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Хай-тек подготовка за 
летния отдих 

Вече всички можем да отдъ-
хнем с облекчение – Европар-

ламентът отхвърли спорното търгов-
ско споразумение ACTA , което вече 
няма шанс да стане закон на Стария 
континент, така че, поне на теория, 
държавните институции няма да имат 
законови оправдания да ограничават 
свободата ни в Интернет. Това, разбира 
се, не е основание ние да се впуснем 
в нарушения на авторски права, но 
поне можем с леко сърце да се подготвим за предстоящите през 
започващия отпускарско-ваканционен период забавления. Имен но 
върху част от основните технологични аспекти на тази подготовка 
е съсредоточен настоящия юлски брой на дигиталното издание на 
PC World. В подбора на основните теми гледахме да акцентираме 
върху най-актуалните технологии, от които водещата модна 
тенденция, естествено, са таблетите. Те без съмнение са и много 
удобен инструмент за “консумация” на цифрово съдържание от 
всяко място, така че, ако обмисляте покупка, сигурно ще ви бъде 
полезно да се запознаете с мнението на нашия хардуерен редактор, 
придобито от мащабните групови тестове на такива устройства. 

Разбира се, включихме още много аспекти на забавленията – от 
тези в Интернет (застъпени в едноимен ната рубрика) до софтуер-
ните превъплъщения на електрон ните книги, бързите тестове при 
покупката на нов цифров фотоапарат и прегледа на полезните ак-
сесоари за смартфони Няма да ви липсва и практичната секция, 
в която се опитахме да ви дадем някои идеи за това как най-ра-
ционално и смислено да използвате “облачните” хранилища на ин-
формация, както и подробни съвети за инсталиране на CPU охла-
дители. 

Доста материали, свързани с летните забавления можете да оч-
аквате и в следващия брой 8, който ще излезе в началото на август, 
но дотогава, след като прочетете този, винаги сте добре дошли и 
на ежедневно обновявания ни сайт www.pcworld.bg . 

Желаем ви полезни минути с поредния брой на PC World 
и много приятни моменти през цялото лято!

В следващия брой очаквайте:

• Групов тест на дън ни платки с 
чипсет Intel Z77
• Преглед на дузина малко известни, 
но много удобни алтернативни 
браузъри
• Как да правим по-добри снимки 
през почивния сезон
• Още тестове в магазина: смартфон, 
лаптоп, настолен РС и HD телевизор
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TL-WR1042ND 

300Mbps Wireless N Gigabit Router

USB Port 

or office printing much 

more flexible.

makes home 

Ðóòåðúò TL-WR1042ND ñíàáäåí ñ íàé-íîâèòå 

òåõíîëîãèè çà äîìàøíè ìðåæè ìîæå äà äîíåñå 
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äîìà èëè îôèñà îò HD âèäåî, èíòåðíåò ðàçãîâîðè, 

ñïîäåëÿíå íà ãîëåìè ôàéëîâå è îíëàéí èãðè. 

MIMO (Multi Input Multi Output), WMM (Wi-Fi 

Multi Media), è íàëè÷èåòî íà Gigabit Ethernet 

ïîðòîâå çà áúðçè æè÷íè âðúçêè, ãàðàíòèðàò íà 

ïîòðåáèòåëèòå ñâîáîäàòà äà ñå íàñëàäÿò 

åäíîâðåìåííî íà ìíîæåñòâî ïðèëîæåíèÿ. 

TL-WR1042ND å ñïåöèàëíî îáîðóäâàí ñ USB ïîðò 

äàâàù âúçìîæíîñò çà ñúõðàíåíèå âúðõó ìåäèåí 

ñúðâúð, FTP ñúðâúð  èëè Print ñúðâúð. À  áóòîíà 

Âêë / Èçêë ïîçâîëÿâà íà ïîòðåáèòåëèòå ëåñíî 
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ðóòåðà, êîãàòî ñå íóæäàÿò.
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Ñîôèÿ 1330, áóë. Àêàä. Èâ. Åâñò. Ãåøîâ ¹2Å

Áèçíåñ Öåíòúð ÑÅÐÄÈÊÀ Ñãðàäà 1, îôèñ 001

òåë: 02/920 0561; 02/920 0563

ôàêñ: 02/920 0584  www.lancombg.com 

http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-WR1042ND


Преглед на форматите 
за електрон ни книги: 
особености, поддръжка 
и конвертиране

С наближаването на летния ваканцион но-отпускарски сезон вероятно много хора ще се 
подготвят да прекарат приятно голяма част от свободното си време в четене – било 
то на плажа, до късно в леглото или под дебелите сенки на някой тих планински ку-

рорт. А днес любителите на литературата са по-улеснени от всякога – на пазара вече има 
доста предложения за четци за електрон ни книги (e-reader), а Интернет е винаги на разпо-
ложение, така че всеки може да вземе буквално цяла библиотека със себе си, добавяйки 
само едно малко и леко устройство към багажа си.
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Но има и един потенциален проблем – независимо от факта, че електрон ните четци са 
доста прости и непретенциозни устройства, съществуват цял куп различни формати за 
електрон ни книги, които при липса на подходяща поддръжка от страна на e-readerустрой-
ството могат да предизвикат някои проблеми за читателя. Това, че кажи-речи всеки про-
изводител на електрон ни книги и устройства се чувства длъжен да остави по нещо свое в 
e-book форматите, едва ли е утеха за някого. Малко по-лесно ще е обаче, ако знаете пред-
варително по какво се различават един от друг форматите за електрон ните книги и как-
во може да се направи, когато вашата електрон на „читанка” не успява да намери нужния 
файл. Точно това ви предлагаме да научите в настоящата статия.

 
Най-използваните e-book формати

Както споменахме по-горе, форматите за електрон ни книги са доста на брой и подробно-
то описване на всеки поотделно само по себе си би било достатъчно за написване на не-
малка (електрон на) книга. Затова тук ще опишем с по няколко изречения само най-използ-
ваните, като ще ги подредим по азбучен ред. Ето ги и тях:

AZW 
Това е фирменият формат на известната онлайн книжарница Amazon, който се използва 

в електрон ните четци на марката от фамилията Kindle. Предполага се, че AZW се разшиф-
рова като Amazon Word или като Amazon Whispernet, но което и от двете да е, по-важното 
е, че той е базиран на стандарта MOBI на Mobipocket (разработчик, който Amazon погълна 
през 2005 г.). Всъщност AZW на практика напълно копира Mobipocket, ако не се смятат ня-
кои дребни нюанси, като използването на компресия и липсата на поддръжка за JavaScript. 
Особеност на AZW формата е, че той поддържа допълнителни файлове, в които се съхра-
няват букмаркове, цитати, докъде е стигнало четенето и някои други метадан ни.

Електрон ните книги, разпространявани в AZW формат, могат да бъдат както с DRM за-
щита на съдържанието (вж. карето по-долу), така и без нея. В случая DRM защитата на 
Amazon обвързва е-книгата с акаунта, от който е направена покупката, така че след сва-
лянето ѝ тя ще може да се чете от всички устройства, свързани с въпросния акаунт, в това 
число Кindle, PC и Mac компютри, iPad, iPod, iPhone, Blackberry и устройства с ОС Android.

Най-новата версия на формата е AZW4, която обаче към момента се използва само в со-
фтуерните четци за Windows и Mac, но се очаква скоро да бъде разпространена и в мобилни-
те електрон ни четци. Интересното е, че по същество този формат е PDF, а в Amazon го наричат 
„Print Replica”, което ще рече, че той пресъздава точно печатната страница на книгата. Освен 
обичайната функционалност на PDF формата, AZW4 поддържа и уникалните възможности на 
Kindle четците – анотация, синхронизация на четенето между различни устройства и т.н.

BBeB (файлови разширения .LRF; .LRX) 
Broadband eBooks, или BBeB, е формат, разработен от компанията Sony за нейните 

електрон ни четци по спецификациите на формата Xylog XML. Разликата между файлови-
те разширения е в това, че .LRF е предназначено за незащитени документи, а .LRX се из-
ползва за файловете с DRM защита. Трябва да се отбележи обаче, че през лятото на 2010 г. 
Sony се отказа от поддръжката на този e-book формат (поне в своя онлайн магазин) в полза 
на ePub, а някои от последните e-reader модели на японския производител (например PRS-
T1) също вече не поддържат формата BBeB.

CHM
Пълното наименование на този формат е Microsoft Compiled HTML Help, а самият той 

представлява Microsoft-ски формат за контекстни справки, базиран на HTML. За разлика от 
последния обаче CHM може да поддържа в един файл както набор от текстови страници, 
така и графични изображения. В контекста на електрон ните книги този формат може да е 
интересен най-вече като средство за съхраняване на някакви документи, тъй като e-book 
заглавия в него на практика не се предлагат.

Разновидност на CHM e форматът LIT (съкращение от literature), който се използва в соф-
туера Microsoft Reader. Използването на формата LIT обаче ще бъде планово преустанове-
но през август 2012 г.
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DjVu
DjVu е формат, предназначен най-вече за съхраняване на сканирани документи. Благо-

дарение на сложни алгоритми за обработка, които разделят текста и графиката в различ-
ни слоеве със специфични методи за компресия, този формат успява да постигне уникални 
степени на „смачкване” на информацията – при съпоставимо с PDF качество DjVu файло-
вете са около 10 пъти по-малки по размер. Това прави DjVu оптимален вариант за съхраня-
ване на големи обеми от цифровизирана техническа документация с много графики и илюс-
трации. Важно предимство на този формат е и фактът, че ако в DjVu файла има и текстови 
дан ни, в тях ще може да се осъществява пълноцен но търсене по ключова дума.

Ако се използва само един графичен слой, този вариант на формата се обозначава като 
IW44 и някои електрон ни четци го указват отделно в списъка от поддържани формати. В 
действителност всяко e-reader устройство, което може да отвори DjVu документ, няма да 
срещне никакви проблеми и с отварянето на IW44 файлове.
 
ePub
Това е един от най-разпространените към момента формати за електрон ни книги, чието наз-

Няколко думи и за DRM защитата на електрон ните книги

Ако навлизате в света на електрон ните книги, 
вече със сигурност сте се сблъскали с абревиа-
турата DRM. А ако все още се чудите какво точ-
но означава тя, DRM (Digital Rights Management) 
е термин, свързан с технологията за контрол на 
достъпа и употребата на цифровото съдържа-
ние на произведенията от страна на притежате-
лите на техните авторски права. 

От потребителска гледна точка DRM ограни-
чава в по-голяма или по-малка степен възмож-
ностите ви при работа със закупените продукти и 
по-специално електрон ните книги. Съществуват 
няколко различни нива на DRM защита, които ка-
саят електрон ната литература. Рестрикциите мо-
гат да варират от ограничаване броя на устрой-
ствата, на които дадена книга може да се чете 
(обикновено 5-6), до лимитиране на броя прочи-
тания (отваряния) или възможностите за отпечат-
ване, редактиране, даване назаем и дори за стар-

тиране на опцията Text-to-Speech за устройства, които я поддържат. Различните нива на защита се 
определят от издателите и разпространителите на електрон ни книги и се реализират софтуерно.

Един от най-сериозните проблеми, свързани с електрон ните книги, е големият брой разно-
видности на DRM. Към днешна дата има поне осем основни форми на DRM защита, без да се 
броят по-малко известните вариации на подобно ограничаване в неанглоговорещите държави. 
Повечето от тези разновидности са несъвместими една с друга, което може да доведе до това, 
електрон на книга, купена от един доставчик, да не може да се прочете на устройство, купено от 
друг доставчик. Така допълнително се усложнява ситуацията, която и без това е сложна зара-
ди многото e-book формати. 

