няколко на-
соки, които ще ви помогнат при набелязването ѝ:

Стеснете полето на действие: Отделете доку-
ментите, които не ви трябват, вместо на сляпо да 
сканирате всичко наред;

Отделете време за имената: Дайте на всеки 
документ описателно име, преди да сте забрави-
ли съдържанието му;

Определете файловата структура: Увере-
те се, че знаете къде ще съхранявате всеки до-
кумент и го преместете там веднага след скани-
рането;

Отървете се от хартията: След като сканира-
те документите, решете кои трябва да унищожите, 
кои да рециклирате и кои да запазите (в никакъв 
случай не изхвърляйте правни и счетоводни доку-не изхвърляйте правни и счетоводни доку-и счетоводни доку-доку-
менти, като актове за раждане, заверени от нота-
риус договори, попълнени фактури и др.);

Не се престаравайте: Ако имате милиони доку-
менти, не се опитвайте да ги сканирате наведнъж. 
Поставете си цел, да кажем, от 50-100 страници на 
ден. След като наваксате с бройката, създайте си на- с бройката, създайте си на-, създайте си на-
вика редовно да сканирате всички нови документи.

За големи обеми документи организирайте работен процес
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Нови облачни продукти,  
услуги и приложения от D-Link 

Този месец D-Link представя на пазара рутери  
от ново поколение – DIR-605L Cloud Router N300  
и Amplifi™ HD Media Router 3000 (DIR-857) 
След успешния старт през есента на базираните на облачната технология ре-
шения, днес D-Link представя нови интересни продукти и приложения за дома 
и офиса, включващи нови безжични рутери и камери за видеонаблюдение.

Cloud маршрутизаторът на D-Link N300 (DIR-605L) е първият от ново поколе-
ние домашни рутери, които позволяват на потребителите да следят тяхната 
домашна мрежа и да проверяват кой е свързан, кои сайтове се посещават 
или какви опити за проникване е имало – и това може да го правят практи-
чески отвсякъде. С mydlink� Cloud услугата този рутер ви помага да поддър-� Cloud услугата този рутер ви помага да поддър-Cloud услугата този рутер ви помага да поддър-
жате една сигурна среда в дома за семейството си. 

Това се осъществява през интуитивния уеб портал mydlink�, за който допълни-�, за който допълни-за който допълни-
телно са разработени безплатни  приложения за IPAD®, iPhone® и Android �.

Към кого са насочени тези продукти:
• За потребителите, които искат да държат под око своя рутер и това кой има достъп до домашната 
им мрежа, в реално време, от всяко място с интернет 
• За родителите, които искат да бъдат информирани в реално време за това децата им какви сайтове 
посещават при сърфиране в интернет у дома

Основни възможности:
• Безплатни  приложения за IPAD®, iPhone® и Android � за наблюдение на посещенията на уебсайто-и Android � за наблюдение на посещенията на уебсайто-
ве и опити за проникване от всяка точка 
• Wireless N 300 производителност – 14x спрямо скоростите на безжични рутери с 802.11g 
• Пълна съвместимост: Работи с всяко сертифицирана Wi-Fi устройство 
• Обща сигурност: пълен набор от функции за сигурност, включително и  SPI защитна стена и WPA2, 
за да защитите своята мрежа срещу нарушители 
• Лесна конфигурация: ��sy Se�u� Wi��rd и Wi-Fi Pro�e��ed Se�u� (WPS) за лесно конфигуриране и до- ��sy Se�u� Wi��rd и Wi-Fi Pro�e��ed Se�u� (WPS) за лесно конфигуриране и до-��sy Se�u� Wi��rd и Wi-Fi Pro�e��ed Se�u� (WPS) за лесно конфигуриране и до-
бавяне на нови устройства
И това е само началото. По късно през лятото D-Link ще представи и още по-производителни и функционални мо-
дели като DIR-636L (2,4GH�, Gig�bi�) и DIR-826L (Du�l B�nd 2,4 и 5GH�, Gig�bi�).

Бъдете информирани и защитени с D-Link Cloud услугите
Ако свалите и използвате приложенията на D-Link за iP�d, iPhone или Android, 
вие ще имате пълен контрол на вашата домашна мрежа, където и да се нами-
рате, без да е нужно за това да имате каквито и да е задълбочени IT умения. 
Получавате известия и е-мейли за опити за атаки или нови потребители. Този 
Cloud рутер е чудесният начин лесно да откриете, ако някой се опитва да дос-
тъпи вашата мрежа, без да е оторизиран за това, или ако сте родители, които 
се притесняват и искат да знаят какви сайтове отварят техните деца.

Amplifi™ HD Media Router 3000 (DIR-857) осигурява до 900Mbps 
скорост на безжичната връзка и поддържа SharePort MobileTM 
приложението
Флагманът на D-Link при рутерите, освен че предлага максимална производи-
телност и скорости до 900 Mb�s (450Mb�s при 2,4GH� и 450Mb�s при 5GH�), 
представлява безпрецедентен гигабитов маршрутизатор с USB3.0 порт и SD 
��rd слот за максимален трансфер на свързаните медийни устройства (външ-
ни дискове, USB и SD памети).

Специално разработеното приложение за IPAD®, iPhone® и Android�, D-Link Sh�rePor� Mobile�m осигурява достъп до 
свързаните към рутера медии практически навсякъде. Можете да преглеждате снимките, видео или да слушате му-
зиката си на смарт телефона или таблета, докато пътувате, без да взимате никакви носители със себе си, само чрез 
свързването към домашния си рутер, на който сте качили тези файлове.

Видеонаблюдение
Към тези чудесни предложения бихме добавили и възможностите, които дават видеокамерите и виде-
орекордерите на D-Link, поддържащи Cloud услугите.
Една от тях, DCS-932L – IP камера за дневно и нощно видеонаблюдение с VGA резолюция. Благода-
рение на същите тези облачни услуги тази камера свързана безжично или с кабел към рутера, ви поз-
волява да следите какво става пред нея в реално време от телефона, таблета или нотбука отвсякъде, 
чрез портала mydlink.
DNR-322L е мрежов видеорекордер, записващ до 9 канала HD видео и звук от IP видеокамерите на  
D-Link, и също така достъпен през Cloud портала, откъдето можете да прегледате записа, да свалите 
снимки и да следите статуса на включените към рекордера устройства. 
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D-Link Europe Представителен офис в България:
София, 1784
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Как да ускорим 
безжичната връзка?
Владимир Георгиев

Wi-Fi е великолепна технология, но ефикасност та ѝ се определя от това, по какъв на-
чин ще бъдат използвани нейните предимства. В последно време не само в бизнес 
средите, но и у дома безжичната свързаност е често срещано и желано явление. С 

използването на все повече Wireless устройства обаче системата лесно може да се прето-
вари, а Интернет скорост та да е далеч от това, което трябва да бъде. Няколко елементарни 
съвета и трика ще ви помогнат да извлечете максималното от безжичната връзка.
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Как работи? 
За да повишим Wi-Fi производителност та, първо трябва да знаем с какво точно си има-

ме работа. Сред опциите на рутера Wi-Fi се среща още като WLAN (wireless local area 
networking) и използва група от честоти, събрани около 2.4 GHz или 5 GHz, за да изпраща 
и получава дан ни между компютрите. Дан ните преминават с помощ та на специален прото-
кол, наречен 802.11. Ако всяка мрежа в даден обсег използваше една и съща честота на 2.4 
GHz, различните устройства биха смесили сигналите си – подобно на ситуацията, при коя-
то две радиостанции излъчват на една и съща честота.

За да се избегне този проблем, протоколът позволява на устройствата да използват 13 
номерирани канала, всички от които са с минорно различаващи се честоти. По този начин 
се гарантира, че няма да има смущения.

Ситуацията става по-сложна, като намесим различните версии на протокола 802.11. Най-
старият например е 802.11a, който вече никъде не се използва. Наследникът му – 802.11b – 
позволява максимален трансфер на дан ни при скорост 11 Mb/s. Най-разпространеният в 
момента е 802.11g, позволяващ трансфер до 54 Mb/s. Стандартът, който ще замести „g”, е 
„n” – 802.11n е специфичен с това, че едновремен но използва два канала (може да работи 
както на 2.4 GHz, така и на 5GHz) и позволява обмен на дан ни при 300 Mb/s.

Определяне на базовата скорост
Най-лесният и бърз метод за определяне на настоящата Интернет производителност е 

чрез използването на онлайн тест услуга. В Мрежата подобните са безброй и всички ра-
ботят на един и същ принцип. Ние ви препоръчваме да изпробвате Broadband Speed 
Checker, където ще получите информация както за скорости на сваляне и качване, така и 
какъв е Интернет доставчикът, а също и какво е IP-то. 

Преди да преминете към теста, трябва да сте сигурни, че Мрежата е в затишие, т.е. не 
трябва да сваляте/качвате, да използвате торент програма. Изключете стрийминг услуги-
те (Spotify например), имейл клиентите, които се ъпдейтват автоматично, или, общо взето, 
всичко, което хаби трафик. Накрая проверете дали WLAN лампичката на рутера мига – ако 
не, значи наистина сте изключили всичко, което използва Интернет. 

Следващата стъпка е от компютър, свързан по Wi-Fi, да натиснете Start Speed Test на 
Broadband Speed Checker и да изчакате, докато трае тестът (обикновено е под 30 секун-
ди). Направете теста няколко пъти в различни части на деня и при различни условия, за да 
имате база за сравнение. Съхранявайте резултатите в таблица и сравнете по кое време на 

деня натоварването е най-голямо.
Добра идея е също така да извърши-

те тези тестове на компютър, който е жич-
но свързан. Това ще ви даде представа за 
разликите в производителност та между 
безжичната и жичната свързаности.

И още нещо – когато нанасяте проме-
ни (особено долупосочените), винаги пус-
кайте по един Wi-Fi тест на скорост та, за 
да отбележите разликата. Ще се изнена-
дате, че с някои съвсем елементарни тех-
ники могат да се постигнат забележителни 
резултати. А сега нека пристъпим към съ-
щината...

www.pcworld.bg  Май 2012 61

Практика

http://www.broadbandspeedchecker.co.uk/
http://www.broadbandspeedchecker.co.uk/
www.pcworld.bg


Поставете рутера на централно място 
Една от първите стъпки за оптимизиране на безжичната Интернет връзка е правилно-

то позициониране на рутера. Често рутерите се поставят по ъглите на дома или офиса, но 
идеалното място е централното. Друга грешка е оставянето им на пода, където са най-бли-
зо до кабел, скрит зад лайсна – при рутерите обаче важи правилото „колкото по-нависоко, 
толкова по-добре”, за да се избегнат препятствията на сигнала. 

Намалете смущенията от другите електрически устройства
Не толкова известен факт е, че някои електрически устройства могат да причинят осе-

заеми смущения и да намалят значително силата на Wi-Fi сигнала. За да избегнете този 
проблем, се уверете, че рутерът е на място, където няма скупчване на електроника. Ус-
тройствата, които най-често причиняват главоболия, са микровълновите печки, бейби мо-
ниторите и безжичните телефон ни станции. И още нещо – от всички стаи в един дом кухня-
та е най-неподходящото помещение за пребиваването на един рутер.

Дръжте рутера далеч от стени и метални повърхности
Докато търсите идеалното място за позициониране на рутера, гледайте да не е плътно 

долепен до стена или в близост до метални повърхности. Последното включва както алу-
миниевата дограма, така и всичко, което е с по-голяма метална обшивка. Имайте предвид, 
че големите огледала също са проблем. Причината да избягвате метала и огледалата е, 
че те отразяват електромагнетичната радиация, т.е. Wi-Fi сигналът отскача и се разсейва. 

Обърнете внимание на антената
Антените на рутерите са универсални и действат във всички посоки (omni-directional).
Сигналът се предава с еднаква сила в поле с формата на поничка, перпендикулярно на 

антената. Това означава, че ако антената е вертикална, тя ще изпраща Wi-Fi сигнали до 
другия край на стаята.

От голямо значение е мощност та на излъчването на сигнала, която се обозначава с „dBi”. 
Обикновено антените са 2dBi, но сами разбирате, че колкото по-голямо е това число, тол-
кова по-ефективна ще е антената в предаването на сигнала. Това, което може би не знаете, 
е, че всеки 3dBi в допълнение удвоява излъчвателната сила. Затова, ако сте решили да ку-
пите нов рутер и ви трябва силен сигнал, търсете модели с две или дори три антени, всяка 
от които да излъчва при 5dBi. 

Ако сте доволни от представянето на настоящия си рутер, но все пак искате да увеличите си-
лата на сигнала, си купете нова антена. Тя вероятно ще е по-мощна, но както споменахме по-
горе, стандартните антени излъчват във всички посоки, но вие можете да инвестирате в модел, 
чийто сигнал се насочва в една посока (directional) и е осезаемо по-ефективен. Особено ако 
не държите сигналът да се разпръсква из всички стаи на даден етаж, а 
да преминава към горните помещения, образувайки по 
този начин hotspot, който може да се използва за до-
пълнително разширяване на Wi-Fi мрежата.

Направете ъпдейт на фърмуера
Една от най-често срещаните грешки при потребителите, ползващи рутер, е, че веднъж 

позиционирали и настроили го, софтуерната поддръжка е последното, за което се сещат. 
Посетете страницата на производителя и проверете за нов фърмуер. Ако сте като повечето 
юзери, които забравят да правят това, то по всяка вероятност ще имате опция за ъпдейт. А 
новите ъпдейти са особено важни, тъй като освен че коригират минорни бъгове, също така 
често включват използването на нови технологии. Много от ъпдейтите са специално създа-
дени, за да повишават производителност та на рутера. 

Ъпдейт на драйвърите на мрежовата карта
Тази стъпка е не по-малко важна, тъй като не става въпрос само за поправянето на бъ-

гове, а и за коригирането на проблеми, свързани със съвместимост та. Често се случва ста-
рият лаптоп да е най-слабото звено в безжичната мрежа. Ако не сте проверявали за нови 
ъпдейти, откакто сте си настроили конфигурацията, направете го сега, като посетите офи-
циалния сайт на производителя или пуснете Windows Update. 
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Използвайте най-добрите протоколи
Уверете се, че използвате най-добрите протоколи за вашия безжичен рутер. Например 

повечето от рутерите вече използват Wireless N (802.11n), който е един от най-бързите про-
токоли, що се отнася до безжичните мрежи. Ако рутерът поддържа този стандарт, провере-
те дали е активиран от опциите на самото устройство.

Тествайте различен канал
Понякога рутерът ви може да споделя един и същ ка-

нал с други телекомуникацион ни устройства или дори с 
джаджите на съседите. Безжичните телефони често при-
чиняват проблеми, когато споделят еднакъв канал. Мо-
жете да тествате това, като сменяте канала на рутера 
или самото телефон но устройство. NetStumbler предос-
тавят безплатен инструмент за мониторинг на каналите, 
които се използват в определен безжичен регион. Инста-
лирайте програмата на машина с Wi-Fi карта, за да ви-
дите кои канали се използват най-често, и пренасочете 
рутера към ненатоварените канали. Обикновено най-за-
етите са 1, 6 и 11, затова гледайте да ги избягвате.

Проверете настройките на Wi-Fi картата
Мрежовите карти на лаптопите често предлагат настройки за пестене енергията на батерия-

та. Проблемът е, че тези настройки са пряко свързани със силата на сигнала. Ако нямате нищо 
против по-високата консумация на енергия, ще получите в замяна по-силен сигнал. Изключва-
нето на опция, като „roaming aggressiveness”, ще накара картата да спре да търси алтернативни 
връзки, повишавайки по този начин производителност та. Ако картата ви има настройки от рода 
на „transmit power”, поставете ги на максимум. Последното също ще консумира повече енергия, 
затова хвърляйте по едно око на батерията, ако лаптопът не е включен в електрическата мрежа.

Подсигурете мрежата си
Това е може би една от най-важните стъпки, които можете да предприемете, не само за 

ускоряване на безжичната връзка, но и заради сигурност та на системата. Ако Wi-Fi мрежата 
ви не е заключена (а тя по подразбиране не е), това означава, че съседите спокойно могат 
да я използват чрез техните си устройства, а това ще доведе до съществено намаляване 
производителност та на връзката. Ето защо от настройките на рутера (обикновено опция-
та се намира в таб с име Wireless или Wireless Security) абсолютно задължително сложете 
WPA, WEP или WPA2 криптиране, за да защитите безжичната си мрежа.

Любопитно за Wi-Fi технологията
- Wi-Fi технологията е от 1985 г., но едва през 1991-а NCR Corporation заедно с AT&T раз-

работват предшественика на 802.11, предназначен за употреба в системи с касови операции. 
- Първите безжични продукти са носили името „WaveLAN”. 
- Холандецът Вик Хайес е посочван от мнозина за „баща на Wi-Fi”. Той е бил главен ви-

новник за създаването на първите безжични стандарти в неправителствената организация 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers). 

- Терминът „Wi-Fi” (wireless fidelity) възниква чак през 1999 г., когато частна консултант-
ска компания е наета да измисли по-комерсиално име от наложилото се преди това „IEEE 
802.11b Direct Sequence”. 

- „Wi-Fi” всъщност е игра на думи. Терминът е вдъхновен от Hi-Fi (high fidelity), който тога-
ва е бил нарицателно за висококачествен звук.

- Ин-ян Wi-Fi логото служи като удостоверение за продукт с оперативна съвместимост. 
- От създаването на Wi-Fi технологията досега се водят дебати за влиянието на безжич-

ните връзки върху човешкото здраве. Реално обаче количеството радиация, на което е под-
ложено тялото от Wi-Fi сигнали, е същото като от FM радио или от телевизион ните вълни, 

а те са непрекъснато около нас от близо 
столетие. 
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Зелените ИТ извън 
маркетинговите фрази
Преди 5 години едва 16% от екопродуктите са 
били наистина ефективни, днес обаче носят 
реални ползи на бизнеса

Деница Дженева
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„Зелените информацион ни технологии” са доста използвана фраза в последните го-
дини. Какво обаче в действителност стои зад нея? Най-вероятно различни неща за 
различните хора. Може да означава корпоративни политики за пестене на разходи 

от пътувания и офис пространство чрез въвеждане на виртуален офис и уебконференции. 
Или намаляване на печатните документи чрез използване на системи само за електрон ни 
доклади. 

Към зелените ИТ се числят софтуерните инструменти и приложения, които можете да 
внедрите, за да спестявате енергия. Или пък просто пренастройването на компютрите така, 
че да влязат в режим на хибернация по-рано, което може да ви спести по 50 долара на РС 
на година според IEEE Internet Computing. Фразата пасва добре на някои нови технологии 
като виртуализация или клауд компютинг. 

Виртуализация 
Тя е една от първите технологии, когато говорим за енергийна ефективност. Виртуализа-

цията позволява на различни сървърни операцион ни системи да работят на една хардуер-
на платформа и по този начин да се намали нуждата от допълнителни сървъри. А от там – и 
разходите за електроенергия. Практиката показва, че виртуализацията редуцира използва-
нето на процесорна мощ средно с 15 процента. 

Големите компании вече са толкова навътре в процеса, че използват технологията дори 
за критични бизнес приложения. Това допълнително намалява броя на хардуерните сървъ-
ри, което пък означава по-малко електроенергия за охлаждането им. Където съкращаването 
на разходите е наистина огромно. Компанията Carousel например е успяла да намали броя 
на сървърите от 100 на 5 само чрез използването на виртуални машини. 

Виртуализацията е „зелена” тенденция не само за големите компании. Малките и сред-
ните предприятия също могат да се възползват от нея, за да намалят разходите си. При 
тях икономиите не са чак толкова големи, но далеч не са за пренебрегване. Специалисти-
те смятат, че ако разчитате на виртуални машини вместо на реални, можете да съкратите 
хардуера си с 20% и да увеличите полезното пространство на бюрата в офиса с 30 на сто. 

Човешкият ресурс
Освен по отношение на електроенергията, виртуализацията има още един полезен аспект 

за малките и средните компании. Помислете за хората, които поддържат ИТ инфраструк-
турата ви. Те отделят прекалено много време за управление и поддръжка на сървърите и 
не могат да следят последните технологични новости. И докато компанията е относително 
малка, това може да не ви се струва фатално. С разрастването ѝ обаче може да се окаже, 
че сте сериозно изостанали. 

Добре е за бизнеса ви ИТ инфраструктурата да се развива съразмерно с растежа на фир-
мата. Виртуализацията е начин да осигурите на организацията си необходимите компютър-
ни ресурси, без да добавяте физически сървъри. И не на последно място да разтоварите 
ИТ персонала си, независимо дали е цял отдел или, както най-често се случва в малките 
компании – един човек, за да се занимае с оптимизирането на други компютърни ресурси.

Облачните услуги 
Услуги като software-as-a-service (SaaS), platform-as-a-service (PaaS) и infrastructure-as-

a-service (IaaS) могат значително да намалят инвестициите на компанията ви в системи за 
съхранение и сървърно оборудване. Бързото разпространение на клауд компютинга поз-
воли на компаниите да аутсорснат много от ИТ ресурсите, необходими за работата им, в 
центрове за дан ни. Ползите от това са ясни – спестяват се инвестиция в персонал, пари и 
електроенергия. Според проучване на Pike Research икономията на енергия е наистина съ-
ществена и колкото повече се увеличава делът на клауд услугите, толкова по-положително 
е влиянието върху консумацията на енергия и парниковите емисии. Специалистите прогно-
зират, че ако продължи използването на облачни услуги, консумацията на електроенергия в 
центровете за дан ни ще се намали с 31 на сто между 2010 и 2020 г. 

„Приходите от клауд компютинг ще нарастват със стабилен темп през следващото десе-
тилетие, като средният годишен ръст, който очакваме, е 29%”, казва старшият анализатор 
Ерик Удс. Той допълва, че намаляването на консумацията на електроенергия ще бъде зна-
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чително. „Огромните инвестиции в нови технологии за изграждане на по-икономични цен-
трове за дан ни и за клауд компютинг водят до забележителни резултати.” 

Казано по-просто, клауд компютингът е по-лесен и по-евтин, а използването на хардуер-
ните ресурси е значително по-оптимално, отколкото в традицион ните дейта центрове. В ре-
зултат на това прехвърлянето към клауд услугите ще продължи да нараства и до края на 
2020 г. огромна част от операциите, извършвани от вътрешните ресурси на компанията, ще 
бъдат аутсорснати в облака. 

Нещо повече, разпространението на клауд услуги създава една екосистема от достав-
чици на сървъри, мрежово оборудване, производители на твърди дискове, системи за ох-
лаждане и захранвания. Те разработват продуктите си така, че да отговорят на нуждите на 
големите дейта центрове за по-ефикасно използване на електроенергията. Много от тези 
продукти вече са на пазара. 

Аутсорсинг на печата 
За ползите от намаляването на печатните документи няма смисъл да се говори, тъй като 

вече всичко е казано. Ясно е обаче, че не е възможно напълно да се откажем от хартиени-
те копия. Затова вместо абстрактното „да не печатаме, за да спасим едно дърво” ще прило-
жим един реален бизнес казус, който показва как може да се оптимизира този процес чрез 
аутсорсинг на печатните услуги. 

През януари 2008 г. най-голямото испанско енергийно дружество Endesa сключва петго-
дишен договор с НР за аутсорсинг на печатните услуги. Целта му е освен намаляването на 
разходите за печат да се ограничи и вредното влияние върху околната среда. Една от край-
ните цели на договора е компанията да намали също въглеродните емисии с около 1,3 ми-
лиона килограма. 

Към момента броят на отпечатаните страници е спаднал с 25%, разходът на хартия е 
намалял с 36%, което означава 132 234 кг спестена хартия за една година, съобщават от 
компанията. Наред с това при подписването на договора Endesa разполага с 4 000 принте-
ра, скенера и факс машини в своите 280 обекта в Испания. След оценяването на печатна-
та среда броят на устройствата за печат е намален с 526, което означава 19,4% по-малко 
принтери и многофункционални устройства. 

Endesa отчита още, че консумацията на електроенергия е намаляла с 39%.
Отделяните въглеродни емисии пък са се понижили с почти 1,3 милиона
килограма за пет те години на договора. Това е равно на въглеродните емисии, отделяни 

от 559 автомобила за една година, консумацията на 562 048 литра бензин или емисиите, 
отделяни при производството на електроенергия, нужна за захранването на 1045 домакин-
ства за една година. В допълнение само за първата година от MPS договора са рециклира-
ни 9 231 тонер касети.

Повече от 60% от компаниите осъзнават ползите от зелените ИТ

Намалено 
използване на 
електричество

 намалено 
използване на 
консумативи

 увеличена 
функционалност

 намалени други 
разходи

 по-добро 
посрещане на 

потребителските 
нужди

 реализирани 
отстъпки
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Колко „зелен” е вашият iPhone?
• 300 000 работници в Китай печелят по-малко от 
10 долара дневно, като сглобяват iPhone-и.
• 10 от 1000 служители в повече от 30 компании на 3 
континента работят заедно, за да направят iPhone.

• Въглеродните емисии от един iPhone са 45 кг. От тях 57% идват от производ-
ството, 34% – от използването, 8% – от транспорта, и 1% – от рециклирането 
му.
• За производството на всички iPhone-и, продадени през 2010 г., в атмосфера-
та са изхвърлени 2350 милиона килограма въглероден диоксид.
• Ако всички iPhone-и, продадени през 2010 г., се заредят само веднъж, те из-
разходват енергията, необходима на една стандартна електрическа крушка 

да работи повече от 357 години. 
• По-малко от 10% от iPhone-ите се рецикли-
рат – от 42 300 000 изхвърлени телефона 
са рециклирани едва 4 700 000. Само през 
2010 г. са продадени 47 милиона iPhone-а. 
И любопитно допълнение – Apple предла- предла-
га безплатна услуга по рециклиране на те-
лефоните. 

• Средният живот на клетъчните телефони продължава 18 месеца.
• Изхвърлените телефони представляват 65 тона токсични отпадъци всяка го-
дина. Това се равнява на 3 малки петролни танкера. 
• Опаковката на iPhone 4 е направена изцяло от рециклирани материали.
• Зарядното на iPhone надвишава глобалните стандарти за енергийна ефек-
тивност.