Поради сравнително ран ния етап на развитие на електрон ното четене няма и преобладаващ 
DRM формат. За най-разпространен се смята Adobe DRM, но няколко големи компании също 
разполагат със свой собствен вариант на цифровата защита. Останалите седем основни DRM 
формата са Amazon DRM, Apple DRM, Barnes&Noble DRM, Microsoft DRM, Blio DRM, eReader 
DRM и Mobipocket DRM. 

Източници: reader.bg, myebook.bg
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вание е съкращение от electronic publication. ePub е отворен формат, разработен от Между-
народния форум за цифрови публикации (International Digital Publishing Forum ) като замяна 
на предишния формат на организацията Open eBook и базиран на XHTML и XML с опцио-
нално използване на таблици в стил CSS. 

По принцип форматът е разработен за документи с плаващи размери, което позволя-
ва адаптирането на изображението на електрон ните книги за екраните на всевъзможни ус-
тройства. „Контейнерът” на ePub на практика е ZIP архив с разширение .epub, който съдър-
жа текстове във формати xHTML, HTML или PDF. Контейнерът може да съдържа също така 
графични файлове, включително векторни и вградени шрифтове. Последната засега вер-
сия е 3.0 и би трябвало да отстранява всички недостатъци, за които по-рано ePub беше кри-
тикуван (например недостатъчна приспособимост за книги с фиксирани размери на страни-
ците, липса на поддръжка за MathML математически изрази и др.).

Тъй като в момента ePub на практика е най-популярният формат за електрон ни книги, 
той се поддържа от почти всички съвремен ни електрон ни четци с изключение единствено 
на Amazon Kindle. еPub стандартът позволява файловете да бъдат заключвани с DRM за-
щита, като при това не ограничава издателя в избора на конкретната ѝ форма (вж. карето).

FB2
Форматът FB2, или FictionBook version 2, е изграден на базата на XML. Според създа-

телите на стандарта основната задача при разработката му е била пълното запазване на 
структурата на документа при възможност за лесно (или в идеалния случаи – автоматично) 
преобразуване в други формати и точно изобразяване на всякакви устройства. За разлика 
от останалите формати при този основният акцент е съхраняването на структурата на до-
кумента, а не на външния му вид. Т.е. FB2 не определя как документът да се изобразява на 
различните устройства или при отпечатване, а вместо това индексира различните части на 
книгата, отбелязвайки цитати, епиграфи, стихове и т.н. Книгите в този формат всъщност се 
съхраняват във вид на един XML файл, като включените в тях изображения се преобразу-
ват в системата Base64 и се възстановяват в него с помощ та на специален метод, който до-
някъде увеличава размера на файла. 

Тъй като FB2 форматът е разработен в Русия, той е популярен най-вече в рускоезична-
та литература и се поддържа предимно в устройства, които са предназначени за разпрос-
транение и на руския пазар. 

KF8
KF8 е един от най-новите формати за електрон ни книги, разработен от Amazon за вече 

доста популярния фирмен таблет Kindle Fire, откъдето произлиза и абревиатурата на обо-
значението – Kindle Format 8. Този стандарт е базиран на ePub стандарта, който е разши-
рен с бази дан ни на Palm и MOBI (за обратна съвместимост с AZW форматите на марката), 
както и с фирмената DRM защита. 

Основно предимство на KF8 е разширената функционалност, идваща благодарение на 
поддръжката на редица елементи, като HTML5-тагове, CSS3 елементи, вградени шрифто-
ве (наследени от ePub), плаващ текст и много други. От Amazon твърдят, че имен но този 
формат ще замени MOBI, което значи, че скоро ще се поддържа не само от таблетите, но и 
от всички електрон ни четци с марка Kindle на компанията. 

MOBI
Това е форматът, използван в безплатния софтуер MobiPocket Reader (който се предлага 

във версии както за Windows, така и за мобилните платформи BlackBerry, PalmOS, Symbian 
и Windows Mobile). Както споменахме и по-горе, основните „потребители” на електрон ни 
книги в този формат са четците от семейството Amazon Kindle. е-книгите в MOBI формат 
могат да са с разширения .mobi или .prc, като второто е въведено само за PalmOS устрой-
ствата, които имат някои ограничения при работа с други разширения. Всъщност по нача-
ло MOBI е базиран на PalmDOC формата, към който са добавени някои HTML елементи, а 
после еволюира и с нова версия, използваща по-висока степен на компресия на дан ните.
Напоследък обаче при въвеждането на нови функции в MOBI разработчиците се придър-
жат към стандарта Open eBook, който е в основата и на ePub. MOBI обаче има някои огра-
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ничения по отношение на форматирането особено когато има текст, вграден в изображе-
ния и таблици. 

 
PDF

Въпреки че е разработен от Adobe още през далечната 1993 г., когато електрон ните четци 
са били само елемент от фантастиката, Portable Document Format (PDF) е много удобен за 
съвремен ните устройства за четене на дигитални книги. По принцип форматът е разрабо-
тен за целите на печата и затова описва подробно как точно трябва да изглежда изходни-
ят вид на документа, осигурявайки дан ни за форматиране, шрифтове и пр. Както със сигур-
ност знаете, освен текст PDF поддържа векторна и растерна графики, а също и метадан ни, 
което го прави много удобно средство за възпроизвеждане на всякакъв тип литература и 
документи, включително с някои по-редки шрифтове на кирилица. 

Единственият съществен проблем с PDF формата е в това, че той не е оптимизиран за 
работа на устройства с малки екрани, а това може да доведе до не особено качествено из-
образяване на специфични типове съдържание – например техническа литература. В тези 
случаи потребителят ще трябва да превключва от преглед на цяла страница към увеличе-
ние на определен участък от нея, което създава известни неудобства при четенето. 

TXT 
Този формат обозначава обикновен текстов файл, в който няма форматиране и специ-

фични дан ни за шрифответе и вида на текста. Файлове с разширение .TXT могат лесно да 
бъдат разчетени от всякакви програми и устройства и затова се смятат за универсални. 
Форматът се поддържа и от всички електрон ни четци на пазара. 

Формати и четци
При такова голямо разнообразие от формати за електрон ни книги не е чудно, че има и 

доста разминавания между поддръжката за един или друг от тях в наличните на пазара e-
reader устройства. Случва се дори наборът от поддържани e-book формати в един модел на 
дадена марка да се различава от друг модел на същата компания. Все пак има и една обща 
тенденция, която може да ви ориентира кой четец какви формати поддържа.

По правило големите марки, които имат и собствени услуги за цифрово разпростране-
ние на книги (като Amazon), ограничават e-reader устройствата си до поддръжка на минима-
лен набор формати, в който, разбира се, включват своя собствен списък от формати плюс 
форматите за най-популярните документи – PDF, TXT. Това е лесно обяснимо, като се имат 
предвид обичайната им гледна точка и интересът, защото така или иначе потребителите 
трябва да се снабдяват с четиво от техните онлайн книжарници. От друга страна, независи-
мите производители на електрон ни четци, които нямат собствени библиотеки, по принцип 
имат по-голям набор от формати, понеже трябва да се поддържат и по-разнообразни източ-
ници на електрон но съдържание. 
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От един формат в друг
Както вече стана ясно, форматите за електрон ни книги са много, а електрон ните четци 

са още повече. И за съжаление не всеки от тях разбира всичко. Какво обаче да правим, ако 
ни попадне страхотна електрон на книга във формат, който e-reader устройството ни не под-
държа? Отговорът е прост – конвертираме. 

За добро или лошо e-book конвертори също не липсват. За конвертирането на файлове 
Amazon например предлагат онлайн механизъм, с чиято помощ JPEG, GIF, PNG и BMP изо-
бражения, HTML страници и Microsoft Word (.DOC и .DOCX) документи се преобразуват във 
фирмения AZW формат. Тази услуга по принцип е напълно безплатна, ако за изпращането 
и получаването на документите ползвате електрон ната си поща, но ако искате да ги полу-
чавате директно в своя Kindle четец, удоволствието ще ви струва по 15 цента на мегабайт. 
Както споменахме, някои фирмени четци не поддържат едни от най-популярните формати, 
какъвто е например отвореният ePub. В този случай може да се използва някое от многото 
безплатни приложения, с чиято помощ ePub документите лесно могат да бъдат конвертира-
ни в друг подходящ за конкретния четец формат. Сред най-известните са портативната про-
грамка mobigen.exe (която не се нуждае от инсталация) и споменатият по-горе Mobipocket 
Reader . 

Ако трябва да препоръчаме някое приложение обаче, изборът ни пада безапелацион но 
върху програмката Calibre, която се позиционира от създателите си като „ултимативно ре-
шение за всички задачи, свързани с електрон ни книги”. И действително, това е софтуер, с 
който можете да четете и организирате книгите си  – приложението каталогизира всякакви 
електрон ни книги с тяхно описание и да ги сортира по заглавие, автор, дата, оценка, изда-
тел и размер. Най-голямото предимство на Calibre обаче е възможност та за конвертиране 
от един e-book формат в друг. С този инструмент например ще конвертирате от LIT, HTML, 
PDF, RTF и TXT в LRF формата на Sony или в Amazon-ския MOBI. С Calibre можете да се 
сдобиете както от официалния сайт на продукта, така и от софтуерната селекция в миналия 
дигитален бр.6 на PC World. В тазмесечната софтуерна селекция пък ще намерите още по-
лезни инструменти, подходящи за четене и конвертиране на електрон ни книги. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “СОФТУЕР”

pcw
orld.bg
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С нарастването на броя на джаджите, върху които могат да се разглеждат докумен-
ти, напълно естествено се разрасна и пазарът на портативни принтери. Възходът на 
смартфоните и таблетите прокара пътеката към принтери миньони, способни да об-

работват файлове чрез различни видове свързаност, включително Bluetooth. 
Някои от любимите ни принтери отиват отвъд нормите за функции и стил. Например 

Polaroid Grey Label GL10 Instant Mobile Printer, който може да отпечатва снимки по Bluetooth, 
зададени от портативно устройство, е първият продукт, за който се предполага, че е създа-
ден от Лейди Гага в ролята ѝ на творчески директор на Polaroid. VuPoint Photo Cube пък от-
печатва единствено от Apple или Android базирани мобилни устройства, които са свързани 
към вградената му док станция.

Независимо дали имате нужда от нещо, което може да отпечатва снимки, или да генери-
ра документи, докато сте в движение, портативните принтери, които ще разгледаме в насто-
ящия материал, ще ви свършат чудесна работа. 

HP Officejet 100 Mobile Printer

Основно портативни-
те принтери могат да бъдат 
разделени на две категории. 
В едната спадат модели като 
термопринтерите, чиято на-
соченост е в преносимост та, 
т.е. в това, да бъдат ултра-
портативни. В другата попа-
дат модели като HP Officejet 
100 Mobile Printer, които на 
практика са умалени вер-
сии на стандартните десктоп 
принтери, но бидейки по-
малки и леки, лесно могат да 
бъдат наречени „портатив-
ни”. Това, че са по-обемни 
спрямо термопринтерите, 

позволява на втората категория да печата върху стандартна хартия, да зарежда хартия в 
трей, както и да принтира цветно.

HP Officejet 100 се представя великолепно в качеството на отпечатването както на текст, 
така и на цветни изображения и снимки. Всъщност качеството е толкова добро, че спокойно 
може да се сравнява с някои от по-евтините стандартни мастиленоструйни принтери. Това, 
разбира се, има своята цена – скорост на цветен печат от близо 3 минути на една А6 стра-
ница (10.5 см на 14.8 см; два пъти по-малък лист от А4). 

В цената на принтера е включена и батерия, която не само че може да се презарежда, но 
и издържа отпечатването на до 500 страници, което е не просто много, а препоръчителната 
максимална заетост на устройството за цял месец. 