Когато зелените ИТ бяха само маркетинг
Първата вълна от „зелени ИТ” решения не съумя да даде някакви осезаеми ползи за ком-

паниите. Това твърдение не е базирано само върху собствени наблюдения и вероятно вър-
ху наблюденията на повечето мениджъри на компании, които са били „облъчвани” с раз-
лични маркетингови трикове, за да купят т.нар. екопродукти. До същия извод са стигнали от 
анализаторската компания Verdantix, след като преди 5 години са провели мащабно проуч-
ване. Те са изследвали 24 различни технологии, претендиращи да са зелени, и са устано-
вили, че едва 16 на сто дават някакви екоползи.

Каква е причината за бума на маркетингови зелени продукти? През 2007 г. зелените тех-
нологии и енергийната ефективност се превръщат в интересно модно течение, за което 
обаче няма готови продукти. За да използват интереса на потребителите, много компании 
просто поставят на съществуващите си продуктови линии надписи „зелени” или „еко-”. Това 
има смисъл от маркетингова гледна точка, но само докато се наложи реално да се докаже 
ползата от дадена технология. 
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Научавайте повече и  

се забавлявайте с FAN World!

Ниши, които зелените ИТ отварят
Проучването на Verdantix показва, че реално зелени ИТ продукти се появяват на пазара 

едва през 2010 г. Освен ползи за организациите, те отвориха път за няколко нови пазарни 
ниши, които през следващите няколко години ще се развиват. 

Цифровите измервателни уреди за управление на потреблението на електроенергия в 
компаниите са първият нов пазарен сегмент с голям потенциал. В Съединените щати и Ев-
ропа комбинацията от задължително следене на парниковите емисии и програми за енер-
гийна ефективност може да направи този сектор много горещ за корпоративния сегмент. 
Вече има доставчици като Energate, Itron и Trilliant, които в близките години вероятно ще 
спечелят милиарди от индустриалния, търговския и правителствения сектори. 

В същото време компании като Cisco и HP работят отдавна за развитието на видеокон-
ферентното оборудване. Целта е качеството на видеото да стане толкова добро, че наис-
тина да успее да замени пътуванията. Към момента резултатът е достатъчно задоволите-
лен, за да превърне технологията в многообещаваща. 

Не на последно място зелените ИТ се очаква да дадат сериозен тласък на индустрията 
„дейта центрове”. Изграждането на центрове за дан ни е бавно и скъпо, но тенденцията те 
да се местят на по-ветровити локации се засилва. Основен двигател на това са страхът от 
разходите за електроенергия на дейта центровете и сериозната конкуренция между фирми-
те за аутсорсинг. Те са принудени да търсят начини за изграждане на центровете на места, 
където могат да използват естествени източници за охлаждане и да намалят поне част от 
потреблението на електроенергия. 

Въпреки че ефирът доста се насити с маркетингов шум по темата „зелени ИТ”, през по-
следните две години има реални технологии и продукти, които да помагат на компаниите, 
за да станат по-екологични. Тези технологии създават предпоставки софтуерните и харду-
ерните производители и доставчиците на ИТ услуги да разработят нови екопродукти и да 
развият един доста сериозен бизнес. Специалистите обаче съветват технологичните фир-
ми да „престанат да пият от отровната чаша на „зеления маркетинг” и да се насочат към ис-
тински технологии, които генерират приходи за клиентите им. 

Повече от 80% от компаниите планират или вече са купили зелени ИТ
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Научавайте повече и  

се забавлявайте с FAN World!

 Посетете

fan.pcworld.bg
Най-доброто от цифровите технологии 
за звук и картина

Игри с НАГРАДИ!!!
Актуалните новини за и от  

Европейското първенство по футбол

FAN Kick: бийте дузпа на скуката  
в интерактивната флаш-игра на FAN World

Наградите са осигурени от: 

http://fan.pcworld.bg/
http://pcworld.bg/category:134
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GIGABYTE GA-Z77X-UD3H Wi-Fi – 
атрактивното лице на дъната 
от 7-а серия
… и отлична платформа с много екстри за 
притежателите на нови Intel Ivy Bridge процесори

Десетина дни преди официалното излизане на 22-нанометровите процесори Intel Ivy Bridge произ-
водителите на дън ни платки пуснаха в продажба новите си модели, които предлагат официална 
поддръжка за въпросните CPU чипове и са базирани на чипсета Intel Z77. Те отново са базирани на 

цокъл LGA1155 и предлагат обратна съвместимост с предходното поколение процесори – Sandy Bridge. 
Разбира се, GIGABYTE бяха сред първите компании, които анонсираха новите си модели и в това ревю 
ще представим един от нейните най-интересни (според нас) модели. 

www.pcworld.bg
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А моделът GIGABYTE GA-Z77X-UD3H Wi-Fi е интересен и защото има дълъг списък от 
възможности, възползващи се от новите технологии на Intel, сред които са изцяло цифро-
вият захранващ регулатор на напрежение, както и новият 3D UEFIBIOS. Не са забравени и 
фирмените технологии, като Ultra Durable 4, както и много други, които ще разгледаме по-
нататък в обзора.

Oпаковка и окомплектовка
Дън ната платка GA-Z77X-UD3H Wi-Fi пристига в лъс-

кава картонена ритейл опаковка. На лицевата страна е 
представено множеството от особености и поддържани 
технологии от платката. От задната страна по традиция 
са описани ключовите ѝ особености и характеристи-
ки. В комплекта на дън ната платка са включени кратко 
потребителско ръководство, диск с драйвъри и допъл-
нителен софтуер, SLi мост, SATA кабели 6.0 Gb/s и 3.0 
Gb/s и задна I/O планка. GIGABYTE GA-Z77X-UD3H се 
предлага в два варианта, като първият е стандартен, а 
вторият е с безжична функционалност (той е и моделът, 
който ви представяме тук). Всъщност и при двете вер-
сии както печатната платка (PCB), така и ритейл опа-

ковката са едни и същи, като при Wi-Fi версията получавате външен безжичен PCI-E адап-
тер в собствена ритейл опаковка и с поддръжка на стандартите 802.11 b/g/n (150 Mb/s) и 
Bluetooth 4.0. 

PCB и слотове
GIGABYTE GA-Z77X-UD3H e пълноразмерна ATX дън на платка, изработена от високо-

качествени материали, като всеки един контакт е допълнително покрит с два слоя мед от 
двете страни на печатната платка. Елементната база се състои от полимерни (твърдотел-
ни) японски кондензатори, MOSFET транзистори с ниско съпротивление на прехода (Low 
RDSon) и дросели с феритна сърцевина. Всеки USB порт е снабден със собствен блок 
предпазители.

I/O портове
На задния I/O панел могат да се намерят PS/2 порт, двойка портове USB 3.0, VGA, DVI-

D, Display Port и HDMI 1.4 графични изходи, които поддържат Dolby TruHD и Dolby DTS 
HDMaster аудио. Освен тях са налични S/PDIF изход, още четири USB 3.0 порта, които ра-
ботят посредством VL 800, два броя eSATA, един Gigabit RJ-45 LAN порт и аналогови audio-
изходи на основа на VIA 7.1 HD. 

Слотове и портове
Платката пристига с два слота PCI Express 3.0/2.0 x16, един слот PCI Express 2.0 x16, 

един PCI Express 2.0 x1, както и един PCI слот. Двата PCI-E 3.0/2.0 слота се управляват от 
вградения в процесора контролер, като първият слот работи в режим x16, когато е инста-
лирана само една графична карта. При инсталирани две графични карти и двата слота ра-
ботят в режим x8. Така че тяхната пропускателна способност зависи от конкретния проце-
сор, който е поставен. Например при Sandy Bridge в режим x16 тя е 8 GB/s, а при Ivy Bridge 
тя е 16 GB/s (PCI-E 3.0). Третият физически x16 PCI-Е 2.0 слот се управлява от контроле-
ра в чипсета и той винаги работи в режим 4.0 x. Понеже този слот е разположен най-отдолу 
на платката, ако смятате да го използвате с графична карта, заемаща място за два слота, 
трябва кутията ви да разполага с място за 8 разширителни слота. GIGABYTE GA-Z77X-
UD3H поддържа графичните технологии NVIDIA SLi и AMD CrossfireX. Когато е инсталира-
на повече от една графична карта, е необходимо да се включи към захранването и SATA 
захранващият порт (ATX4P1), разположен на дън ната платка. Между процесорния цокъл 
и първия PCI-E слот е разположен и mini-PCI Express слот, предназначен единствено за 
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SSD устройства, базирани на този форм фактор (mSATA), и не може на него да инсталира-
те нищо друго, като например Wi-Fi карта.

Чипсетът Intel Z77 не поддържа стандартни PCI слотове и за тяхната реализация (1бр.) в 
дън ната платка е използван външен чип-мост (ITE IT8892), който е свързан към една PCI-
E x1 линия. Платката разполага и с 4 броя DIMM слотове за DDR3 памет. Тъй като контро-
лерът на памет та вече се намира в процесора, а не в чипсета, то поддържаната скорост на 
модулите памет изцяло зависи от конкретния процесор. GA-Z77X-UD3H осигурява поддръж-

ка за Sandy Bridge процесорите до DDR3-2133, а за Ivy Bridge – DDR3-2600. Разбира се, 
не трябва да се забравя, че официалните поддържани скорости от Intel за тези две фами-
лии процесори са съответно DDR3-1333 и DDR3-1600. Платката позволява да се инсталира 
общ обем от 32 GB (4 модула с капацитет по 8 GB) оперативна памет. За да може памет та 
да работи в двуканален режим, е необходимо да се инсталират два или четири модула па-
мет. Тъй като цветът на всички слотове е еднакъв, за инсталиране на два модула се полз-
ват първи и трети слотове.

Чипсетът Intel Z77 предлага общо 6 броя SATA портове, от които два SATA-600 и четири – 
SATA –300, като те поддържат дискови масиви RAID (0, 1, 5 и 10). SATA портовете се нами-
рат в долната дясна страна на платката. Използван е блок с куплунги за страничен (на 90 
градуса) монтаж. Двата SATA-600 порта се различават по цвета на пластмасата (бял). Го-
респоменатият mSATA слот е свързан към SATA порт #5, като по този начин и двата не могат 
да се ползват едновремен но. Дън ната платка притежава още два порта SATA-600, които се 
управляват от допълнителен контролер Marvell 88SE9172. Чипсетът Z77 поддържа 14 USB 
2.0 порта и 4 броя USB 3.0. При платката GA-Z77X-UD3H се използват 6 броя USB 2.0 порта, 
достъпни от три хедъра, намиращи се на PCB на дъното и 8 броя USB 3.0 порта, от които 2 
се намират също на хедър на PCB, а останалите 6 броя са изведени на I/O панела. Допъл-
нителните 4 броя USB 3.0 порта са базирани на външен контролер VIA VL800 и се намират 
на задния панел. Звуковата подсистема е базирана на VIA VT2021 и поддържа аудиофор-
мат 7.1+2, тоест 8 канала плюс още два независими от първите. Гигабитовият LAN адаптер 
е базиран на контролера Atheros АР8151. 

Други отличителни белези
При GA-Z77X-UD3H са налични и някои познати ни от други модели функции, като фир-

мената технология DualBIOS, която се изразява в наличието на два BIOS чипа (единият е 
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главен, а вторият – резервен), така че при повреда на главния чип или на съдържанието му 
да се запази работоспособност та на платката. По подобие на другите модели платки, пред-
назначени за овърклокъри и ентусиасти, и тук са налични диагностичният Port 80h LED ин-
дикатор, както и познатите ни бутони на печатната платка Power ON, Reset и Clear CMOS. 
Платката поддържа и инсталиране на TPM модул (Trusted Platform Module) за криптиране 
на дан ните и повишаване на нивото на компютърната сигурност. 

Захранваща схема
Захранващият регулатор на напрежение на процесора на GIGABYTE GA-Z77X-UD3H има 

6 фази, които формират основното захранващо CPU напрежение – познато като Vcore или 
Vcc. За формиране на напрежението за захранване на контролера на памет та и L3 кеш 
памет та (VCCSA) се използват 3 фази, а за CPU VTT напрежението, с което се захранват 
PCI-E контролерът и DMI интерфейсът – една фаза. По този начин схемата на захранване 
е 6+2+1. Дизайнът на регулатора е цифров и се използва контролер на International Rectifier 
IR3567A. 