Заедно с батерията HP Officejet 100 тежи 2.6 кг, а размерите му са 8/35/18 см (ВШД), 
т.е. физическите му характеристики са в относителен разрез с идеята на портативните 
принтери.

Цена: около 400 лв.

Плюсове: Ползва батерия, която е включена 

в цената и се презарежда. Трей за 50 листа. 

Качество на отпечатване, близко до стан-

дартен мастиленоструен принтер. 

Минуси: По-тежък е от повечето лаптопи. 

Печата бавно.
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Brother MW-260
В почти всеки аспект Brother MW-260 е нетипичен модел принтер. 

Това, че става въпрос за термичен принтер, е достатъчно необичайно 
за масовия потребител, но също е и необичаен сред термичните прин-
тери. С други думи, вместо да ползва стандартната хартия, Brother 
MW-260 работи с термична хартия, т.е. тази, която е обработена със 
специални химикали, благодарение на които под действието на топли-
на се образуват текст и изображения. Освен това Brother MW-260 е из-
ключително лек и компактен – тежи едва половин килограм, но печата 
единствено в размер А6.

Въпреки респектиращо високата му цена няма как да не включим 
Brother MW-260 в списъка с най-добрите портативни принтери, при по-
ложение че е единственото термично устройство, което няма специ-
фичната за този вид миризма на химикали. В отпечатващия процес 
по-евтините модели произвеждат неприятна миризма, като в случая 
е редно да споменем и принтера PrintStik – при него химикалите уха-
ят приятно.

Имайте предвид, че върху термичната хартия 
се печата само от едната страна. Но това не би 
трябвало да е особен проблем, при положение 
че наличната хартия е в пакети от по 20, а всеки 
пакет съдържа 50 бройки (пакетите се зареждат 
като касети). Цената на комплект от 20 пакета е в 
диапазона 70-90 лв., което означава, че една от-
печатана страница ще ви струва между 7 и 9 стотинки.

И още нещо – отпечатаното върху термична хартия има свойството да избледнява с вре-
мето. Brother дават гаранция от 5 години при съхраняване на стандартната термична хар-
тия в нормални условия, но компанията предлага и по-скъпи решения, които са с 10-годиш-
на гаранция.

Epson PictureMate Charm
Epson PictureMate Charm са фотопринтери, които не слу-

чайно носят това име и не на шега ще ви очароват. Всъщ-
ност серията PictureMate води началото си от 2004 г. и все-
ки следващ модел (в момента са над дузина) е в готовност 
да се бори за водещите позиции в „онези обзорни статии” 
в края на всяка година. Последните издания (например мо-
делът PM 225) са с удобен и достатъчно голям LCD екран за 
превю на снимките, печатат бързо (около 50 секунди за най-
комплексните фотоси), а и нямат проблема на по-старите мо-
дели, които не можеха да печатат от флашки.

Цената на отпечатана снимка е забележително ниска – 5 
стотинки, ако сте инвестирали в гланцова хартия и мастило 
за 150 фотоси; или 6 стотинки, ако сте инвестирали в матова 
хартия и мастило за 100 снимки. Според Epson, ако снимки-Epson, ако снимки-, ако снимки-
те се съхраняват на тъмно (например в албум), ще издържат 
200 години, а ако се сложат в рамка и зад стъкло, ще издъ-
ржат 96 години. Също така хартията на Epson е устойчива на 
вода и драскотини. 

Не на последно място трябва да споменем опцията за ку-
пуване на батерия (около 80 лв.), чрез която можете да отпе-
чатате до 100 снимки, без принтерът да е включен в захран-
ването.

Единствените по-сериозни минуси на Epson PictureMate 
Charm принтерите са теглото и размерите им – 2.4 кг и 
14/23/17 см (ВШД).

Цена: около 1600 лв.

Плюсове: Малък и лек. Няма нужда от мас-

тило. Термичната му хартия изглежда и се 

усеща като обикновената хартия.

Минуси: Високата цена. Печата единствено 

в размер А6. 

Цена: около 250 лв.

Плюсове: Бърз и с ниска цена на отпечатана 

страница. Висококачествено принтиране. 

Дълготраен живот на снимките. Ниска цена.

Минуси: Голям и сравнително тежък. 

www.pcworld.bg


Хардуер

Polaroid Grey Label GL10 Instant Mobile Printer
Да, ние сме също толкова учудени, колкото и вие – никога не сме предполагали, че ще 

обсъждаме устройство, в чието сътворяване е участвала попизпълнителката Лейди Гага 
(което на практика е толкова вярно, колкото съществуването на Дядо Коледа, но нека не 
задълбаваме в маркетинговите стратегии на Polaroid). Още по-малко, че става въпрос за 
портативен принтер, а не за нещо, свързано с музиката. 

И така, Polaroid Grey Label GL10 Instant Mobile Printer използва второ поколение на ZINK 
технологията (името идва от „ink”, т.е. не се ползва класическото мастило при отпечатване-
то), която напомняме, че ползва собствено, вградено в хартията мастило. То е под форма-
та на багрилни кристали. Принципът на отпечатване е сходен с термичните принтери – из-
ползва се топлина, чрез която кристалите стават активни, за да покажат цвят. 

GL10 се конфигурира изключително бързо и лесно, единствено трябва да заредите батери-
ята, да пъхнете хартия и да пуснете нещо за печат. А що се отнася до печата... GL10 е готов да 
принтира, използвайки всякакви източници, като времето за печат е средно 50 секунди. Зна-
чително повече (над 2 минути) отнема отпечатването при използване на телефон и Bluetooth.

Хартията, която ползва GL10, е изключително качествена, устойчива на вода и драскотини, 
както и на прочее злоупотреби – в интерес на истината ще ви е доста трудно дори нарочно 
да ѝ причините щета. Това и липсата на конвенционално мастило сериозно оскъпяват цената 
на отпечатана страница – близо 1 лв. Друг минус на хартията е размерът ѝ – 7.6 см х 10 см.

Цена: около 350 лв.

Плюсове: Печата от PictBridge фотоапарати, 

включително повечето възможни източни-

ци. Не ползва мастило. Лесно се конфигури-

ра. Включва батерия.

Минуси: Печата малки снимки. Принтира-

нето от телефон, ползвайки Bluetooth, е 

бавно. Хартията е скъпа. 

http://www.presenta.bg
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Хардуер

VuPoint Photo Cube
VuPoint Photo Cube е същински продукт на възхода при 

мобилната фотография. Имайки предвид, че устройства като 
iPhone 4 и 4S са едни от най-популярните при публикуване 
на снимки във Flickr и Facebook, то Photo Cube е точно това, 
което ви трябва, и то на ниска цена за мобилен принтер. 
Отпечатва във формат 10.1 х 15.2 см и оперира независимо 
от компютър – всъщност не можете да използвате Photo Cube, 
за да печатате от източник, различен от мобилно устройство с 
операцион ни системи iOS и Andorid. Разбира се, в днешно вре- и Andorid. Разбира се, в днешно вре-Andorid. Разбира се, в днешно вре-. Разбира се, в днешно вре-
ме подобни условия са напълно задоволителни.

Голямо предимство на Photo Cube са касетите, които ком-
бинират хартията и мастилото, като с фабрично заредена мо-
жете да отпечатате до 16 снимки. Цената, от друга страна, е 
висока – около 80 стотинки на лист, което е типично за един 
термичен принтер, но пък е значително по-скъпо от това, което 
предлагат портативните мастиленоструйни устройства.

Photo Cube не е точно във формата на куб, а е по-скоро малка 
бяла правоъгълна кутия със заоблени ъгли и размери 10/18/15 
см (ВШД), теглото е едва 1.5 кг. Самият принтер включва док 
станция, в която удобно се наместват iPhone или iPod touch, 
но за iPad и Android базирано устройства е необходим отделен 
адаптер, който се включва към USB порт. И още нещо – за да 
ползвате Photo Cube, първо трябва да свалите от iTunes или 
Google Play (Android Market) приложение, което се казва Pho-
to Cube!. При Android, преди да свалите приложението, първо 
трябва да сте позволили „USB debugging” опцията – елементар-
на процедура, обяснена в ръководството на самия принтер.

Canon Pixma iP100
Оставихме личния ни фаворит за десерт в настоящия мате-

риал. Като начало с Canon Pixma iP100 получавате необикно-
вено висока резолюция на цветен печат за портативен прин-
тер – 9600 x 2499 dpi, като резолюцията при черно-бялото е 
600 x 600 dpi. Печата бързо – за около 45 секунди във формат 
А6, но работи и в много други формати – 5.3 см х 8.6 см (това 
е форматът на дебитните и кредитните карти), 10.1 см х 15.2 
см, 12.7 см х 17.8 см, 20.3 см х 25.4 см. Не стига това, но Canon 
Pixma iP100 може да печата дори фотостикери, картички, как-
то и триизмерни хартиени обекти. Съдържа и трей с вмести-
мост от 50 листа.

Ако желаете, можете да печатате от компютър, но също от 
PictBridge, USB 2.0 Hi-Speed, IrDA, Bluetooth v2.0, EDR4, как-
то и Wi-Fi. 

Дори най-добрите мобилни принтери са далеч от качество-
то на професионалните десктоп устройства, но Canon Pixma 
iP100 толкова силно желае да е сред лидерите, че включва и 
специален Auto Image Fix софтуер – с него бързо и много лес-
но можете да коригирате снимките си.

Canon Pixma iP100 ни спечели също с размерите и теглото 
си – 6/32/18 см (ВШД) и 2 кг. 

Тъй като не можахме да намерим сериозни минуси на Canon 
Pixma iP100, в съответната графа сложихме липсата на фору-
ми или блог на официалния сайт, които по принцип са чудесен извор на потребителски опит. 

Цена: около 150 лв.

Плюсове: Касетите са с вместимост и на 

хартия, и на мастило. Добро качество на 

отпечатване. Печата директно от iOS и 

Andoid устройства. Лек. 

Минуси: Няма батерия и опция за печатане 

по Bluetooth или Wi-Fi. Висока цена на печат. 

Устройството, от което печатате, тряб-

ва да е позиционирано в док станция.

Цена: около 400 лв.

Плюсове: Бърз, малък и лек. Страхотно ка-

чество на печата. Предлага Auto Image Fix 

възможности. Печата различни размери 

хартия. Печата от повечето възможни 

източници. 

Минуси: На официалния сайт няма форуми.

http://pcworld.bg/category:102
pcworld.bg
www.pcworld.bg
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Сблъсъкът на таблетите 
Проверяваме дали си заслужава еуфорията на ИТ пазара 
в сравнителен тест на десет модерни таблета.

Денислав Славчев

На пазара на таблети вече стана доста „горещо“. Изглежда всички компании бързат да 
вземат своето парче от “тортата”, а ситуацията може направо да се сравни с Клон-
дайкската златна треска от края на 19-ти век. Основните играчи на пазара (произво-

дителите на лаптопи и нетбуци) ги знаем, но към тях се присламчиха и множество, къде на-
пълно неизвестни, къде известни с други продукти компании, които предлагат брендирани 
ОЕМ китайски модели. Всички търсят място под „слънцето“ и се надпреварват да предла-
гат модели, за да изкушават крайния потребител. Затова беше крайно време да направим 
един по-сериозен и по-подробен преглед на това, което ни предлагат в този сегмент и да го 
подложим на истински изпитания. Започваме.
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Какво е това таблет 
Всъщност таблет компютърът не е нищо ново под слънцето и съществува доста отдавна, 

но скъпите технологии (една от тях е самият сензорен дисплей) не позволяваха неговото 
широко разпространение. Сега, след като вече станаха факт евтините дисплеи и достатъч-
но мощните и енергоефективни чипове, масовата реализация на таблетите беше просто 
въпрос на време. Разбира се, както винаги се случва в IT индустрията, пак Apple бяха нова-IT индустрията, пак Apple бяха нова-индустрията, пак Apple бяха нова-Apple бяха нова-бяха нова-
торите със своя iPad Всъщност самият таблет е много тънко устройство, размерът на което 
се определя главно от използвания дисплей – представете си капака с дисплея на един ма-
лък лаптоп или нетбук. Съвсем резонен е въпросът за клавиатурата и мишката. При табле-
тите се използва чувствителен на докосване екран, който реално замества познатата ни 
мишка, а като клавиатура се използва екран на такава. Разбира се, не е трудно да се досе-
тим, че този тип устройства изискват и нова операцион на система или поне пригодена за 
тях. В обши линии в момента доминират iOS таблетите на Apple и Android базираните ус-iOS таблетите на Apple и Android базираните ус- таблетите на Apple и Android базираните ус-Apple и Android базираните ус-и Android базираните ус-Android базираните ус-базираните ус-
тройства. Естествено, и Microsoft имат амбиции да вземат своя дял в този сегмент, но това 
тепърва предстои с излизането на Windows 8, тъй като досегашните версии на ОС на ком-Windows 8, тъй като досегашните версии на ОС на ком-тъй като досегашните версии на ОС на ком-
панията са твърде стари или не особено подходящи за тази цел.