Фърмуер (BIOS)
Фърмуерът на GA-Z77X-UD3H е претърпял доста сериозна промяна спрямо познатия 

ни досега от предходните модели на компанията. При предното LGA1155 поколение дън-
ни платки на компанията се използваше модифициран стандартен Award BIOS, който беше 
кръстен от GIGABYTE като Hybrid. При Z77 вече е налице станалият популярен сред всич-
ки производители AMI UEFI BIOS, който позволява много голяма гъвкавост и функционал-
ност. За разлика от познатия ни вече негов графичен облик (ASUS и ASROCK) инженерите 
от GIGABYTE са вложили тяхно виждане по въпроса и са създали свой собствен графичен 
интерфейс, който определено може да се каже, че е доста добър. И тук са налице два дос-
тъпни режима за настройване на системата – опростен за начинаещи и подробен – за на-
преднали. Опростеният режим е наречен 3D BIOS. Наименованието 3D не е случайно, за-
щото за улеснение на екрана се изобразява тримерна фотография на дън ната платка и при 
кликване с мишката върху която и да е нейна част се изобразяват настройките, отнасящи 
се за нея. По този начин настройването на системата е изключително интуитивно и позво-
лява на начинаещи потребители да го правят – нещо, което досега беше немислимо с коя-
то и да е дън на платка. Вторият режим има стандартен графичен интерфейс и предоставя 
обичайните за този клас дън ни платки настройки.

Овърклок възможности
GIGABYTE GA-Z77X-UD3H предоставя всички необходими настройки за овърклок, които 

са налични при средния и високия класове платки. Всички те са обединени в познатото ни 
меню M.I.T. на BIOS. Базовата честота (BCLK) може да се променя от 80 MHz до 133,3 MHz 
със стъпка от 0,01 MHz. Честотата на вграденото в процесора графично ядро може да се 
променя от 400 MHz до 3.2 GHz със стъпка от 50 MHz. Захранващото напрежение на проце-
сора (Vcore) може да се променя от 0.8 V до 1.9 V със стъпка от 0.005 V. Напрежението на 
контролера на памет та (IMC, System Agent VCCSA) може да се задава в границите от 0.715 
V до 1.4 V със стъпка от 0.005 V. Напрежението на вграденото графично ядро (VAXG) може 
да се променя от 0.8 V до 1.5 V със стъпка от 0.005 V. Напрежението CPU VTT (I/O) може 
да се задава от 0.8 V до 1.7 V през стъпка от 0.005 V. Напрежението CPU PLL се променя 
от 1.2 V до 2.2 V през стъпка от 0.005 V. Напрежението на памет та – от 1.1 V до 2.1 V през 
стъпка 0.005 V. Достъпни за задаване са още и напреженията DDR VTT (от 0.593 V до 1.934 
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Спецификации
Процесори
Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 /Intel® Pentium® / Intel® Celeron® в кор-
пус LGA1155
(Some Intel® Core™ processors require a graphic card, please refer “CPU support List” for more information.)

Чипсет
Intel® Z77 Express Chipset

Оперативна памет 
4 x 1.5 V DDR3 DIMM слота, позволяващи инсталиране до 32 GB памет
Двуканална архитектура, поддръжка на DDR3 2666(OC)/1600/1333/1066 MHz модули с па-
мет, non-ECC модули и XMP (Extreme Memory Profile) разширения

Разширителни слотове
1 x PCI Express x16 slot, работещ в режим x4 (PCIEX4)
* PCIEX4 слотът споделя същите PCI-Express пътечки на PCI Express x1 слотовете. 
Всички PCI Express x1 слотове няма да функционират, ако в PCIe x4 разширителния слот 
е инсталирана карта
1 x PCI Express x16 слот, работещ в режим на x8 (PCIEX8)
(PCIEX16 и PCIEX8 слотовете поддържат стандарта PCI Express 3.0)
* PCIEX8 слотът споделя пътечките с PCIEX16 слота; когато PCIEX8 слотът е запъл-
нен, PCIEX16 слотът работи в режим x8
* PCI Express x16 слотовете работят по стандарта PCI Express 2.0, когато е инсталиран про-
цесор Intel 32nm (Sandy Bridge)
1 x PCI Express x16 слот, работещ в режим x16 (PCIEX16)
* За постигането на оптимална производителност при използване само на един PCI-Express 
графичен адаптер се убедете, че той е инсталиран в слот PCIEX16
3 x PCI Express x1 слотове
1 x PCI слот
(PCIEX4 и PCI Express x1 слотовете поддържат PCI Express 2.0 стандарта)

Графични интерфейси
1 x DVI-D, до 1920x1200 
* DVI-D не поддържа включване чрез адаптер D-Sub.
1 х Display Port , до 2560x1600
1 x HDMI, до 1920x1200
1 x D-Sub.

Аудио
S/PDIF Out
VIA VT2021 codec 
2/4/5.1/7.1-каналeн звук
High Definition Audio

LAN
1 x Atheros GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)

Multi Graphics Technology
Support for 2-Way AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI technology (PCIEX16 and PCIEX8)

The PCIEX16 slot operates at up to x8 mode when AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI is enabled
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Дискови интерфейси 
Чипсет:
1 x mSATA конектор
* SATA2_5 портът ще бъде неизползваем, ако в mSATA слота е инсталиран SSD диск
2 x SATA 6Gb/s порта (SATA3_ 0/1), поддържащи до 2 x SATA 6Gb/s устройства
Поддържа нива RAID0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10
* Когато RAID масив е изграден съвместно със SATA 6Gb/s и SATA 3Gb/s каналите, производителност-
та на RAID масива ще варира в зависимост от това, къде са инсталирани дисковете 
4 x SATA 3 Gb/s порта (SATA2_2-SATA2_5) с поддръжка до 4 устройства SATA 3 Gb/s
Допълнителен контролер Marvell 88SE9172:
2 x eSATA 6Gb/s порта на задния I/O панел, поддържащи 2 x SATA 6Gb/s устройства
Поддържа масиви SATA RAID 0 и RAID 1

USB
Чипсет:
6 х USB 2.0/1.1 порта (изведени на вътрешни USB хедъри на PCB)
4 х USB 3.0/2.0 порта (2 порта на задния панел, 2 порта, изведени на вътрешен хедър на PCB)
* Под Windows XP портовете Intel USB 3.0 поддържат само USB 2.0 скорост на трансфер
VIA VL800 chip:
4 х USB 3.0/2.0 порта на задния I/O панел
* Заради ограниченията на Windows 7 свържете вашите USB устройства към контролираните 
от Intel USB портове (намиращи се под RJ-45 LAN порта), преди да е инсталиран драйвърът 
на VIA USB 3.0 контролера

Заден I/O панел
1 x RJ-45 порт
6 x аудиожака (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line 
Out/Microphone)
1 x DVI-D
1 x D-Sub порт
2 x eSATA 6 Gb/s
1 x PS/2 (клавиатура/мишка)
1 x DisplayPort
6 x USB 3.0/2.0
1 х HDMI
SPDIF изход (оптичен)

BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a
Use of licensed AMI EFI BIOS
2 x 64 Mbit ROM
Tехнология DualBIOS™

Пакет софтуерно осигуряване
LucidLogix Virtu MVP
* Make sure the monitor cable has been connected to the integrated graphics port on the back panel

Norton Internet Security (OEM версия)

Операцион на система
Support for Microsoft® Windows 7/XP

Форм фактор
ATX, 305 mm x 244 mm
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V) и DDR ref (от 0.425 V до 1.385 V и от 0.593 V до 1.934 V), които се променят през стъпка 
от 0.005 V. За улеснение на овърклокърите на самото PCB на платката има изведени кон-
тактни площадки (до Power ON бутона) за контролно измерване на важните напрежения с 
външен уред – Vcore, VTT, VSA, PLL, VDIMM, DDRVTT, PCHIO.

Като цяло овърклокът с платката е много лесен и интуитивен, като не се забелязват ня-
какви дразнещи бъгове. Нашия Intel Core i7-2600K успяхме да го овърклокнем до 4 GHz при 
напрежение 1,42 V, което му е и максимумът, постигнат с тестовата ни дън на платка ASUS 
P8Z68-V Pro. При Ivy Bridge процесорите е аналогично, като нашия i7-3770K успяхме да го 
овърклокнем стабилно до 4,8 Ghz@1,25 V (използвайки водно охлаждане). Точно толкова 
беше възможно да постигнем и с дън ната платка на Intel от тестовия комплект на Ivy Bridge. 
При тези нови процесори проблемът за постигането на по-високи честоти вече не се корени 
в използваните компоненти, а във високите работни температури на Ivy Bridge. 

Заключение
По традиция дън ните платки с обозначението UD3H на GIGABYT се асоциираха от пове-

чето потребители като начално ниво на овърклокърскo решение, принадлежащо към сред-
ния ценови сегмент с разумен компромис на предлаганите екстри. Разглеждайки GIGABYTE 
GA-Z77X-UD3H Wi-Fi, това определено не се отнася за нея. Платката предлага изключител-
но висока функционалност, като в това отношение отстъпва на топмоделите единствено в 
липсата на втори LAN порт и IEEE1394 – неща, които едва ли някога ще ви се наложи да 
използвате. Наличието на трети PCI Express x16 слот и на mSATA слота за инсталиране на 
SSD модул дава нещото „отгоре”, което всеки един потребител търси в продукта от своя 
клас. И няма да бъде прекалено, ако определим GIGABYTE Z77X-UD3H като „малката голя-
ма дън на платка”. Същевремен но по отношение на тунинг настройки за овърклок тя пред-
лага това, което притежават всички топовърклокърски модели, а даже и превъзхожда ня-
кои от тях. Има доста продукти, които предлагат богат набор от инструменти за овърклок, 
но на практика не могат да постигнат добри резултати заради някои бъгове и дразнещи 
решения. Това при GIGABYTE GA-Z77X-UD3H липсва, защото платката се държи напъл-
но предвидимо и логично. Тя позволява много леко и бързо да се овърклокне системата и 
да се изстиска максимумът, което би засрамило доста нейни „батковци”. Разбира се, всич-
ко това се дължи и на фирмените технологии, които се използват при нея, като например 
Ultra Durable 4. Тя осигурява отлични характеристики в захранващата част и от там – висо-
ка стабилност и надеждност. След известното изоставане на 6-а серия дън ни платки от кон-
курентните продукти, най-вече заради използвания фърмуер, завръщането на Z77 серия-
та е повече от бляскаво с новия UEFI BIOS. За него инженерите от GIGABYTE доста са се 
постарали да му направят много креативен, отлично изглеждащ и функциониращ графичен 
интерфейс. Със своите два режима на работа той позволява както на начинаещия, така и 
на напредналия потребител да се справят лесно и бързо с настройването и конфигурира-
нето на системата  

ПРЕПОРЪЧАНО ОТ

 3D BIOS
Dual BIOS
Качествена изработка и елементна база
Ultra Durable 4
Обратно съвместима с процесорите Sandy Bridge
Wi-Fi и Bluetooth 4.0 (само за версия Wi-Fi)
Отлични овърклок способности
Поддръжка на mSATA SSD за кеширане на дан ни
 Няма повишаване на производителност та спрямо Z68

www.pcworld.bg


http://www.targus.bg/video/targus_lap_chill_mat_keeps_laptops_cool_in_style_youtube.html


Подробен поглед към  
Intel Ivy Bridge – 
първите 22-нанометрови 
процесори
Теория и практика на процесорите от 
трето поколение Core на Intel плюс 
овърклок тестове на Intel Core i7-3770K

Денислав Славчев

Май 2012  www.pcworld.bg78

Продуктови ревюта и обзори

www.pcworld.bg


През последните няколко месеца темата за новите 22-нанометрови процесори на Intel 
не е слизала от страниците на специализираните IT форуми и издания, включител-IT форуми и издания, включител- форуми и издания, включител-
но и PC World. Интерес към новите процесори проявяваха не само ентусиастите, на 

които са нужни максимални скорости и пределни мегахерци, а също така и прагматични-
те потребители, желаещи да се сдобият с икономична мобилна система. В крайна смет-
ка главният въпрос, който терзаеше всички, беше какво предлага това трето поколение от 
Core процесорите на Intel? Технологичен пробив или поредния етап на еволюцион но раз-процесорите на Intel? Технологичен пробив или поредния етап на еволюцион но раз-
витие? Скъпо удоволствие или необходима покупка? На всички тези въпроси, а и на доста 
други, ще се опитаме да отговорим в следващите редове на настоящото обзорно и тесто-
во ревю, още повече че след доста чакане и уговорки най-после имахме възможност та да 
тестваме топмодела Intel Core i7-3770K от новото семейство процесори Ivy Bridge. Естест-
вено, ще споделим с вас впечатленията, които той остави у нас, но преди това ще отделим 
малко внимание на…

Стратегия и тактика
Всички знаем за „тик-так” технологичната стратегия на Intel за развитие на процесорите, 

която компанията налага от години. Новото поколение Ivy Bridge също остава подвластно 
на нея и на практика реализира фазата „тик”. (За незапознатите, следвайки „идеологията” 
на тази стратегия за постоян но усъвършенстване на CPU, Intel с периодичност от една 
година превежда технологичния процес на процесорите си към по-фин, което съответ-
ства на стъпка „тик”, или представя принципно нова архитектура – „так”.) 

Това не е случайно: иновациите никога не търпят отлагане и особено в среда на конку-
ренция точното планиране дава забележимо предимство. Това е особено валидно в случа-
ите, когато на компаниите им се отдава да следват по-рано набелязаните планове. А Intel 
може да си позволи да контролира цялата технологична верига – от появяването на идея-
та, проектирането и разработката до опаковката на готовата продукция. Според хронологи-
ята 2012 г. e времето за поредния етап на стратегията – преход към нов, по-фин технологи-e времето за поредния етап на стратегията – преход към нов, по-фин технологи-времето за поредния етап на стратегията – преход към нов, по-фин технологи-
чен процес на производство. 