Кратък преглед на таблет платформите
Предимството на Apple в този сегмент е очевидно, още повече, че в те се явяват като „за-

конодател“ на тези високотехнологични джаджи, и в резултат на това имат първи напъл-
но избистрена концепция и изцяло завършен продукт от хардуера до софтуера. Да си вто-
ри винаги означава да се пригаждаш към правилата определени от някой друг. Ситуацията 
беше такава, че след обявяването на iPad останалите производители на таблети се чуде-обявяването на iPad останалите производители на таблети се чуде- на iPad останалите производители на таблети се чуде-
ха с каква ОС да си оборудват собствените таблети. Apple си имаха iOS, позната от iPhone 
и iPod, която само трябваше да се пооптимизира за „новото“ приложение. Хардуерът беше 
ясен и нямаше друга алтернатива освен ARM базираните процесори, използвани масово 
в смартфони, рутери и всякакъв вид „умни” устройства, които имат много ниска консума-„умни” устройства, които имат много ниска консума-
ция. Имаше и един друг вариант – да се използва масовия x86 хардуер от нетбуците, кой-x86 хардуер от нетбуците, кой-хардуер от нетбуците, кой-
то е значително по-мощен (Intel Athom), но и със значително по-лоши енергийни показате-(Intel Athom), но и със значително по-лоши енергийни показате-но и със значително по-лоши енергийни показате-
ли. Второто обаче е огромен минус в слуая с таблетите, тъй като за този тип устройства се 
гони ниско тегло и дълго време работа на автономно захранване. Точно тук x86 архитекту-x86 архитекту- архитекту-
рата изгуби битката и ARM хардуерните решения се наложиха като масови при „алтерна-ARM хардуерните решения се наложиха като масови при „алтерна-хардуерните решения се наложиха като масови при „алтерна- решения се наложиха като масови при „алтерна-решения се наложиха като масови при „алтерна-
тивните“ таблети. 

За ОС в крайна сметка нямаше алтернатива, тъй като текущите версии на Windows не 
поддържат този хардуер и единствения логичен избор оставаше да се използва Linux ба-да се използва Linux ба-Linux ба-
зираната Android платформа, която е доста разпространена при смартфоните. Но това си 
беше ОС имен но за смартфони и първоначално никой от разработчиците не беше пред-
полагал, че тя може да се използва и за малко по-различен тип устройства. Този факт на-
ложи и някои ограничения при първите Android базирани таблети, които и до ден днешен 
са доста критикувани от противниците на споменатата ОС. В крайна сметка с издание-
то Honeycomb на Android нещата поемат в правилна посока, тъй като тази 3-та версия е 
разработвана имен но за таблет компютри, а не за смарфони. Но въпреки значителните по-ни. Но въпреки значителните по-
добрения, тя не можа да предложи пословичната лекота и простота на работа на iOS. Раз-
бира се, при Android устройствата ситуацията с хардуера е такава, че и той търпи бързо 
развитие. Всъщност iPad може само да им завижда, особено ако става въпрос за решения-
та на база NVIDIA Tegra 3, където има интегриран и доста мощен за мобилни устройства 3D 
графичен ускорител, позволяващ пълноцен но да се играят даже и 3D игри. 

И така, по отношение на операцион ната система нещата еволюираха и се появи дълго-
очакваната версия Android 4 с кодово наименование Ice Cream Sandwich (ICS), която пред-Android 4 с кодово наименование Ice Cream Sandwich (ICS), която пред-с кодово наименование Ice Cream Sandwich (ICS), която пред-Ice Cream Sandwich (ICS), която пред-която пред-
лага доста значителни промени по отношение на организацията на “уиджетите” и прило-
женията, обновен браузър, както и един куп други функции, които, ако трябва сме честни, 
повече касаят потребителите на мобилни телефони, отколкото на таблети. Може би най-го-
лямата „невидима с просто око“ промяна е начина на кеширане, което трябва да доведе до 
по-плавна работа. Но това е нож две остриета, защото ако не е достатъчно оптимизиран 
конкретния ROM на съответния производител, резултатите могат да са обратни. Все пак но-ROM на съответния производител, резултатите могат да са обратни. Все пак но-на съответния производител, резултатите могат да са обратни. Все пак но-
вата версия на Android изисква и по-мощен хардуер, като минимум за добро представяне се 
счита едноядрен процесор от типа на ARM Cortex A8 с тактова честота 1-1.2GHz. Тук е мо-ARM Cortex A8 с тактова честота 1-1.2GHz. Тук е мо-с тактова честота 1-1.2GHz. Тук е мо-GHz. Тук е мо-Тук е мо-
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ментът да споменем, че от известно време се появиха и многоядрени решения, като в момента хита 
са 4-ядрените (Tegra 3). Трябва да знаете обаче, че не винаги количеството на ядрата ви носи пропор-(Tegra 3). Трябва да знаете обаче, че не винаги количеството на ядрата ви носи пропор-Трябва да знаете обаче, че не винаги количеството на ядрата ви носи пропор-
ционално увеличение на производителност та. Проблемът е, че не са много приложенията за Android, 
които използва две ядра, а какво остава за 4.

Какво показаха тестовете
За този брой на списанието в редакцията изпробвахме разнообразни Android базирани таблет ком-Android базирани таблет ком-базирани таблет ком-

пютри  – всъщност различно ценово ориентирани. При тях има доста голямо ценово разделение, тъй 
като някои са изградени с последно поколение най-високопроизводителен хардуер (NVIDIA Tegra 3), 
а други са просто евтини решения, създадени с цел минимална себестойност. Освен с орязване на 
допълнителна функционалност, евтините таблети постигат по-ниска цена и чрез използване на евтини 
и не толкова добри компоненти. Ярък пример за това е тъч екранът, който в качествените таблети е ка- екранът, който в качествените таблети е ка-екранът, който в качествените таблети е ка-и е ка-
пацитивен с IPS матрица (да не говорим за Super AMOLED/Plus екраните на SAMSUNG, които са така 
да се каже, „черешката на тортата“), а в евтините се използват най-вече TN капацитивни дисплеи, кои-TN капацитивни дисплеи, кои-капацитивни дисплеи, кои-
то имат лоши ъгли на видимост и не толкова добро цветопредаване. Добрата новина е, че вече не се 
срещат (или поне са много редки) и в бюджетния клас резистивни дисплеи, които са изнервящи за ра-
бота с Android OS, а и не могат да осигурят пълна функционалност. 

Практиката ни показва също, че в днешно време да се купува таблет с процесор под 1 GHz и 
операцион на система, по-стара версия от Android 2.2 (Froyo), е нецелесъобразно. В същото време ин- е нецелесъобразно. В същото време ин-нецелесъобразно. В същото време ин-. В същото време ин- В същото време ин-
вазията на „китайските“ модели е повсеместна. Както вече отбелязахме, доста компании, които нямат 
традиции в производството на преносими компютри и други мобилни джаджи, използват многобройни-
те готови китайски решения, като ги брендират и изменят леко дизайна им във визуално отношение. 
Те обикновено са с доста посредствени характеристики, както и качество на материали и изпълнение. 
Разбира се, целта е постигане на минимална цена, за да са широко достъпни. 

Главната разлика между този вид „маркови“ таблети и масово предлаганите през Интернет магази-
ните „китайци“, е че при първите получавате гаранция и някаква техническа поддръжка, което съот-
ветно ще рефлектира и леко върху цената им. Разбира се, и от този тип таблети има доста прилични 
предложения, като например тествания модел на Privileg, който може би е най-ценово ефективното 
решение. Наистина, направен е от не особено качествени материали, но пък предлага една прилич-
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 Технически характеристики на тестваните таблети

Марка Acer Archos ASUS Energy System HUAWEI Point Of View Prestigio Privileg Samsung Yarvik
Модел Iconiа TAB 510 10.1 G9 Turbo Transformer pad TF300T Tablet i828 HD 16GB MediaPad S7-301u PROtab2 XXL MultiPad PMP5097CPROMID-97 Galaxy Tab 7.7 TAB468EUK
Цена на дребно 849 лв. 637 лв. 798лв. 430 лв. 799 лв. 359 лв. 425лв. 449 лв. 880 лв. 522 лв.
Гаранционен срок 12м/24 м. 24 м. 24м. 36 м. 24 м. 24 м. 24 м. 24 м. 24 м. 24 м.
Размер на дисплея 10.1‘ WHGA HD 10.1‘ WHGA HD, TN 10.1‘ WHGA HD, IPS 8“ (4:3) LCD 7‘ HD WXGA, IPS 10.2‘ 9,7‘ LCD, IPS 9,7‘ LCD, IPS 7,7” WXGAt (Super AMOLED Plus) 9,7‘ LCD, IPS
Разделителна способност 1280x800 1280x800 1280x800 1024 x 768 1280x800 1024 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1280x800 1024 x 768
Операцион на система Android 4.0.3 Android 4.0.3 Android 4.0.3 Android 4.0.3 Android 4.0.3 Android 4.0.3 Android 4.0.3 Android 4.0.3 Android 3.2 Android 4.0.3

Процесор Nvidia Tegra T30S Ti OMAP 4 Nvidia Tegra T30S Rockchip RK2918 (ARM 
Cortex A8)

Qualcomm ARM 
Cortex A9

ARM Cortex A8 + 
MALI-400

Rockchip RK2918 (ARM 
Cortex A8)

Allwinner A10 (ARM 
Cortex A8) + MALI-
400MP

Samsung ARM Cortex A9 + Mali 
400MP

Boxchip A10 (ARM 
Cortex A8+Mali 400MP)

брой ядра/честота 4 / 1.3 GHz 2 / 1.5 GHz 4 / 1.2 GHz 1 / 1 GHz 2 / 1.2 GHz 1 / 1,2 GHz 1 / 1 GHz 1 / 1 GHz 2 / 1,4 GHz 1 / 1,2 GHz
Размер на RAM 1 GB DDR2 1 GB 1GB DDR3 512 MB 759 MB 512 MB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB DDR3
Вградена FLASH паамет 32 GB 16 GB 32 GB 16 GB 8GB 4 GB 8GB 16 GB 16 GB 16 GB
Външна памет micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB)micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB)
Уеб камера 1 Mpx, HD 1,3 Mpx 1,2 Mpx 0.3 Mpx (VGA) 1,3 Mpx 0.3 Mpx (VGA) 0,3 Mpx (VGA) 0,3 Mpx (VGA) 2 Mpx 0,3 Mpx (VGA)
Камера 5 Mpx не 8 Mpx 2 Mpx 5 Mpx не не 2 Mpx 3,15 Mpx + LED Flash Light 2 Mpx
GPS A-GPS A-GPS A-GPS не A-GPS не не не A-GPS не