Първите продукти, които ще използват новите 22 nm кристали, са процесорите с наиме-
нование Ivy Bridge и предназначени за платформата LGA1155. Но този път в допълнение 
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към усъвършенстването на технологичните норми на производство Intel също внедряват 
нова структура на полупроводниците: вместо традицион ната планарна се използва тример-
на (3D) структура на транзисторите (т.нар.Tri-Gate). Това също беше очаквана промяна. С 
всяко следващо намаляване на технологичния процес, респективно размера на транзисто-
рите, производителите се сблъскват с необходимост та от намаляване на размера на гей-
та и прехода сорс-дрейн, което води до влошаване на експлоатацион ните характеристики 
на полупроводниците. Моделът Tri-Gate предлага тримерна конструкция с няколко гейта, 
намиращи се на миниатюрна силициева пластина, разположена перпендикулярно на под-
ложката. Този подход позволява да се увеличи скорост та на превключване на транзисто-
ра и съществено да се намалят паразитните утечки, да се намали захранващото напреже-
ние и като следствие – енергопотреблението и отделяната топлина. Освен това се появява 
възможност за увеличаване на плътност та на чипа, което означава създаване на по-слож-
ни схеми на една и съща площ. Забележително е, че при внедряването на 3D транзистори-
те себестойност та на чипа се увеличава само с 2-3% спрямо досегашната. 

Независимо от значителните ресурси, с които компанията разполага, от началното разви-
тие до практическото използване на технологията Tri-Gate изминаха 11 години. Едно е, кога-
то става дума за лабораторни експерименти и изследвания, а съвсем различна е ситуация-
та за внедряване в масово производство. Прилагането на тази технология е голям успех за 
инженерите на Intel. Използването на 3D транзистори ще позволи компанията да затвърди 
технологичното си лидерство пред конкурентите. Използването на Tri-Gate транзистори ще 
позволи на Intel и провеждането на практически експерименти с чипове, изпълнени по 14 
nm, даже и по 10 nm технологичен процес. Така прословутият Закон на Мур си остава в 
сила, а това означава, че силициевите полупроводници ще продължат да се борят на про-
цесорния фронт още поне десетина-двадесет години. 

Общ поглед към Ivy Bridge – подобрения и промени
Тъй като процесорите Intel Core от трето поколение са логично продължение на предход- от трето поколение са логично продължение на предход-

ната линия процесори, не е чудно, че те не са претърпели някакви по-сериозни структур-
ни изменения от гледна точка на архитектурата. Сравнявайки топологията на кристала на 
Sandy Bridge с неговия наследник, следва обаче да отбележим значително увеличената 
площ за графичното ядро. Ако в 32-нанометровите чипове тя заема по-малко от една чет-
върт от кристала, то сега на нея практически е отредена една трета от неговата площ. В 
останалата част, като се абстрахираме от мащабирането, визуално двете поколения чипо-
ве доста си приличат. Но пък количествените технологични показатели съществено се раз-
личават. Например Sandy Bridge чипът съдържа близо 1 млрд. транзистора, докато при Ivy 
Bridge той е увеличен до 1.4 млрд. Благодарение използването на Tri-Gate технологията се 
е увеличила съществено плътност та на разположение на полупроводниковите компоненти. 
Независимо че количеството на транзисторите е нараснало с 40%, площ та на новия крис-
тал е намалена от 216 кв.мм на 160 кв.мм (с около 26%). 

По отношение на функционалност та измененията не са съществени. Новият процесор 
съдържа четири изчислителни CPU ядра, едно графично ядро – GPU, интегриран контро-
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лер на памет та, на шина PCI Express. Големият 
обем от L3 кеш памет е достъпен за всички ядра, 
включително и графичното. Блоковете помеж-
ду са свързани посредством скоростна кръгова 
шина. С чипсета процесорът комуникира посред-
ством DMI 2.0 шина. 

Независимо че при пускането на Ivy Bridge ос-
новната задача е бил преходът към новия техно-
логичен процес, Intel са направили някои изме-
нения и във функционалната част на процесора. 

Изчислителните блокове са претърпели оптимизация в част та на операциите делене на 
числа и преобразуване на дан ни. Имен но при този тип задачи трябва да се очаква и подо-
брение на производителност та. Двуканалният контролер на памет та вече е получил офици-
ална поддръжка на DDR3-1600 срещу DDR3-1333 при Sandy Bridge. Също така вече е на-00 срещу DDR3-1333 при Sandy Bridge. Също така вече е на-0 срещу DDR3-1333 при Sandy Bridge. Също така вече е на- срещу DDR3-1333 при Sandy Bridge. Също така вече е на- DDR3-1333 при Sandy Bridge. Също така вече е на-DDR3-1333 при Sandy Bridge. Също така вече е на-. Също така вече е на-
лична поддръжка и на DDR3 модули памети със снижено захранване – DDR3L. Латентност та 
на контролера също е подобрена, така че би трябвало да се очаква и някакво подобрение 
и в приложенията, чувствителни към латентност та. При Ivy Bridge е преработен генерато-dge е преработен генерато-преработен генерато-
рът на случайни числа (Digital Random Number Generator), който се използва при задачите 
на шифроване. Най-забележимата промяна е новият PCI Express 3.0 контролер, които има 
двойно по-голяма пропускателна способност спрямо предходната ревизия, като по този на-
чин ще позволи да се изграждат 2-way мулти-GPU конфигурации без загуба на производи-
телност заради по малкия брой PCI Express линии. 

Графично ядро Intel HD Graphics 4000/2500
При Intel Ivy Bridge, както вече споменахме, графичното ядро е променено спрямо Sandy 

Bridge. То е получило две модификации – Intel HD Graphics 4000 и Intel HD Graphics 2500. 
В пълната версия (4000) изпълнителните блокове са увеличени от 12 на 16, което е осигу-пълната версия (4000) изпълнителните блокове са увеличени от 12 на 16, което е осигу-
рило определена добавка към производителност та. В малката версия (2500) блоковете са 
само 6, колкото и при предшественика му – HD 2000. Новото GPU е получило DX11, OpenGL 
3.1 и OpenCL 1.1 поддръжка, както и подобрена версия на инструмента за кодиране Intel 
Quick Sync 2.0. С по-бързата версия на ядрото ще бъдат снабдени процесорите Core i7 и 
топмоделите от i5 серията. Всички останали ще бъдат с графичното ядро Intel HD 2500. 
Това няма да повлияе на разширената функционалност, но производителност та няма да се 
отличава особено от тази на HD 2000. Заедно с чипсет от 7-а серия графичното ядро на Ivy 
Bridge позволява да се извежда изображение на три независими монитора, докато Sandy 
Bridge – само на два. Стандартната честота на ядрото е 650 MHz, но динамично може да се 
увеличава до 1100-1150 MHz в зависимост от модела на процесора.

Съвместимост
Процесорите Ivy Bridge без проблем могат да работят на продаващите се в момента дън-

ни платки, снабдени с чипсети от 6-а серия – H61, H67, P67, Z68. Технологични трудности 
няма и всичко зависи от желанието на производителите на дън ни платки да снабдят свои-
те модели с обновени версии на фърмуера, поддържащ новите 22 nm процесори Ivy Bridge. 
Разбира се, ако самите дън ни платки не поддържат PCI Express 3.0, няма да може да се 
възползвате от модерния интерфейс. Също така няма да можете да се възползвате и от 
вградената поддръжка на USB 3.0 на чипсетите от 7-а серия. От друга страна, не на всич-ите от 7-а серия. От друга страна, не на всич--а серия. От друга страна, не на всич-
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ки потребители им е нужна тази функционалност, така че, ако намерите изгодни оферти на 
дън ни платки от 6-а серия, това не е лоша възможност да се направи финансова икономия. 

Моделен ред
По традиция новите процесори ще се появят на пазара поетапно. В момента Intel пред-

лагат девет четириядрени процесора, предназначени за настолни системи. Различаване-
то на чиповете от второто и третото поколения е доста лесно по номерацията на моделите. 
Core i5/i7 от серия 2000 са с архитектура Sandy Bridge, а процесорите от серия 3000 са но- от серия 2000 са с архитектура Sandy Bridge, а процесорите от серия 3000 са но- са с архитектура Sandy Bridge, а процесорите от серия 3000 са но-
вите 22 nm процесори Ivy Bridge. Както и преди, главната разлика между Core i7 чиповете 
и Core i5 са поддръжката на технологията Hyper-Threading, както и по-големият обем на L3 
кеш памет та (8 MB срещу 6 MB). 

Поглеждайки основните технически характеристики (табл. 1), може да се види, че прак-, може да се види, че прак-види, че прак-
тически няма принципни изменения в броя на ядрата, количеството на кеш памет та и даже 
в работните честоти. Четириядреният топпроцесор Core i7-3770K има номинална честота 
3.5 GHz и даже при максимален автоматичен овърклок не излиза от предела на 3.9 GHz. В 
аналогична честотна рамка работи и неговият предшественик – Core i7-2700K. Това, кое-2700K. Това, кое-0K. Това, кое-. Това, кое-кое-
то прави впечатление, е изменението на TDP от 95 W при SB до 77 W при Ivy Bridge, което 
представлява 22% по-ниска отделяна мощност. 

Тук обаче има и една важна особеност, касаеща процесора Core i7-3770K, предназна-
чен за търговската мрежа. На опаковката на ритейл екземплярите на този модел се появи 
обозначение на TDP = 95 W, което предизвика малко конфузна ситуация. Това умишлено 
увеличаване на TDP на този модел на Intel е продиктувано от наличния боксов охладител 
в комплекта. Проблемът е, че при по-високи работни температури на една и съща тактова 
честота се увеличава и консумацията на процесора и тогава тя може да надхвърли 77 W. 
Затова от Intel са се презастраховали в случай, че се ползва наличният „боксов” охладител, 
и са завишили TDP спецификацията на процесора на 95 W – а и така определено е по-до- спецификацията на процесора на 95 W – а и така определено е по-до-спецификацията на процесора на 95 W – а и така определено е по-до-на процесора на 95 W – а и така определено е по-до- на 95 W – а и така определено е по-до- – а и така определено е по-до-и така определено е по-до-
бре, отколкото да стане някой „фал” поради предоверяване на ниската мощност. 

Производителност на Ivy Bridge – Core i7-3770K срещу Core i7-2600K
За да се запознаем с производителност та на Ivy Bridge, ще използваме процесора Core 

i7-3770K, който в момента е флагманът на Intel от това поколение. За сравнение ще го съ-в момента е флагманът на Intel от това поколение. За сравнение ще го съ- момента е флагманът на Intel от това поколение. За сравнение ще го съ-ът на Intel от това поколение. За сравнение ще го съ- на Intel от това поколение. За сравнение ще го съ-от това поколение. За сравнение ще го съ-
поставим с Core i7-2600K от предното (Sandy Bridge) поколение. (По-правилно би било да 
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го сравним с i7-2700K, тъй като по цена тези два модела са еднакви, но не разполагахме с 
такъв.) Честотната формула на 3770К e 3.5 GHz/3.9 GHz, докато при 2600K е 3.4/3.8 GHz. 
Честотите са много близки на двата процесора, но при i7-3770K Turbo boost технологията 
работи доста по-агресивно, като реално даже и при тежки изчисления честотата остава с 
200 MHz над номиналната, докато при 2600К е само със 100 MHz отгоре. За да се види как-
во подобрение в производителност та предоставя Ivy Bridge за MHz срещу MHz, направи-MHz срещу MHz, направи-срещу MHz, направи-MHz, направи-, направи-
хме тест и на фиксирани работни честоти (без turbo boost) – 4 GHz. Както е ясно от получе-. Както е ясно от получе- Както е ясно от получе-
ните резултати, реалното подобрение в производителност та на Ivy Bridge от оптимизиране 
на архитектурата е в рамките на няколко процента, а при някои много специфични прило- е в рамките на няколко процента, а при някои много специфични прило-, а при някои много специфични прило-
жения може да достигне и до 6-10%. Това при щатен режим, в комбинация с по-агресивна-
та технология Turbo boost, дава подобрение спрямо 2600К от порядъка на 10-15%. Това не 
е никак малко за редовия потребител, който не се интересува от овърклок.

Производителност на HD 4000 графиката
Съвсем очевидно е, че колкото са по-високи производителност та и функционалност та на 

вграденото графично ядро в Ivy Bridge, толкова се разширява кръгът на потенциалните по- в Ivy Bridge, толкова се разширява кръгът на потенциалните по-, толкова се разширява кръгът на потенциалните по- толкова се разширява кръгът на потенциалните по-
требители, за които възможностите на графичното ядро са напълно достатъчни за работа и 
развлечение. От Intel сериозно са се потрудили и са увеличили броя транзистори с цел по-
добряване на производителност та и разширяване на функционалност та на решението си. 
Кaкто се вижда от резултатите, усилията им не са отишли напразно и HD 4000 демонстри-aкто се вижда от резултатите, усилията им не са отишли напразно и HD 4000 демонстри-кто се вижда от резултатите, усилията им не са отишли напразно и HD 4000 демонстри-илията им не са отишли напразно и HD 4000 демонстри-лията им не са отишли напразно и HD 4000 демонстри-
ра драстично подобрение на производителност та спрямо предходното решение HD 3000 в 
Sandy Bridge. 