3G модул не само с външен 3G донгъл не не да не не само с външен 3G 
донгъл

UMTS (850/900/1900/2100MHz) +  
GSM (850/900/1800/1900MHz) не

HDMI порт mini HDMI mini HDMI mini HDMI mini HDMI mini HDMI mini HDMI mini HDMI mini HDMI HDMI посредством адаптер mini HDMI
Батерия Li-Polymer 9800 mAh (36,26Wh) Li-Polymer Li-Pilymer 22Wh Li-Pilymer 5300 mAh (4,8wh) Li-Pilymer 4100 mAh Li-Ion 6000 mAh Li-Ion 7000 mAh Li-Pilymer 5100 mAh Li-Pilymer 8000 mAh
Размери 11х 175 х 259 mm 13 х 167 х 276 mm 9,9 x 180,8 x 263 mm 13 х 156 x 211,5 mm 10 х 124 х 190 mm. 14 x 164 x 267 mm. 10 х 182 х 240 12 x 190 x 243 mm 7,89 x 133 x 196,7 mm 10 x 191 x 244 mm.
Тегло 680 гр. 649 гр. 635 гр. 530 гр. 680 гр. 590 гр. 580 гр. 340 гр. 655 гр.
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на базова функционалност и за хора с малък бюджет е едно отлично решение. Някой може би ще ме 
“засече” с факта, че има и по-евтино решение – на Point Of View. Разбира се, в нашия тест, това беше 
най-евтиният таблет, но този с най-оскъдни хардуерни характеристики, както и на последно място като 
дизайн и изработка. Такъв тип устройство е оправдан само за хора, чийто бюджет едва успява да се 
доближи до началните нива на представителите на този сегмент. Моделите на Prestigio и �arvik пред-Prestigio и �arvik пред-и �arvik пред-�arvik пред-пред-
лагат по-добро качество на сглобка, но и цените са им по-високи и непропорционални на това, което 
получавате. 

Във върховия „геймърски клас“ (NVIDIA Tegra 3) попадат само два модела от тестваните и те са на 
компаниите с традиции в производството на преносими компютри и устройства – Acer и ASUS. Цената, 
която трябва да заплатите за тях е „премиална“, но пък ако сте запален по 3D игрите, знаете за какви 
ценови нива става дума за геймърския хардуер в PC света, така че тя не е толкова фрапираща за тази 
категория потребители. Тук от двете предложения, изглежда, че от Asus са си свършили по-добре ра-Asus са си свършили по-добре ра-са си свършили по-добре ра-
ботата – предлагат IPS тъч дисплей (срещу TN), 8Mpx (срещу 5Mpx) камера, по-ниско тегло, при това 
на по-ниска цена. Но основната екстра на таблета на ASUS е възможност та да се постави на опцио-ASUS е възможност та да се постави на опцио-е възможност та да се постави на опцио-
нална док станция с клавиатура, която го превръща в пълноценен нетбук. При модела на Acer основ-Acer основ-основ-
ният проблем е имен но в по-високата цена, за това, което предлага, иначе този таблет е също много 
добър и бе се харесал на голяма част от потребителите. 

А като заговорихме за „премиални цени“, за една бройка щяхме да изпуснем два от нашите по-мал-
ки (по размер) тествани представители – на Samsing и Huawei. Умишлено не споменавам тук 8-инчовия 
модел на Energy System, тъй като той спада в най-първата разгледана категория. Определено при Sam-Energy System, тъй като той спада в най-първата разгледана категория. Определено при Sam-тъй като той спада в най-първата разгледана категория. Определено при Sam-Sam-
sung Galaxy Tab 7.7, цената е още по-стряскаща, но със сигурност има и защо. Този таблет се отлича-цената е още по-стряскаща, но със сигурност има и защо. Този таблет се отлича-
ваше на фона на всички останали, независимо, че хардуера му (аналогичен на Tegra 2) не може да се 
мери с Tegra 3. Качеството на изработка, размерите, теглото му и функционалност та, бяха с една крач-Tegra 3. Качеството на изработка, размерите, теглото му и функционалност та, бяха с една крач-Качеството на изработка, размерите, теглото му и функционалност та, бяха с една крач-
ка пред останалите, особено пък по отношение на качество на изображение с неговия уникален Super 
AMOLED Plus дисплей. Това, според мен, беше и единственият таблет в настоящите тестове, който спо-дисплей. Това, според мен, беше и единственият таблет в настоящите тестове, който спо-
койно може да опонира на iPad решенията. Независимо, че моделът пристига с версия на Android 3,2 
(Honeycomb), от Samsung са се постарали да я персонализират и наистина работата с него е впечат-от Samsung са се постарали да я персонализират и наистина работата с него е впечат- Samsung са се постарали да я персонализират и наистина работата с него е впечат-са се постарали да я персонализират и наистина работата с него е впечат-
ляващо пъргава и приятна. Сега (до десетина дни след тази публикация) се очаква и официалния ъп-
дейт към Adroid 4 (ICS), който ще е достъпен на сайта на производителя. Другият „малък “ (като размер 
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Марка Acer Archos ASUS Energy System HUAWEI Point Of View Prestigio Privileg Samsung Yarvik
Модел Iconiа TAB 510 10.1 G9 Turbo Transformer pad TF300T Tablet i828 HD 16GB MediaPad S7-301u PROtab2 XXL MultiPad PMP5097CPROMID-97 Galaxy Tab 7.7 TAB468EUK
Цена на дребно 849 лв. 637 лв. 798лв. 430 лв. 799 лв. 359 лв. 425лв. 449 лв. 880 лв. 522 лв.
Гаранционен срок 12м/24 м. 24 м. 24м. 36 м. 24 м. 24 м. 24 м. 24 м. 24 м. 24 м.
Размер на дисплея 10.1‘ WHGA HD 10.1‘ WHGA HD, TN 10.1‘ WHGA HD, IPS 8“ (4:3) LCD 7‘ HD WXGA, IPS 10.2‘ 9,7‘ LCD, IPS 9,7‘ LCD, IPS 7,7” WXGAt (Super AMOLED Plus) 9,7‘ LCD, IPS
Разделителна способност 1280x800 1280x800 1280x800 1024 x 768 1280x800 1024 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1280x800 1024 x 768
Операцион на система Android 4.0.3 Android 4.0.3 Android 4.0.3 Android 4.0.3 Android 4.0.3 Android 4.0.3 Android 4.0.3 Android 4.0.3 Android 3.2 Android 4.0.3

Процесор Nvidia Tegra T30S Ti OMAP 4 Nvidia Tegra T30S Rockchip RK2918 (ARM 
Cortex A8)

Qualcomm ARM 
Cortex A9

ARM Cortex A8 + 
MALI-400

Rockchip RK2918 (ARM 
Cortex A8)

Allwinner A10 (ARM 
Cortex A8) + MALI-
400MP

Samsung ARM Cortex A9 + Mali 
400MP

Boxchip A10 (ARM 
Cortex A8+Mali 400MP)

брой ядра/честота 4 / 1.3 GHz 2 / 1.5 GHz 4 / 1.2 GHz 1 / 1 GHz 2 / 1.2 GHz 1 / 1,2 GHz 1 / 1 GHz 1 / 1 GHz 2 / 1,4 GHz 1 / 1,2 GHz
Размер на RAM 1 GB DDR2 1 GB 1GB DDR3 512 MB 759 MB 512 MB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB DDR3
Вградена FLASH паамет 32 GB 16 GB 32 GB 16 GB 8GB 4 GB 8GB 16 GB 16 GB 16 GB
Външна памет micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB)micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB) micro SD (до 32 GB)
Уеб камера 1 Mpx, HD 1,3 Mpx 1,2 Mpx 0.3 Mpx (VGA) 1,3 Mpx 0.3 Mpx (VGA) 0,3 Mpx (VGA) 0,3 Mpx (VGA) 2 Mpx 0,3 Mpx (VGA)
Камера 5 Mpx не 8 Mpx 2 Mpx 5 Mpx не не 2 Mpx 3,15 Mpx + LED Flash Light 2 Mpx
GPS A-GPS A-GPS A-GPS не A-GPS не не не A-GPS не

3G модул не само с външен 3G донгъл не не да не не само с външен 3G 
донгъл

UMTS (850/900/1900/2100MHz) +  
GSM (850/900/1800/1900MHz) не

HDMI порт mini HDMI mini HDMI mini HDMI mini HDMI mini HDMI mini HDMI mini HDMI mini HDMI HDMI посредством адаптер mini HDMI
Батерия Li-Polymer 9800 mAh (36,26Wh) Li-Polymer Li-Pilymer 22Wh Li-Pilymer 5300 mAh (4,8wh) Li-Pilymer 4100 mAh Li-Ion 6000 mAh Li-Ion 7000 mAh Li-Pilymer 5100 mAh Li-Pilymer 8000 mAh
Размери 11х 175 х 259 mm 13 х 167 х 276 mm 9,9 x 180,8 x 263 mm 13 х 156 x 211,5 mm 10 х 124 х 190 mm. 14 x 164 x 267 mm. 10 х 182 х 240 12 x 190 x 243 mm 7,89 x 133 x 196,7 mm 10 x 191 x 244 mm.
Тегло 680 гр. 649 гр. 635 гр. 530 гр. 680 гр. 590 гр. 580 гр. 340 гр. 655 гр.
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на дисплея) модел – на Huawei – също остави отлични впечатления. В интерес на точност та, 
това също е китайска марка, но тя няма нищо общо с “ширпотребата”, която се предлага от 
многобройните OEM производители в Поднебесната империя. Изцяло изграден от качестве-OEM производители в Поднебесната империя. Изцяло изграден от качестве-производители в Поднебесната империя. Изцяло изграден от качестве-
ни материали с кореспондиращ хардуер, таблетът на Huawei е много добра алтернатива на 
редица изтъкнати марки, но цената на един продукт е в състояние да унищожи всичко хуба-
во в него. Не е пресилено, но тази цена, на която се предлага моделът у нас, е абсурдно ви-
сока, още повече, че в други региони по света, не е такава и е доста по-адекватна адекватна. 

В крайна сметка всеки решава сам за себе си за какво да си дава парите, но основният из-
вод е,. че таблетите все още са един скъп допълнителен „аксесоар“ към преносимия или ста-
ционарния компютър, тъй като тяхната финкционалност все пак е ограничена. Затова и тях-
ното предназначение е за „пасивни“ потребители, основно консумиращи съдържание, а не за 
тези, които го създават. Всъщност на този етап едва ли има някаква крещяща необходимост 
от таблетите, но определено тези устройства са доста модерни и компаниите всячески се оп-
итват да ни убедят, че се нуждаем от тях. А както се вижда засега, изглежда успяват. 

 
Acer IconiaTab A510

Acer Iconia Tab 510 изглежда доста прилично и напомня моде-изглежда доста прилично и напомня моде-
ла A200. Корпусът му е изцяло пластмасов със сребрист финиш, 
който имитира алуминиев панел. Все пак не липсват и две деко-
ративни истински алуминиеви ленти със сребрист цвят, намира-
щи се отстрани в ляво и дясно на екрана. В ръцете устройството 
е доста стабилно, като няма опасност да ви се изплъзне. Дизай-
нът му не е нищо особено и едва ли би впечатлил някого, още 
повече, че и като размери е като повечето подобни модели. От-
страни отляво, в горната част се намира бутонът за включване и 
изключване на устройството, както и жака за слушалки. На про-
тивоположната страна е разположен micro HDMI изхода, както и 
слота на micro SD четеца, който е скрит зад декоративно капаче. 
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Предоставен за тестове от: Solytron

 Много мощен хардуер за Android базиран таблет

 Две камери

 GeForce графика

 Последна версия на Android

 Добър WiFi модул

 GPS

 Бутон за заключване на завъртането на екрана

 Сравнително висока цена

 Не достатъчно добра основна камера

 Не толкова отзивчив мултитъч дисплей, като 

на другите топ модели

 Липса на вграден 3G модул

Марка и модел Acer
 Iconiа TAB 510

Archos 
101 G9 Turbo

ASUS
Transformer pad TF300T

Energy System 
Tablet i828 16GB

HUAWEI 
MediaPad S7-301u

Point Of View
PROtab2 XXL

Prestigio
MultiPad PMP5097CPRO

Privileg
MID-97

Samsung
Galaxy Tab 7.7

Yarvik
TAB468EUK

Vellamo 1,0,6 1505 1375 1360 746 1200 716 736 671 1217 706
The Sun Canvas 45,56 74,63 40,73 32,78 64,66 30,85 28,7 31,56 90,62 30
Deep Sea Canvas 101,47 126,27 93,58 54,35 126,19 42,61 53,42 35,42 97,36 38,73
Aquarium Canvas 51,95 49,36 45,67 n/a 27,99 n/a n/a n/a 31,76 4,39
Pixel Blender 333,66 109 294,58 86,33 122,16 26,33 93,58 25,83 114,08 27,83
Surf Wax Binder 262,07 276 223,99 262,82 354,86 137,82 276,48 142,76 142,61 135,99
Sun Spider (online) 158,9 153,07 143,67 66,94 n/a 39,05 59,7 39,78 205,05 40,61
V8 Benchmark (online) 151,05 176,44 143,67 118,59 141,88 114,29 118,27 114,7 135,69 114,86
Image Flinger 104,45 98,73 100,89 29,43 97,36 98,11 27,37 92,35 81,67 92,89
Ocean Flinger 104,6 100,08 100,74 31,62 97,64 97,14 28,26 92,53 88,76 96,14
Text Flinger 104,8 98,55 100,32 30,74 97,49 97,15 27,47 89,88 91,4 93,94
Networking Loader 86,34 112,89 74,1 32,73 70,2 32,9 22,68 6,46 137,91 30,16
Quadrant 3732 2388 3619 1427 2520 1548 1253 1749 3865 1538
CPU 11712 4877 9604 1256 4987 1379 1330 1438 4251 1426
Mem 2845 2365 2685 2501 2053 1465 2480 1626 4591 1551
I/O 1171 1236 3101 5158 3338 3136 1286 3728 7889 2953
2D 330 990 295 459 509 175 287 152 529 145
3D 2600 2470 2409 762 1714 1586 880 1803 2067 1616
Antutu 11020 n/a 9428 1979 5547 2930 2027 n/a 6873 2759
CPU 6653 n/a 5683 648 2434 787 594 n/a 3432 745
GPU 1545 n/е 1472 579 1489 1306 676 n/a 1540 1236
RAM 2263 n/a 1851 363 1050 388 331 n/a 1238 375
I/O 559 n/a 422 389 574 449 426 n/a 663 403
Nenamark 2 [fps] 59,8 23,1 53,3 16,4 34,5 24,9 17,7 21,7 40,9 22

Резултати от тестовете*
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На горната страна, отстрани в дясно е разположен бутона за усилване и намаляване на зву-
ка, а до него, ключа за заключване на завъртането на дисплея, също така на тази страна 
се намира и миниатюрния отвор на микрофона. На срещуположната страна се намира mini 
USB порта, както и миниатюрния отвор за Reset. От двете страни на порта симетрично са 
разположени мини високоговорители. На гърба е разположена 5Mpx камера, която обаче е 
без светкавица, а на лицевата страна се намира втората уеб камера. 

Iconia Tab 510 пристига с предварително инсталиран Android 4.0.3 (ICS). В A510 модела Acer 
са включили няколко софтуерни инструмента, познати ни от предходните им модели. Основни- включили няколко софтуерни инструмента, познати ни от предходните им модели. Основни-включили няколко софтуерни инструмента, познати ни от предходните им модели. Основни-
ят измежду тях е познатият Acer Ring, който по същество е нещо наподобяващо букмарк хъб с 
препратки към най-важните приложения и функции (които могат да се настройват), като за да 
го стартирате е необходимо да докоснете зеления кръг в долния край на дисплея. Като хардуер, 
това е първият таблет на Acer, използващ четириядрен процесор NVIDIA Tegra 3 с работна чес-Acer, използващ четириядрен процесор NVIDIA Tegra 3 с работна чес-използващ четириядрен процесор NVIDIA Tegra 3 с работна чес-NVIDIA Tegra 3 с работна чес-с работна чес-
тота от 1,3 GHz. Също така таблетът има налична 1GB DDR2 памет, противно на повечето нови 
таблети, които използват по-бързата DDR3 памет. Наличен е и GPS модул, акслелерометър, 
както и Bluetooth 2,1. Таблетът обаче не разполага с 3G модул и размера на вградената Flash 
памет е само един – 32GB. Трябва да отчетем като предимство възможност та за разширяване 
на памет та посредством външна micro SD карта (до 32 GB). Повечето нови таблети са снабде-micro SD карта (до 32 GB). Повечето нови таблети са снабде-карта (до 32 GB). Повечето нови таблети са снабде-32 GB). Повечето нови таблети са снабде-). Повечето нови таблети са снабде- Повечето нови таблети са снабде-Повечето нови таблети са снабде-
ни с IPS LCD панел, което им осигурява по-добри ъгли на видимост, както и по-добро цветопре-IPS LCD панел, което им осигурява по-добри ъгли на видимост, както и по-добро цветопре-панел, което им осигурява по-добри ъгли на видимост, както и по-добро цветопре-
даване. При A510 обаче се използва обикновен капацитевен TN дисплей, което крачка назад, 
както качество на изображението. Тъч дисплея е отзивчив на допир, но отстъпва например на 
модела на ASUS, пък да не говорим за Samsung. С А510, навигацията е гладка, игрите вър-ASUS, пък да не говорим за Samsung. С А510, навигацията е гладка, игрите вър-пък да не говорим за Samsung. С А510, навигацията е гладка, игрите вър-Samsung. С А510, навигацията е гладка, игрите вър-С А510, навигацията е гладка, игрите вър-
вят бързо, приложенията се зареждат бързо, а с WiFi модула си, се нарежда сред най-добрите 
таблети. Снимането със камерата е на добро ниво, като предоставя доста ясни снимки, но все 
пак отстъпват като качество на прекия му конкурент – таблета на ASUS. Не така обаче седят 
нещата с видео клиповете. Основната камера (задната) може да записва HD видео (720p), но 
в клиповете липсва детайл, цветовете са измити и се наблюдават артефакти. Като цяло Iconia 
Tab A510 e не лош таблет , даже един от най-удобните при работа, но цената му не отразява ре-не лош таблет , даже един от най-удобните при работа, но цената му не отразява ре-
алните възможности и трудно би се конкурирал с предложението на ASUS. 
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Предоставен за тестове от: Solytron

 Много мощен хардуер за Android базиран таблет

 Две камери

 GeForce графика

 Последна версия на Android

 Добър WiFi модул

 GPS

 Бутон за заключване на завъртането на екрана

 Сравнително висока цена

 Не достатъчно добра основна камера

 Не толкова отзивчив мултитъч дисплей, като 

на другите топ модели

 Липса на вграден 3G модул

Марка и модел Acer
 Iconiа TAB 510

Archos 
101 G9 Turbo

ASUS
Transformer pad TF300T

Energy System 
Tablet i828 16GB

HUAWEI 
MediaPad S7-301u

Point Of View
PROtab2 XXL

Prestigio
MultiPad PMP5097CPRO

Privileg
MID-97

Samsung
Galaxy Tab 7.7

Yarvik
TAB468EUK

Vellamo 1,0,6 1505 1375 1360 746 1200 716 736 671 1217 706
The Sun Canvas 45,56 74,63 40,73 32,78 64,66 30,85 28,7 31,56 90,62 30
Deep Sea Canvas 101,47 126,27 93,58 54,35 126,19 42,61 53,42 35,42 97,36 38,73
Aquarium Canvas 51,95 49,36 45,67 n/a 27,99 n/a n/a n/a 31,76 4,39
Pixel Blender 333,66 109 294,58 86,33 122,16 26,33 93,58 25,83 114,08 27,83
Surf Wax Binder 262,07 276 223,99 262,82 354,86 137,82 276,48 142,76 142,61 135,99
Sun Spider (online) 158,9 153,07 143,67 66,94 n/a 39,05 59,7 39,78 205,05 40,61
V8 Benchmark (online) 151,05 176,44 143,67 118,59 141,88 114,29 118,27 114,7 135,69 114,86
Image Flinger 104,45 98,73 100,89 29,43 97,36 98,11 27,37 92,35 81,67 92,89
Ocean Flinger 104,6 100,08 100,74 31,62 97,64 97,14 28,26 92,53 88,76 96,14
Text Flinger 104,8 98,55 100,32 30,74 97,49 97,15 27,47 89,88 91,4 93,94
Networking Loader 86,34 112,89 74,1 32,73 70,2 32,9 22,68 6,46 137,91 30,16
Quadrant 3732 2388 3619 1427 2520 1548 1253 1749 3865 1538
CPU 11712 4877 9604 1256 4987 1379 1330 1438 4251 1426
Mem 2845 2365 2685 2501 2053 1465 2480 1626 4591 1551
I/O 1171 1236 3101 5158 3338 3136 1286 3728 7889 2953
2D 330 990 295 459 509 175 287 152 529 145
3D 2600 2470 2409 762 1714 1586 880 1803 2067 1616
Antutu 11020 n/a 9428 1979 5547 2930 2027 n/a 6873 2759
CPU 6653 n/a 5683 648 2434 787 594 n/a 3432 745
GPU 1545 n/е 1472 579 1489 1306 676 n/a 1540 1236
RAM 2263 n/a 1851 363 1050 388 331 n/a 1238 375
I/O 559 n/a 422 389 574 449 426 n/a 663 403
Nenamark 2 [fps] 59,8 23,1 53,3 16,4 34,5 24,9 17,7 21,7 40,9 22

Резултати от тестовете* * По-високата стойност е по-добра
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ASUS Transformer Pad TF300T
Съвсем спокойно може да ка-