Енергопотребление
Същественото намаляване на TDP в новите процесори ни заинтригува доста. Стойност та 

от 77 W за четириядрен процесор с поддръжка на Hyper-Threading звучи отлично на фона 
на 95 W на предшественика му. Практическите измервания показаха, че всичко си е на мяс-
то и не се различава от това, в което ни убеждават от Intel. Реално в покой (Idle режим) си-Intel. Реално в покой (Idle режим) си-. Реално в покой (Idle режим) си-Idle режим) си- режим) си-
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туацията е практически непроменена – тогава всички енергоспестяващи технологии и ме-
ханизми работят, като честотата и захранващото напрежение са редуцирани до минимум, а 
блоковете, които бездействат, се изключват напълно. При това положение практическа раз-
лика трудно би имало, но под сериозно натоварване картината рязко се изменя. Реално в 
тази ситуация i7-3770 има 20 W по-ниска консумация от своя предшественик Core i7-2600K, 
още повече че неговите работни честоти са и по-ниски.

Овърклок експерименти с Ivy Bridge
Възможностите за овърклок на този или онзи процесор винаги са вълнували ентусиастите 

особено когато става дума за ново поколение процесори на Intel. За целта от компанията са 
приготвили някои полезни и интересни неща. Така например при чиповете с индекс „K” про-K” про-” про-
цесорният множител е увеличен до 63 за разлика от Sandy Bridge, където максималната стой-
ност е ограничена до 59. В ръчен режим може да се овърклоква и графичното ядро. Множите-
лят за GPU също е увеличен от 57 на 60. Впрочем подобни стойности по-скоро са интересни 
за екстремни потребители ентусисти, използващи екстремни охлаждания, като течен азот 
или течен хелий. За по-щадящ овърклок тези стойности и без друго не са подходящи. 

По-полезна за практиката изглежда възможност та за увеличаване на честотата на памет-
та до 2666 MHz и нагоре, като стъпката сега може да е 200 MHz и 266 MHz, докато преди 
беше само 266 MHz. Също така се поддържат модули с профил XMP v1.3. По отношение 
на повишаването на системната честота (bclk) тук нещата са без изменение – без ущърб на 
стабилност та честотата на bclk може да варира в рамките на + /- 7%. За жалост обаче не 
се появиха множители от типа на 1,25 и 1,67 на системната шина по подобие на LGA2011 
платформата. 

Но да се върнем на логичния въпрос каква е реалната ситуация с процесорите Ivy Bridge 
и техния овърклок потенциал? Преходът към по-фин технологичен процес като правило 
позволява да се разширят честотните възможности на процесорите. Знаейки за отличните 
възможности на предшественика му Sandy Bridge, любителите на „многото мегахерци” (на-
ричани още овърклокъри и ентусиасти) разчитаха на безпроблемната работа на Ivy Bridge 
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на честоти от порядъка на 5.0 GHz – 5.5 GHz. Обаче при новите 22 nm чипове на Intel ситу-.0 GHz – 5.5 GHz. Обаче при новите 22 nm чипове на Intel ситу-0 GHz – 5.5 GHz. Обаче при новите 22 nm чипове на Intel ситу-GHz – 5.5 GHz. Обаче при новите 22 nm чипове на Intel ситу-– 5.5 GHz. Обаче при новите 22 nm чипове на Intel ситу- 5.5 GHz. Обаче при новите 22 nm чипове на Intel ситу-5.5 GHz. Обаче при новите 22 nm чипове на Intel ситу-.5 GHz. Обаче при новите 22 nm чипове на Intel ситу-5 GHz. Обаче при новите 22 nm чипове на Intel ситу-. Обаче при новите 22 nm чипове на Intel ситу- Обаче при новите 22 nm чипове на Intel ситу-
ацията се оказа не така еднозначна, както очаквахме. По време на тестовете максимална-
та честота, която успяхме да постигнем, беше 4,8 GHz, и то на напрежение 1,3 V. При това 
тази честота за жалост толкова повиши температурите на процесора, че стана невъзмож-
но чипът да бъде удържан от нашия въздушен охладител Noctua ND-H14 на някакви по-
нормални температури. При стартиране на теста LinX, след кратък интервал от време се 
включваше тротлингът на процесора. Това ни накара да поставим водно охлаждане от ви-
сок клас с троен радиатор на XSPS и 6x120 mm вентилатора, работещи в пуш-пул схема. 
Това се оказа добър ход и след 8 часа тест нямаше ядра, които да надхвърлят температу-
ра от порядъка на 90 градуса C. Разбира се, всички вентилатори работеха на обороти от 
1800 rpm, което е доста шумно и определено не е пригодно за стандартно PC. Знаем обаче 
от Sandy Bridge процесорите, че тестът LinX нагрява още повече ядрата, когато се изклю-nX нагрява още повече ядрата, когато се изклю- нагрява още повече ядрата, когато се изклю-
чи Hyper-Threading, и затова решихме да го изключим. За съжаление ситуацията не беше в 
наша полза и след около половин час видяхме стойности на температурата, отиващи на ня-
кои ядра към 95 градуса C, което означава, че едва ли CPU-то щеше да издържи един 8-ча-CPU-то щеше да издържи един 8-ча--то щеше да издържи един 8-ча-
сов тест на по-нормални стойности. Наистина, температурата за включване на тротлинга 
(Tjmax) при Ivy Bridge е повишена до 105 градуса C, но това едва ли е някакво успокоение, 
при положение че е само с 5 градуса C повече спрямо Sandy Bridge. 

Изглежда овърклок проблемът на новите процесори се корени в няколко неща. Първо, 
това е намалената площ на кристала, особено след увеличаването на заеманата площ на 
вграденото графично ядро. Всеки може да пресметне на каква площ са разположени изчис-
лителните ядра, L3 кешът и контролерът на памет та и останалата периферия. Това опреде-
лено създава трудност при охлаждане. От друга страна, използването на Tri-Gate транзис-
тори също създава проблем. За разлика от планарния транзистор 3D транзисторите заемат 
място във вертикално направление и голямата плътност, която позволяват на кристала да 
се постигне, е за сметка на по-голямото количество топлина на единица площ, което трябва 
да се отведе. Затова, ако скоро не се вземат специални мерки (като например при изграж-
дането на чипа да се използва някоя от най-новите разработки на нанотехнологиите за по-
ефективно отвеждане на топлината от кристала), то заради по-голямата дебелина на слоя 
ще се затрудни значително и предаването на топлината от вътрешност та на кристала към 
повърхност та му, където се монтира охладителят. Всичко това създава сериозен проблем 
при повишена консумация (тоест при овърклок). По време на нашите тестове установихме, 
че при повишаване на напрежението (както и само на честотата, но в по-малка степен) тем-
пературата, измервана вътре в ядрата, рязко нараства, докато тази в основата на охлади-, измервана вътре в ядрата, рязко нараства, докато тази в основата на охлади- измервана вътре в ядрата, рязко нараства, докато тази в основата на охлади-
теля ни почти не се променя. Същото наблюдавахме с температурата на водата на водното 
ни охлаждане, която нарасна с около 2 градуса C, докато тази на ядрата се беше повишила 
с близо 25-30 градуса C. Това просто потвърди горното ни предположение, още повече че в 

Таблица 1 – Модели настолни процесори Ivy Bridge

Процесор Номинална работна 
честота на  
графичното ядро

Максимална  
динамична честота 
на графичното ядро

PCIe 
3.0

Intel 
Secure 
Key

Intel OS 
Guard

Intel 
SIPP

Intel 
vPro

Intel 
VT-d

Intel 
TXT

Intel Core i7-3770K Unlocked 650 MHz 1150 MHz Да Да Да Не Не Не Не

Intel Core i7-3770 650 MHz 1150 MHz Да Да Да Да Да Да Да

Core i7-3770S 650 MHz 1150 MHz Да Да Да Да Да Да Да

Core i7-3770T 650 MHz 1150 MHz Да Да Да Да Да Да Да

Intel Core i5-3570K Unlocked 650 MHz 1150 MHz Да Да Да Не Не Не Не

Intel Core i5-3550 650 MHz 1150 MHz Да Да Да Да Да Да Да

Core i5-3550S 650 MHz 1150 MHz Да Да Да Да Да Да Да

Intel Core i5-3450 650 MHz 1100 MHz Да Да Да Не Не Не Не

Core i5-3450S 650 MHz 1100 MHz Да Да Да Не Не Не Не
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20269

22436

23061

23755

Intel Core i7-2600K

Intel Core i7-3770K

Intel Core i7-2600K 4.0GHz

Intel Core i7-3770K 4.0GHz

7-Zip v9.2

MIPS

6,82

7,53

7,86

8,13

Intel Core i7-2600K

Intel Core i7-3770K

Intel Core i7-2600K 4.0GHz

Intel Core i7-3770K 4.0GHz

Cinebench 11.5, multi

Точки

37

42

42,4

45,3

Intel Core i7-2600K

Intel Core i7-3770K

Intel Core i7-2600K 4.0GHz

Intel Core i7-3770K 4.0GHz

x264 Benchmark 4.0, 2-pass

FPS

3227

3263

3341

3372

Intel Core i7-2600K

Intel Core i7-3770K

Intel Core i7-2600K 4.0GHz

Intel Core i7-3770K 4.0GHz

PCMark 7

PCMarks

5782

5826

5881

5923

Intel Core i7-2600K

Intel Core i7-2600K 4.0GHz

Intel Core i7-3770K

Intel Core i7-3770K 4.0GHz

3DMark 11
Performance

3DMarks

62,6

63,2

63,5

63,9

Intel Core i7-2600K

Intel Core i7-3770K

Intel Core i7-2600K 4.0GHz

Intel Core i7-3770K 4.0GHz

MAFIA 2, HQ
1920x1080

FPS

86,9

88,6

88,7

89,1

Intel Core i7-2600K

Intel Core i7-3770K

Intel Core i7-2600K 4.0GHz

Intel Core i7-3770K 4.0GHz

HardReset, HQ
1920x10820

FPS

126

126

127

127Intel Core i7-3770K

Intel Core i7-2600K

Intel Core i7-3770K 4.0GHz

Intel Core i7-2600K 4.0GHz

DiRT 3 
1920x1080

FPS

104

104

105

105Intel Core i7-3770K 4.0GHz

Intel Core i7-2600K 4.0GHz

Intel Core i7-3770K

Intel Core i7-2600K

H.A.W.X. 2, HQ
1920x1080

FPS

22467

43208

Intel Core i7-2600K (HD 3000)

Intel Core i7-3770K (HD 4000)

3DMark Vantage

3DMarks

19,1

28,2Intel Core i7-3770K (HD 4000)

Intel Core i7-2600K (HD 3000)

DiRT 3, LQ
1920x1080

FPS

19,8

32,9Intel Core i7-3770K (HD 4000)

Intel Core i7-2600K (HD 3000)

HardReset, LQ
1920x1080

FPS

23

36Intel Core i7-3770K (HD 4000)

Intel Core i7-2600K (HD 3000)

H.A.W.X. 2
1920x1080

FPS

81

152

82

173

Intel Core i7-
3770K 

Intel Core i7-
2600K

LinX - измерване на енергопотреблението
[W]

Натоварване

Покой
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Мрежата се появи информация на ентусиасти, които 
са премахнали предпазната капачка върху кристала, 
като постигнатите резултати никак не са обнадежда-
ващи – около 50 MHz по-висок овърклок. 

Общо взето, процесът е лавинообразен, защото за 
постигане на всеки 100 MHz отгоре процесорът изис-
ква около 0,06-0,07 V повишаване на напрежението. В 
началото много от потребителите набеждаваха за про-
блема термоинтерфейса между капачката и криста-
ла, който е най-обикновена термопаста, а не познатата 
спойка към кристала с материал на основата на индий. 
Впоследствие се оказа, че поставянето на охладителя 
върху голия кристал само незначително намалява тем-
пературата, но по никакъв начин не решава проблема. 
С други думи, добрата новина е само за екстремните 

овърклокъри, използващи течен азот или хелий, но за обикновените потребители с въздушни и 
водни охлаждания нещата с овърклока на Ivу Bridge засега са като в задънена улица.