жем, че би трябва за почитателите 
на ASUS, пускането на TF300 да е 
нещо като iPad 2 за Apple. Да, ама 
не. Това е по-скоро една по-достъп-
на „реплика“ на текущия флагман 
TF201, което може би ще разочаро-което може би ще разочаро-
ва доста от почитателите на марка-
та. Той също е базиран на най-но-
вия четириядрен чип NVIDIA Tegra 3 
(който при TF300T работи на често-TF300T работи на често-работи на често-
та 1.2 GHz) и от ASUS са се въздър-GHz) и от ASUS са се въздър-) и от ASUS са се въздър- и от ASUS са се въздър-и от ASUS са се въздър-ASUS са се въздър-са се въздър-
жали от някакви значими промени 
по хардуера. По същество TF300T 
не е нищо друго освен малко „наде-
белял“ TF201 (с няколко милиметра 
към дебелината) и малко увеличе-
но тегло. Също така алуминиевият 
гръб е заменен с по-евтин пластмасов, което вече не дава усещането 
за тази стабилност и якост, когато го хванете в ръце, но от друга стра-
на решава някои проблеми, които имаше TF201 с GPS модула, заради 
алуминиевият заден панел.. Най-същественото различие обаче си ос-
тава използването при TF300T на по-евтин дисплей, а не познатия ни 
от TF201 – Super IPS Plus с Gorilla Glass стъкло. Това не е влошило зри-TF201 – Super IPS Plus с Gorilla Glass стъкло. Това не е влошило зри-с Gorilla Glass стъкло. Това не е влошило зри-Gorilla Glass стъкло. Това не е влошило зри-стъкло. Това не е влошило зри-. Това не е влошило зри-Това не е влошило зри-
телните ъгли, но цветовете не са така ярки и наситени и нюансите им 
се размиват. По такъв начин на практика е постигнато с 250-300 лв. ре- По такъв начин на практика е постигнато с 250-300 лв. ре-По такъв начин на практика е постигнато с 250-300 лв. ре-
дуциране на цената на таблета. Въпреки това обаче тази цена за 32GB 
версията, изглеждат пак малко много, независимо, че все пак това е че-
тири-ядрено решение. Независимо от това, TF300T е по-тънък от по-TF300T е по-тънък от по-е по-тънък от по-
вечето 10“ Android модели, предлагани на пазара. Отстрани в ляво са 
разположени micro HDMI порта, бутона за увеличаване и намаляване 
на звука (който е станал по-релефен) и слота на четеца на micro SD карти. На срещупо- micro SD карти. На срещупо-карти. На срещупо-
ложната страна се намира жакът за включване на слушалки. На предната страна, отля-
во е разположен бутона за включване на устройството, a от дясно, отвора за микрофона 
и отвора на високоговорителя.. На срещуположната страна се намира основния куплунг 
за връзка с докинг станцията, както и отворите за закрепване в пантите, като по този на-
чин, тя с наличната си клавиатура го превръща в пълноценен netbook . На лицевата стра-netbook . На лицевата стра- . На лицевата стра-
на над екрана е разположена 1,2 Mpx Уеб камера, а на гърба – основната 8 Mpx камера, 
която позволява записване на FullHD (1080p) клипове и която не е напълно идентична 
(има малко по-голяма апертура – f/2.2) с тази, използвана в модела TF201. Трябва да от-f/2.2) с тази, използвана в модела TF201. Трябва да от-) с тази, използвана в модела TF201. Трябва да от-TF201. Трябва да от-. Трябва да от-
бележим, че официално докинг станциите на TF201 и TF300T не са съвместими, незави-TF201 и TF300T не са съвместими, незави-и TF300T не са съвместими, незави-TF300T не са съвместими, незави-не са съвместими, незави-
симо, че TF300T се поставя без проблем в докинг станцията на TF201. От ASUS твърдят, 
че може да си повредите таблета по този начин и ще ви отпадне гаранцията. Безжичния 
модул при TF300T е претърпял лека еволюция, като вече е налична поддръжка на Blue- при TF300T е претърпял лека еволюция, като вече е налична поддръжка на Blue-при TF300T е претърпял лека еволюция, като вече е налична поддръжка на Blue-TF300T е претърпял лека еволюция, като вече е налична поддръжка на Blue-е претърпял лека еволюция, като вече е налична поддръжка на Blue-Blue-
tooth 3,0. ASUS TransformerPad TF300T e първият таблет, който пристига фабрично с ин-първият таблет, който пристига фабрично с ин-
сталирана OС Android 4,.0.3 (ICS). Таблетът пристига с доста инсталиран екстра софтуер 
на ASUS. Например след регистрация Asus MyCloud ви дава 8GB свободно пространство 
за съхранение в „облачно“ базираната услуга ASUS WebStorage. Снимките, направени от 
основната 8Mpx камера изглеждат добре, като се забелязва малко шум в изображението 
и като цяло камерата се справя малко по-добре от тази на TF201. Разбира се и тук липс-TF201. Разбира се и тук липс-Разбира се и тук липс-
ва светкавица, така, че на тъмно снимките са просто ужасни. Видеото е прилично на от-
крито, като FulHD може да се записва с 30 кадъра/с, но на закрито, започва да “лагва” и 
трудно ще постигнете повече от 15-17 кадъра/с. Като цяло ASUS TF300F е един първокла-ASUS TF300F е един първокла-е един първокла-
сен таблет при който акцента е бил върху това да стане по-достъпен, отколкото да блести 
с технически характеристики.

Предоставен за тестове от: MOST Computers

 Много мощен хардуер за Android базиран 

таблет

 Капацитивен мултитъч IPS дисплей 

 Две камери

 GeForce графика

 Последна версия на Android – (ICS)

 GPS

 Сравнително висока цена

 По-дебел и по-тежък от предшественика си

 Не толкова добър дисплей, колкото на пред-

шественика му
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Archos 101 G9 Turbo 
Този модел е флагман сред таблетите, произвеждани от френската компания Archos. За 

наше разочарование обаче той външно с нищо не се е променил от миналогодишния мо-
дел 101, който тествахме. Евтиният вид, който му придава пластмасовия корпус е останал 
непроменен. Ако тогава дебелината му от 12 mm, беше нещо съвсем в реда на нещата, то 
сега определено може да се каже, че е дебел на фона на останалите предложения. Все пак 
има и нещо положително, и това е, че подвижната стойка и тук е налична, което позволява 
таблета да се постави вертикално на бюро по подобие на рамка за снимки, вместо постоян-
но да го държите в ръце. Тази екстра е доста полезна и по достойнства ще я оцените, ако 
разглеждате снимки или гледате някакъв филм. Дизайнът не е впечатляващ, особено след 
като не е претърпял практически никакво развитие в положителна посока от предишно-
то поколение. На гърба на устройството има разположени в четирите края гумени крачета, 
което предотвратява пързалянето по гладки повърхности. Ако предшественикът му може-
ше да се похвали със сравнително ниско тегло, то този модел вече е „наедрял“ и си гони 650 
гр. Корпусът е с цвят тъмно сив металик с матов финиш. Отстрани от лявата страна са раз-
положени всички портове, като mini HDMI, micro USB и четеца на micro SD карти. От същата 
страна е разположен бутона за включване на устройството, както и жака за включване на 
стерео слушалки. от към гърба на същата страна се намира стандартен по размер USB 2.0 
порт, скрит с капаче, в който може да се постави опционален 3G USB донгъл. На лицевата 
страна от ляво на дисплея се намира и 1,3Мpx Уеб камера. На срещуположната страна (от-1,3Мpx Уеб камера. На срещуположната страна (от- камера. На срещуположната страна (от-(от-от-
страни, отдясно) се намира бутона за усилване и намаляване на звука. При G9 Turbo, липс-) се намира бутона за усилване и намаляване на звука. При G9 Turbo, липс- се намира бутона за усилване и намаляване на звука. При G9 Turbo, липс-G9 Turbo, липс-липс-
ва бутон за заключване на завъртането на екрана, както и задна камера, което означава, че 
няма как с него да правите снимки или клипове, освен на самите вас. На гърба на таблета 
се намира отвора на високоговорителя. 101 G9 Turbo е снабден с 10.1-инчов капацитивен 
мултитъч дисплей с резолюция 1280 х 800. Таблетът може да работи и с Full HD съдържа-Full HD съдържа-съдържа-
ние. Образът не е нищо особено, даже малко по-мътен в сравнение с IPS дисплеите и с по-
слабо наситени цветове, но за TN матрица това е съвсем нормално и е ясно, че няма как 
да се сравнява с тях. Ъглите на видимост са добри и в това отношение не отстъпва на по-
скъпите решения. Самия екран е отзивчив, без да се забелязват някакви дразнещи лагове 
при захващане и мащабиране. Archos 101 G9 Turbo идва с инсталирана OC Android 4.0.3 

(ICS). Приложенията с които пристига са в общи линии стандартни-ICS). Приложенията с които пристига са в общи линии стандартни-). Приложенията с които пристига са в общи линии стандартни-
те за Android. Стран на опция е възможност та за управление на табле-Android. Стран на опция е възможност та за управление на табле-Стран на опция е възможност та за управление на табле-
та дистанцион но, посредством Android смартфон, но той трябва да е 
свързан към същата WiFi мрежа, и да е от същата марка. При тази си-WiFi мрежа, и да е от същата марка. При тази си-мрежа, и да е от същата марка. При тази си-
туация ще имате отдалечен достъп до устройството. Използваният про-
цесор е на Tеxas Instruments и е базиран на ARM Cortex A9 (OMAP 4) 
с две ядра и работна тактова честота от 1,5 GHz. Независимо от срав-
нително мощния хардуер, наставката Turbo в обозначението и отзивчи-Turbo в обозначението и отзивчи-в обозначението и отзивчи-
вия дисплей, Archos 101 G9 e малко муден в изпълнението на различ-Archos 101 G9 e малко муден в изпълнението на различ-9 e малко муден в изпълнението на различ-e малко муден в изпълнението на различ-малко муден в изпълнението на различ-

ните задачи. При игрите нещата 
са доста п- проблемни, защото 
3D възможностите на таблета не 
са от силните му страни и при 
по-тежки игри, направо „кляка“. 
Безжичният му модул е чувст-
вителен и държи добри нива на 
сигнала, но въпреки това, ако по-
вече устройства се свържат към 
същата точка, вероятност та да 
бъдете изхвърлен от нея е голя-
ма. Независимо че Archos 101 
G9 Turbo идва с най-новата вер-идва с най-новата вер-
сия на операцион ната система 
Android и е с обновен хардуер, 
това като че не е достатъчно да 
впечатли потребителите.

Предоставен за тестове от: ARCHOS България

 Последна версия на Android

 Плавно възпроизвеждане на FullHD (1080p) видео

 прибираща се стойка

 отзивчив мултитъч дисплей

 GPS

 Липса на задна камера

 Сравнително бавен при игри
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Energy System Tablet i828 HD 16GB
Марката Energy System със сигурност е на-Energy System със сигурност е на-със сигурност е на-

пълно непозната за родния потребител. Всъщ-
ност това е испанска марка, под която са брен-
дира OEM продукт на различни производители, а 
продуктите с тази марка засега могат да се заку-
пят от онлайн магазина им, макар че компания-
та има амбиции и за по-директно присъствие на 
родния пазар. 

Моделът Tablet i828 HD 16GB е с умален раз-Tablet i828 HD 16GB е с умален раз-е с умален раз-
мер от 8“ (4:3) и е също представител на така 
популярните „китайчета“. Корпусът му е изця-
ло пластмасов и определено е доста дебел (13 
mm) за размера на екрана си. А и като тегло по-) за размера на екрана си. А и като тегло по-
казателите му са доста посредствени, защото 
като се вземе под внимание изцяло пластмасо-
вата конструкция, би било логично устройство-
то да тежи по-малко. Цветът му е черен и корпу-
сът е покрит с много тънко покритие, имитиращо 
на докосване гума, така, че да не позволява да 
се пързаля в ръцете ви. Лицевият панел обхва-
щащ дисплея, но не целия габарит на корпуса е 
от прозрачна пластмаса. Също така на лицевата 
страна по средата, най-отдолу е поставен дуб-
лиращ бутон на „Home“. В дясно от него се на-„Home“. В дясно от него се на-В дясно от него се на-
мира и вградената VGA Уеб камера. Странично 
(от страната на бутона „Home“) се намират стан-„Home“) се намират стан-се намират стан-
дартните портове, като mini HDMI, mini USB че-mini HDMI, mini USB че-че-
теца за micro SD карти с памет. Също така там 
е разположено гнездото за включване на външ-
ния захранващ адаптер, както и жака за включ-
ване на стерео слушалки.. От дясната страна на 
бутона „Home” се намират бутона за включване 
на устройството и бутона за увеличаване и на-
маляване на силата на звука. Отзад, на гърба 
има разположена втора 2 Mpx (основна) камера, 
както и перфорирани отвори за двата вградени 
високоговорителя.. Хардуерът е „характерният“ 
за този клас – едноядрен ARM Cortex A8 бази-ARM Cortex A8 бази-бази-
ран процесор с тактова честота 1 GHz, вградена-GHz, вградена-вградена-
та флаш памет е 16GB, но RAM памет та е само 
512MB. Работата с таблета е поносима и е ана-MB. Работата с таблета е поносима и е ана-Работата с таблета е поносима и е ана-
логична на подобен хардуер като се забелязва 
характерното забавяне пеи изпълнение на даде-
ни задачи. Тоест няма я тази пъргавина, която 
притежават високия клас устройства. Възпроиз-
веждането на HD видео е плавно, но качество-HD видео е плавно, но качество-видео е плавно, но качество-
то на изображение, както и ъглите на видимост с 
този TN дисплей не са особено добри. Като цяло 
този таблет с нищо не впечатлява и няма нещо, 
с което особено да дразни, ако не беше сравни-
телно високата му цена, за която могат да се на-
мерят по-привлекателни предложения. 