Но да се върнем към нашите резултати. В крайна сметка с нашето въздушно охлаждане 
успяхме да постигнем стабилна работа на 4.6 Ghz при захранващо напрежение 1,180 V и 4.7 
GHz при 1,250 V. Във втория случай обаче температурите бяха много високи и с лекота „удря-Hz при 1,250 V. Във втория случай обаче температурите бяха много високи и с лекота „удря-z при 1,250 V. Във втория случай обаче температурите бяха много високи и с лекота „удря-. Във втория случай обаче температурите бяха много високи и с лекота „удря-атурите бяха много високи и с лекота „удря-турите бяха много високи и с лекота „удря-бяха много високи и с лекота „удря-яха много високи и с лекота „удря- и с лекота „удря-
ха” 95 градуса C. Обобщено накратко, за момента с тази първа ревизия на Ivy Bridge масово 
постижимите честоти за стабилна работа са около 4.6-4.7 GHz с топвъздушни охлаждания и 
около 4,7-4,8 GHz – за висок клас водни охлаждания. Да се надяваме, че в следващите реви- GHz – за висок клас водни охлаждания. Да се надяваме, че в следващите реви-GHz – за висок клас водни охлаждания. Да се надяваме, че в следващите реви-– за висок клас водни охлаждания. Да се надяваме, че в следващите реви-за висок клас водни охлаждания. Да се надяваме, че в следващите реви-висок клас водни охлаждания. Да се надяваме, че в следващите реви-
зии нещата ще се подобрят. Все пак това не би трябвало да разочарова ентусиастите, защо-
то тестовете показват, че Ivy Bridge е по-бърз от Sandy Bridge – за да може вторият да се из-Ivy Bridge е по-бърз от Sandy Bridge – за да може вторият да се из-vy Bridge е по-бърз от Sandy Bridge – за да може вторият да се из-
равни с първия, са му необходими около 200 MHz по-висока работна честота. 

Заключение
Очевидно е, че при разработката на процесорите Ivy Bridge приоритетна задача на Intel e 

била да се увеличи енергоефективност та на чиповете. Преходът на 22 nm и 3D структурата 
на транзисторите са позволили да се постигнат доста добри резултати в това отношение. А 
що се отнася до изчислителната производителност, то едва ли по този показател може да 
имаме някакви претенции, даже и да беше останала на нивото на предшественика му. Въ-
преки това при Ivy Bridge получаваме едно ускорение от средно 5-10%, което е повече от 
добре за тази стъпка „тик” от технологичната стратегия на Intel. Освен това Intel доста сери-
озно са поработили върху интегрираното видео и са увеличили значително неговото бързо-
действие, а също са разширили и функционалност та му. 

Разбира се, компанията има още много работа в усъвършенстването на вградените гра-
фични решения, докато достигне нивата на интегрираните GPU модули на AMD, но прогре-интегрираните GPU модули на AMD, но прогре-модули на AMD, но прогре- на AMD, но прогре-AMD, но прогре-
сът все пак е очевиден – ако с такива стъпки се развиваха всички технологии, то сега си-
гурно щяхме да сме вече на друга планета. Новите процесори Ivy Bridge максимално бързо 
след анонса ще наситят пазара по обещанията на Intel, сроковете за появата на останали-ntel, сроковете за появата на останали-, сроковете за появата на останали-
те модели също са намалени. В същото време притежателите на Core i5/i7 с архитектура 
Sandy Bridge могат спокойно да си отдъхнат, защото техните процесори продължават да са 
актуални и ъпгрейдът им към новото поколение засега няма особен резон. 

Всъщност 22 nm Ivy Bridge са интересни за тези, за които вече е дошло време за ъп-
грейд, а въпросните чипове са едно отлично и логично решение. Ако въпросът за избора 
стои между Sandy Bridge с блокиран множител и Sandy Bridge или Ivy Bridge с разблокиран 
такъв, то тогава е нужно да се определят първо приоритетите. От едната страна на везни-
те са намаленото TDP, поддръжката на PCI-E 3.0, възможност та за използване на по-бърза 
памет, по-бързото графично ядро, както и други малки екстри на Ivy Bridge. От другата стра- на Ivy Bridge. От другата стра-на Ivy Bridge. От другата стра-Ivy Bridge. От другата стра-. От другата стра-
на са по-високата цена за процесор и дън на платка, както и не на последно място по-мал-
кият овърклок потенциал. Затова всичко зависи от конкретните приоритети на потребителя. 
Ако говорим за процесори със заключен множител, то тук нещата са достатъчно банални. В 
сравнение със Sandy Bridge Ivy Bridge предлага разширена функционалност, по-висока про-
изводителност и има по-ниска консумация. При равни цени на моделите с близки работни 
честоти изборът е очевиден и твърдо в полза на Ivy Bridge. 

Таблица 2 – Сравнение на цените на 
Sandy Bridge и Ivy Bridge процесорите

Sandy Bridge Цена Ivy Bridge Цена

Core i7-2700K $332 Core i7-3770K $313

Core i7-2600 $294 Core i7-3770 $278

Core i5-2550K $225 Core i5-3750K $212

Core i5-2500 $205 Core i5-3550 $194

Core i5-2400 $184 Core i5-3450 $174

www.pcworld.bg  Май 2012 87

Продуктови ревюта и обзори

www.pcworld.bg


Кой квадрат трябва да се постави на мястото на 
въпросителния знак?

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

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

ОНО КЪСЕН ДЕБИЛ е анаграма на два антони-
ма, съдържащи съответно 6 и 7 букви. Кои са те?

1 Колко минути преди 12 на обяд е сега, ако 
преди 42 минути е било пет пъти по толкова 
минути след 9 часа сутринта?

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

3  8  4  3  1  2  8

8  7  6  4  2  1  9

7  8  4  ?  1  1  2

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 по-
пълвате и изпращате, сега можете да я отпечатате – при 
това неограничен брой пъти и така да играете за награди-
те заедно с цялото си семейство или приятелите си. 

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

ГОЛЯМАТА 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, видеоизход, GPS приемник, 3G, Wi-Fi 
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. 5 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

• Чанта за лаптоп PRIVILEG K8001 15” 
Чантите за преносими компютри РRIVILEG, които от миналата година се предлагат у нас, се от-

личават със здравина, елегантен дизайн, функционалност и добро съотношение между цена и ка-
чество. Моделът PRIVILEG K8001, предназначен за лаптопи с диагонал до 15 инча, е отлична илюс-
трация за това, като освен със стилен дизайн, се отличава също с вътрешно релефно покритие, 
фронтален джоб с цип за аксесоари и няколко допълнителни отделения за документи. 
• Игра за РС от ПУЛСАР – Diablo III 

• Разходете се из Светилището – живия, дишащ готически фентъзи свят на Diablo III – пресъздаден 
с великолепни триизмерни анимации • Сражавайте се със силите на Пламтящите демони с нови кла-
сове герои като неземния Witch Doctor или преработените бойци от предишните части на Diablo като 
могъщия Barbarian • Хвърлете Ада срещу враговете си и използвайте интерактивния свят като оръ-
жие: поставяйте коварни капани, хвърляйте разрушими предмети срещу опонентите си и използвайте 
препятствията в околната среда като свое предимство • Преживейте напрежението на мултиплейъра 
на Diablo III в съвсем новата, адски усъвършенствана Battle.net платформа с редица подобрения, кои-
то улесняват връзката с приятелите ви и правят кооперативния геймплей още по-забавен. 

Повече подробности за играта можете да научите на www.pulsar.bg.
• 4-портов USB 2.0 мобилен HUB от TARGUS с прибиращ се кабел

Разширява един USB порт до 4 високоскоростни порта за свързване и/или захранване на 
iPod/MP3 player, Smartphone или други периферни устройства като мишки, клавиатури, външ-
ни дискове за вашия лаптоп. USB кабелът никога не се губи и се прибира удобно в леглото си. 
Съвместимост: PC/MAC/Netbook. Захранване: от USB. Портативният дизайн (8,7 см х 3,8 см х 
1,4 см) с вграден кабел е перфектен за пътуване.
Отпечатайте тази и следващата страници и попълнете верните отговори. Моля, попълвайте 
имената си във формата за участие. Анонимни отговори не могат да бъдат включвани в класациите!
Отговорите изпращайте до 15.06.2012 г. на адрес:
София 1000, п.к. 209, за IQ теста
Непотърсени награди 60 дни след обявяването им остават в полза на PC World България.

 .......................................
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Открийте 13-буквената дума в следната 
анаграма:

ПОСЯВАМ ДРИГЕР 

Коя от думите в скоби е в най-голяма сте-
пен противоположна по значение на думата с 
главни букви (подчертайте я)? 

ЧЕВРЪСТ (преходен, вцепенен, подвижен, 
скован, несигурен)

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 началната буква и образувайте 
9-буквена дума, като вървите спираловидно, 
попълните липсващите букви и завършите в 
центъра.

Л   А   *
П   Е   В
*    *    А

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 

По посока на часовниковата стрелка открийте 
антонимите в двата кръга. Трябва да попъл-
ните и липсващите букви. 

5

9

87

Награди от теста в бр. 3'2012 
печелят:

Свилен Николаев Серафимов, Добрич – 

охладителна поставка за ноутбук Cool-fan-

two fans

Бойко Цочев Славчев, Ловеч – игра за РС 

от ПУЛСАР – Deus Ex: Human Revolution

Иван Станимиров Стоянов, Пловдив – 

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. 3'2012: 
1 ЕВКАЛИПТ; 2 ДРЯЗГА; 3 ИЗЛЮПВАМ, ЛИКУВАЩИ;  
4 ПОДРЕДЕН, РАЗПИЛЯН; 5 д) ПОПРАВЯНЕ;  

6 ПРОВИНЦИЯ; 7 6,28; През число са дадени две 

аритметични прогресии със стъпки – 0,06 и + 0,06:  

- 0,06 > 6,72; 6,66; 6,60; 6,54 

+ 0,06 > 6,10; 6,16; 6,22; 6,28;  
8 ПЕСТЕТЕ; 9 Вж. фиг. 1; � Вж. фиг. 2

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

 ....................................................................................
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Пролетна реколта от нивите на 
отворения код (и не само)

По традиция в края на април излиза пролетната версия на операцион ната система Ubuntu Linux, а на 
26-и миналия месец дойде ред на тази с пореден номер 12.04, известна в „зоологията“ и като педантичен 
мравояд (Precise Pangolin). Имен но тя е основен акцент в майската DVD селекция към дигиталното изда-
ние на PC World, откъдето можете да си я инсталирате и използвате както в 32-, така и в 64-битов вариант. 

Най-прясното Ubuntu обаче е само една малка част от полезния софтуер, който ще откриете в подбор-
ката ни. Вторият съществен акцент са инструментите за възстановяване на изтрити файлове, които чес-
то се оказват последния спасителен пояс при инцидентна загуба на информация. Затова, а и в тон с об-
зора от рубрика “Софтуер” на списанието, тук ви предлагаме няколко от популярните, свободно достъпни 
и, не на последно място, ефективни програмки за изпълнението на тази отговорна задача. В това издание 
на DVD селекцията доста обширна е и секцията “Интернет”, тъй като през април излезе и доста изобилна 
реколта от нови версии на популярни браузъри, e-mail и торент клиенти и прочее софтуер за обслужване 
на работата и забавленията в Мрежата.

Естествено, покрихме с нови издания и голяма част от останалите обичайни секции, като остана място 
и за една демо игра, която сигурно ще допадне на любителите на забавленията. Както обикновено всич-
ко това е подбрано, проверено и каталогизирано от експертите на SoftVisia.com специално за Вас, чита-
телите на PC World

Желаем ви приятни и ползотворни минути с поредната софтуерно-мултимедийна колекция.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
Май 2012  www.pcworld.bg90
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Съдържание на DVD – PC World 05‘2012
Файлове и твърди дискове

GetDataBack for FAT 4.25
Windows All, Shareware, $69
свали

След всяко използване на тази програма вие ще бъдете повече от благодарни, защото на всеки му се е случвало да губи 
цен ни дан ни – дали поради невнимателно изтриване, дали поради нежелан формат или просто учудваща загуба на ин-
формация.

GetDataBack for NTFS 4.25
Windows All, Shareware, $69
свали
Recover My Files 4.9.4.1343
Windows All, Shareware, $69.95
свали

Recover My Files ще възстанови бързо и лесно изтрити файлове от вашето кошче, след формат, повреда на твърдия Ви 
диск, вируси, неочаквано спиране на системата или грешка в някоя програма. Приложението работи с всякакви носители 
на информация, като твърди дискове, дигитални камери, USB стикове и много други. 

Recuva 1.42.544
Windows All, Freeware
свали

Recuva е безплатно приложение за възстановяване на изтрити файлове. Програмата ще ви помогне да възстановите ин-
цидентно изтрити документи, снимки и всякакви други от твърдия си диск, от дигитални фотоапарати, карти с памет и MP3 
плеъри. Също така можете да възстановите информация, изтрита от вируси, бъгове и забивания на системата ви. Прило-
жението е дело на фирмата Piriform, която е известна с другия си чудесен продукт – CCleaner.

R-Studio 5.4 build 134580
Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, 
Shareware, $79.99
свали

R-Studio е приложение за възстановяване на изтрити файлове, което е снабдено със специална технология, която му поз-
волява да възстановява дан ни от следните файлови системи: FAT12/16/32, NTFS, NTFS5 (Windows 2000/XP/2003/Vista 
файлови системи), Ext2FS/Ext3FS (LINUX файлови системи) и UFS1/UFS2 (FreeBSD/OpenBSD/NetBSD файлови системи). 
Позволява и връщане на дан ни от Вашия твърд диск или на този от мрежата Ви, дори ако той е форматиран или повре-
ден.

Графика
PhotoScape 3.6.2.exe
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, 
Freeware
свали

PhotoScape е програма за работа с графични файлове, включваща в себе си различни функции. Програмата притежа-
ва възможности за разглеждане на картинки (viewer), базова редакция на изображения (editor), създаване на анимирани 
GIF изображения (animated GIF), разпечатване (print), разделяне на дадено изображение на части (splitter), обединяване 
на изображения (combine) прихващане на екрана (screen capture), преименуване на много изображения наведнъж (batch 
rename) и други. 

Picasa 3.9.0 Build 136.2.exe
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, 
Freeware
свали

Picasa е софтуер, който ви помага веднага да намерите, редактирате и споделяте всички снимки на вашия компютър. Мо-
жете да започнете, като използвате Picasa за лесно сваляне на снимки от вашата камера. От този момент всеки път, кога-
то отваряте програмата, тя автоматично ще намира всички ваши снимки (дори тези, които сте забравили) и ще ги сорти-
ра във видими албуми, подредени по дата с имена на папки, които да разпознавате. Можете да местите с мишката, за да 
подредите вашите албуми и да направите етикети за създаване на нови групи.

Интернет
Dropbox 1.4.2
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, 
Freeware
свали

Dropbox е мощно приложение за споделяне и синхронизация на файлове, което може да бъде използвано както за слу-
жебни нужди, така и за лични цели. С помощ та на Dropbox ще можете да споделяте своите файлове с приятели и познати 
без да се притеснявате за тяхната сигурност. Също така ще можете да синхронизирате файлове между различни компю-
три с различни операцион ни системи. Приложението ви дава възможност да осъществявате работа по вашите файлове от 
различни компютри едновремен но, да ги достъпвате от всеки един компютър през web интерфейс, както и да възстанови-
те по-стари версии на използваните файлове.Dropbox 1.4.2 for Linux

Linux, Freeware
свали
Dropbox x64 1.4.2 for Linux
Linux, Freeware
свали
Dropbox 1.4.2 for MacOS
MacOS, Freeware
свали
Google Chrome 18.0.1025.168
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Google Chrome е браузър, създаден да направи работата в интернет по-бърза, по-лесна и по-безопасна, с минимален ди-
зайн, който не се натрапва.

Google Chrome Portable 
18.0.1025.168
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали
Google Drive 1.0 Beta
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Google Drive е cloud базирана услуга, която ще ви позволи да съхранявате множество и големи файлове в Интернет и да 
ги достъпвате от всяка една точка на земното кълбо, включително и от мобилното си устройство. Google създадоха услу-
га, която ви позволява да споделяте работата по дадени файлове със свои близки или колеги, да възстановявате стари 
версии на файловете си или да стартирате файловете директно от Интернет с помощ та на вградените програми в услуга-
та. Приложението Google Drive създава виртуално устройство на вашия компютър, чрез което устройство можете лесно и 
бързо да качвате файловете си. 

www.pcworld.bg  Май 2012 91

DVD

http://softvisia.com/download.php?view.685
http://softvisia.com/download.php?view.685
http://softvisia.com/download.php?view.397
http://softvisia.com/download.php?view.933
http://softvisia.com/download.php?view.1032
3.6.2.exe
http://softvisia.com/download.php?view.1454
136.2.exe
http://softvisia.com/download.php?view.593
http://softvisia.com/download.php?view.2533
http://softvisia.com/download.php?view.2533
http://softvisia.com/download.php?view.2533
http://softvisia.com/download.php?view.2533
http://softvisia.com/download.php?view.3719
http://softvisia.com/download.php?view.1442
http://softvisia.com/download.php?view.5115
www.pcworld.bg


Google Earth 6.2.2.6613
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, 
Freeware
свали

Google Earth е триизмерен модел на Земята като ви дава възможност да видите всяка една точка върху земното кълбо. С 
помощ та на програмата можете да прелетите от едно място до друго, да видите световни забележителности или да откри-
ете дадена улица и да видите къде живеете.

ICQ 7M Build 6800
Windows All
Adware
свали

ICQ (I Seek You) е се описва като онлайн пейджър и едно от най-известните средства за комуникация през интернет в ре-
ално време. Клиентът поддържа както текстово общуване, така и аудио и видео разговори. С негова помощ ще можете да 
изпращате и получавате съобщения дори и когато не сте онлайн, да изпращате SMS съобщения и файлове и много други.

Miranda IM 0.9.48
Windows All, Freeware
свали

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

Miranda IM Portable 0.9.48
Windows All, Freeware
свали
Mozilla Firefox 12.0
Windows All, Freeware
свали

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

Mozilla Firefox 12.0 BG
Windows All, Freeware
свали
Mozilla Firefox 12.0 for Linux
Linux, Freeware
свали
Mozilla Firefox x64 12.0 for 
Linux
Linux, Freeware
свали
Mozilla Firefox 12.0 for MacOS
MacOS, Freeware
свали
Mozilla Firefox Portable 12.0
Windows All, Freeware
свали
Mozilla Thunderbird 12.0.1
Windows All, Freeware
свали
Mozilla Thunderbird 12.0.1 BG
Windows All, Freeware
свали
Mozilla Thunderbird 12.0.1 for 
Linux
Linux, Freeware
свали
Mozilla Thunderbird x64 12.0.1 
for Linux
Linux, Freeware
свали
Mozilla Thunderbird 12.0.1 for 
MacOS
MacOS, Freeware
свали
Mozilla Thunderbird Portable 
Edition 12.0.1
Windows All, Freeware
свали
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TightVNC 2.5
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, 
Freeware
свали

ThightVNC може да се счита за малкия брат на UltraVNC и е програма за отдалечен контрол на друг компютър (при взаим-
ното съгласие на потребителите разбира се). Както всеки стандартен VNC софтуер и тази програма разполага със сървъ-
рен (server) и клиентски (viewer) модул. Първият се инсталира на компютъра, който ще бъде контролиран, а вторият се из-
ползва за контрол на първия. TightVNC е лишена от някои функции на по-големия си брат – UltraVNC, но е се опитва да 
компенсира с многоплатформеност – има версии и за Linux/Unix. 

Trillian 5.1 Build 19
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, 
Freeware
свали
uTorrent 3.1.3 Build 27120
Windows All, Freeware
свали

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

uTorrent Portable 3.1.3 Build 
27120
Windows All, Freeware
свали
VDownloader 3.9.1195
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, 
Freeware
свали

VDownloader ще ви помогне да изтеглите любимите си клипчета от сайтове като Google, Youtube и Grinvi. Програмата не 
изисква инсталация и с нея се работи изключително лесно като дори и не се налага да въвеждате адреса за избрания 
клип, а просто да го отворите в браузъра си. Заедно с това можете да избирате между множество формати за изходящия 
файл.

Линукс
Ubuntu 12.04 (Precise 
Pangolin)
Multiplatform
GPL (GNU General Public License)
свали

Убунту е операцион на система, разработвана от общество от програмисти, подходяща за лаптопи, настолни компютри и 
сървъри. Независимо дали я ползвате на работа, у дома или в училище, Убунту съдържа всички приложения които ще ви 
потрябват някога, от текстообработващи програми и клиенти за електрон на поща, до сървъри и инструменти за разрабо-
тване на софтуер.

Ubuntu x64 12.04 (Precise 
Pangolin)
Multiplatform
GPL (GNU General Public License)
свали

Офисни програми
ABBYY FineReader 
11.0.102.583 Professional 
Edition
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, 
Shareware, €129
свали

ABBYY FineReader Professional Edition е програма за оптично разпознаване на символи (OCR), което служи за прехвърля-
не на документи/текст от хартия в цифров вид на компютъра Ви. Тя може да използва скенера директно, а може ѝ бъде 
указано да обработи съществуващи файлове – най-известните изображения (BMP, TIFF, JPG, GIF, PNG, PCX), PDF фай-
лове, DjVu файлове и др. Като изходни файлове програмата може да създава: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, 
HTM, DLF, CSV и LIT файлове, както и по-обикновените RTF и TXT.

ABBYY PDF Transformer 
3.0.100.399
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, 
Shareware, €69
свали

ABBYY PDF Transformer е програма за конвертиране от и в PDF. Програмата може да създава PDF файлове от TXT, HTM 
и RTF файлове и може да преобразува PDF файлове в TXT, RTF, HTML, DOC, XLS и PDF и PDF/A файлове, в които може 
да се търси. Има и възможност за обединяване на няколко файла (TXT, RTF, PDF) в един PDF файл. Програмата запазва 
структурата на оригиналните файлове, поддържат се над 180 езика за разпознаване и интерфейсът на програмата е при-
ятен и лесен за ориентиране. Програмата се интегрира и с Windows Explorer и Microsoft Office, което прави конвертиране-
то още по-удобно и лесно.

Bullzip PDF Printer 8.2.0.1394
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, 
Freeware
свали

Bullzip PDF Printer е програма за създаване на PDF документи и както повечето такива работи като виртуален принтер. Ос-
вен PDF, можете да създадете и изображения: BMP, JPEG, PCX, PDF, PNG и TIFF. Програмата поддържа поставяне на во-
ден знак, сливане на „разпечатваното“ от Вас с друг PDF документ, защита на PDF файла с парола и др.

CutePDF Writer 2.8.1.0
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, 
Freeware
свали

CutePDF Writer е програма за конвертиране на PDF файлове от най-различни текстови формати. Програмата инсталира 
виртуален принтер на компютъра ви, с помощ та на който можете да запишете всеки един текстови файл в PDF формат.

doPDF 7.2 Build 379
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, 
Freeware
свали

doPDF премахва нуждата от закупуване на скъпи програми за създаване на PDF файлове. Приложението се инсталира 
като виртуален принтер и с негова помощ ще можете да конвертирате всички текстови формати (файлове, създадени с 
Word, Notepad WordPad и други) в PDF файлове само с няколко натискания на мишката. Програмата се интегрира във вся-
ко едно приложение и избирането ѝ като виртуален принтер конвертира файла и го отваря чрез стандартното ви приложе-
ние за разглеждане на PDF файлове.

IDI Spell Checker Full 2.43
Windows All, Freeware
свали

DI Spell Checker е български правописен и пунктуационен коректор. Програмата предлага два панела: в десния пишете 
текст, а в левия се появяват предложения за корекция на евентуални грешки, които пък се оцветяват в червено. Програма-
та може да проверява и текст от текстов файл (ANSI и UTF-8) или клипборда. Програмата се предлага в пълна и олекоте-
на версия. В олекотената липсват някои проверки, но стартирането ѝ е много по-бързо. 
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PDFCreator 1.3.2
Windows All
Open Source
свали

С тази интересна програма можете да създавате PDF файлове от всяко приложение за MS Windows. Приложението доба-
вя виртуален принтер, с помощ та на който можете да конвертирате всеки един файл в PDF формат. Заедно с това можете 
да обединявате няколко файла в един, да създавате изображения, вместо PDF файлове и още полезни възможности.

Simpo PDF Creator Lite 3.1.1.0
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, 
Freeware
свали

Simpo PDF Creator Lite е безплатна програма, която ще Ви помогне да конвертирате документи на Word, Excel, PowerPoint 
и различни изображения в PDF формат. Програмата се инсталира на компютъра Ви като виртуален принтер. В допълне-
ние, Simpo PDF Creator Lite ще Ви позволи да защитите своите новосъздадени PDF файлове със 128-битова парола, да ги 
предпазите от принтитане, копиране и промени. 

Други
Personal Finances Free 5.2
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, 
Freeware
свали

Personal Finances е програма за управление на домашните финанси, с която лесно и удобоно ще можете да разберете 
къде отиват парите и кои разходи са излишни или прекалени. Програмата поддържа задаване на различни парични смет-
ки (кредитни карти, спестовни, пари в брой и др.) и неограничен брой валути. Текущата версия е безплатната и ѝ липсват 
доста от възможностите на платената, но за домашно ползване е достатъчна.

Sweet Home 3D 3.5
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
GPL (GNU General Public License)
свали

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

Sweet Home 3D 3.5 for Linux
Linux
GPL (GNU General Public License)
свали
Sweet Home 3D 3.5 for MacOS
MacOS
GPL (GNU General Public License)
свали

Системни инструменти
Java Runtime Environment 6.0 
Update 26
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, 
Freeware
свали

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

NetSetMan 3.4.2
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, 
Freeware
свали

С NetSetMan няма да се налага да конфигурирате всеки път вашите мрежови настройки, тъй като програмата може прев-
ключва между 6 различни мрежови настройки, които вече сте запазили и им сте задали нужната информация – IP адрес, 
DNS сървъри, Subnet Mask, Gateway, работна група, име на компютъра, WINS сървър, принтер, скриптове за стартиране и 
други. NetSetMan е много полезна, ако имате лаптоп или пътувате доста често.

Demo версии на игри
Captain Morgane and the 
Golden Turtle
Demo
свали

Играта Captain Morgane and the Golden Turtle предлага нетрадиционен поглед към “пиратските ширини” през 17 век, да-
вайки възможност на геймърите да изживеят невероятни приключения, видени през очита на Капитан Морган(а) Кастило – 
първата и единствена жена-капитан на пиратски кораб. В тази игра няма да ви липсват нито главоблъсканици, нито екшън 
и напрежение от сблъсъци с опоненти, които също търсят съкровища. 

Вече можете да четете 
http://pcworld.bg/ и на 
мобилния си телефон! 

Изтеглете си безплатното 
приложение за Android още сега!
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