Предоставен за тестове от:  

Energy System – Испания

 Последна версия на Android

 Плавно възпроизвеждане на FullHD (1080p) видео

 Не особено добър дисплей

 Дебел и не особено лек

 Висока цена
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Huawei S7-301U,0
Сигурно доста хора биха свързали марката на този таблет с не особено качест-

вените „китайски“ модели, които са залели онлайн магазините. Това обаче би било 
грешка, защото Huawei може и да е китайски производител на телекомуникацион-
но оборудване, но определено не може да се каже, че продукцията му е с ниско 
качество. На пръв поглед S7-301U изглежда като умален iPad заради 7-инчовия 
дисплей и комбинацията със сребрист на цвят корпус. Теглото му не е голямо, а де-
белината му е 10 mm. Разбира се, не може да се мери със GalaxyTab 7,7, но е доста 
прилично изпълнен. Задният капак е сребрист алуминиев, което му придава доста 
висока якост. Отзад на гърба е разположена и основната 5Мpx камера, която поз-px камера, която поз-камера, която поз-
волява запис на HD видео (720p). На срещуположния край отзад са разположени 
четеца на micro SD карти и слота за SIM карта на вградения 3G модула, които са 
скрити под декоративен пластмасов капак. Лицевата страна е покрита от стъкло. В 
горния ляв ъгъл се намира и Уеб камерата. От лявата страна, отстрани са разпо-
ложени отворите за двата високоговорителя, както и жака за включване на стерео 
слушалки. Екранът използван в S7-301U е много качествен 7” IPS тъч дисплей с ре-S7-301U е много качествен 7” IPS тъч дисплей с ре-е много качествен 7” IPS тъч дисплей с ре-7” IPS тъч дисплей с ре-тъч дисплей с ре-
золюция от 1280 x 800, което заради голямата концентрация на пиксели на инч, пра- x 800, което заради голямата концентрация на пиксели на инч, пра-което заради голямата концентрация на пиксели на инч, пра-
ви изображението много детайлно и качествено и ако трябва да съм честен, този 
таблет имаше най-добро изображение измежду моделите снабдени с така да се 
каже „простосмъртни“ матрици. Хубавите черти на S7-301U не свършват само до-S7-301U не свършват само до-не свършват само до-
брото изображение. Таблетът е снабден и със добър хардуер. Използван е двуяд-
рен процесор Qualcom Snapdragon S3 (ARM Cortex A9), работещ на честота 1,2GHz, 
плюс Adreno 220 монилна графика с възможност за възпроизвеждане на 1080p 
(FullHD) видео. Моделът идва и с вграден GPS и 2G/3G модул, като последното при 
наличие на SIM карта позволява да има достъп до мобилни дан ни и да се ползва 
и като телефон (със съответното софтуерно приложение). И oпределено хардуер-oпределено хардуер-пределено хардуер-
ът е в синхрон с последните тенденции при мобилните устройства и, ако Tegra 2/3 
e по-често използвана при таблетите, то Snapdragon е предпочитан при мобилните 
телефони. Както вече беше отбелязано, качеството на изображението е много до-
бро, като има висока рязкост и детайлност, като IPS дисплея предлага и добри ъгли 

на видимост. Устройството пристига със инсталирана послед-
на версия на Android – 4.0.3 (ICS). Тъч екрана е доста отзив-Android – 4.0.3 (ICS). Тъч екрана е доста отзив-Тъч екрана е доста отзив-
чив, но по някой път се налага повторно докосване, защото не 
реагира и в това отношение отстъпва на еталоните в лицето 
на iPad и GalaxyTab 7.7. В софтуера няма някакви изненади и 
в по-голяма си част е стандартния, с който пристигат повече-
то устройства с инсталиран Android  – “Ice Cream Sandwich”. 
Приятно впечатление прави начина на „разлистване“ на раз-
личните екрани, където са поместени уйджетите и приложе-
нията. Вместо при разлистване от дясно на ляво, следващия 
екран да се появява все едно преминава лента, той просто 
изплува от дълбочината на екрана и създава илюзията, че 
имате една купчина листове и един по един ги махате. Когато 
се връщате обратно, ефекта е точно обратния – текущия ек-
ран потъва, а следващи се придвижва като лента от ляво на 
дясно. Прави впечатление, че липсва характерния софтуер 
за таблетите на марката – HiSuite –, но изглежда все ощe не 
е готова версията за Android ICS. Като цяло таблета е доста 
приличен и с доста добри възможности и честно казано няма 
никаква сериозни забележки, ами напротив, но цената му е 
направо ужасяващо висока в България за това, което предла-
га. За същите пари може да се купи 10-инчов таблет с NVIDIA 
Tegra3, а само за 60 лв. повече взимате Samsung GalaxyTab 
7,7, който е просто класа отгоре. Така че Huawei има за какво 
да се замисли, защото цените на същия таблет на други мес-
та по света са съвсем нормални.

Предоставен за тестове от: HUAWEI

 Последна версия на Android

 Стабилен корпус

 Плавно възпроизвеждане на FullHD (1080p) видео

 Отзивчив мултитъч IPS дисплей

 3G модул

 Сравнително висока цена
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Point Of View PROtab2 XXL
Изглеждa таблет еуфорията не подминава и компании 

като Point Of View. Рабира се в това няма нищо лошо, а на-Point Of View. Рабира се в това няма нищо лошо, а на-Рабира се в това няма нищо лошо, а на-
против, осигурява достатъчен асортимент от модели. Мо-
делът PROtab2 XXL на Point Of View, спада към най-бю-Point Of View, спада към най-бю-спада към най-бю-
джетния клас устройства. Цената на таблета (~ 360 лв.) 
е изключително агресивна и със сигурност за нея няма 
да намерите друг продукт с последна версия на Android 
и най-висок клас от функции, като например капацитивен 
мултитъч дисплей. PROtab2 XXL не впечатлява с външния 
си вид, ами напротив, доста груб корпус и тежък. Тялото 
му, изцяло е изработено от пластмаса, като даже произ-
водителя не си е направил труда да заобли малко долни-
те ръбове по дължината на рамката на корпуса. На прак-
тика конструкцията не притежава достатъчна твърдост и 
лесно може да се деформира след натиск. От всички тест-
вани таблети, PROtab2 XXL беше с най-неугледния и най-
евтин външен вид. Всичко това е разбираемо предвид, че 
целта е била само и единствено постигане на най-ниска 
цена. Лицевият панел е от прозрачна пластмаса и покри-
ва 10-инчовия (16:9) капацитивен тъч дисплей, произве-
ден по TN технологията. От дясната страна, централно е 
дублиран бутона „назад“ с механичен такъв, което е малко 
стран но предвид, че логично се очаква това да бъде буто-
на „Home“. Над него е разположена и VGA уеб камерата. 
Странично от дясната страна са разположени портовете 
на таблета, а имен но захранващия куплунг за външния за-
хранващ адаптер и жака за слушалките. Също така са на-
лични mini HDMI изход и по един USB и един micro USB 
порт. Странично, отгоре в дясно на дисплея, се намират 
бутоните за включване и изключване на таблета и усил-
ване и намаляване на звука. Хардуера е стандартния за 
текущите „китайци“ и включва едноядрен процесор ARM 
Cortex A8 с тактова честота 1,2GHz (пикова). Също така 
е налично и GPU Mali 400, което позволява да се играят 
игри и да се възпроизвежда Full HD (1080p) видео. Разби-Full HD (1080p) видео. Разби-видео. Разби-
ра се с цел редуциране на цената и тук е подходено мини-
малистично, като оперативната RAM памет (DDR3) е све-RAM памет (DDR3) е све-памет (DDR3) е све-(DDR3) е све-е све-
дена само до 512MB, а вградената флаш памет до 4GB. 
Разбира се това второто не е проблем, тъй като винаги 
може да поставите външна micro SD карта с размер до 32 
GB . На задния капак, който контрастира с белия си цвят 
и скосените страни се намират отворите на вградения ви-
сокоговорител, както и отвора за Reset бутона. Тъч екра-Reset бутона. Тъч екра-бутона. Тъч екра-
на е сравнително отзивчив при докосване и не би дразнил 
непретенциозния потребител. Изображението като качест-
во е доста посредствено и леко мъгляво, както липсва де-
тайл и наситеност на цветовете. Ъглите на видимост също 
не са от силните страни на дисплея. Или накратко, гонена 
ниска цена. PROtab2 XXL пристига с инсталиран Android 
4.0.3 (ICS). Изгледът е типичен за тази версия като няма 
нищо интересно. При работа се забелязват леки лагове, 
но все пак това го отдаваме на малкото количество RAM 
и не достатъчно оптимизиран фърмуер. Като цяло това е 
един изключително бюджетен таблет с най-базова функ-
ционалност, предназначен за бедни студенти.

Предоставен за тестове от: Comelsoft

 Последна версия на Android

 Много ниска цена

 посредствено качество на използваните материал

 груб и тежък

 изображение под средното ниво
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Prestigio MultiPad PMP5097CPRO
Maрката Prestigio на компанията ASBIS e добре позната у 

нас .MultiPad PMP5097CPRO е нов модел 9,7-инчов таблет. Ус-MultiPad PMP5097CPRO е нов модел 9,7-инчов таблет. Ус- PMP5097CPRO е нов модел 9,7-инчов таблет. Ус-5097CPRO е нов модел 9,7-инчов таблет. Ус-97CPRO е нов модел 9,7-инчов таблет. Ус-CPRO е нов модел 9,7-инчов таблет. Ус- е нов модел 9,7-инчов таблет. Ус-
тройството визуално напомня доста iPad 2, като и размери-iPad 2, като и размери-като и размери-
те са почти същите, за разлика от дебелината, която при iPad 
2 е по-малка. Разбира се, и тук са използвани само пластма-е по-малка. Разбира се, и тук са използвани само пластма-
си за снижаване на цената и теглото на таблета. Независимо 
от това, все пак като цяло корпусът на таблета е сравнително 
здрав и неподатлив на деформации – все пак доколкото е въз-
можно това с материал като пластмаса. От ляво, странично 
на корпуса са разположени управляващите бутони за включ-
ване и изключване на устройството, както и за увеличаване и 
намаляване на силата на звука. Там също се вградения ми-
крофон, mini HDMI и micro USB портовете, както и жаковете за 
включване на външния захранващ адаптер и стерео слушал-
ките. От същата страна, но на лицевия панел е разположена 
и Уеб камерата. От дясната страна, странично са двата отво-
ра за вградените високоговорители. Слота за micro SD картата 
се намира на гърба, скрит под декоративен капак. На гърба от 
двете дълги страни са поставени две ивици, които са покрити 
със специален материал, наподобяващ гума, които служат да 
не ви се пързалят ръцете, когато го държите вертикално. Зад-
ният капак е боядисан в сиво, така че много успешно създава 
илюзия за метален гръб. Дисплеят и тук е 9,7-инчов (4:3) и е 
базиран на IPS технологията и е покрит с прозрачна пластма-IPS технологията и е покрит с прозрачна пластма-технологията и е покрит с прозрачна пластма-
са, устойчива на надраскване, която изпълнява функцията на 
лицев панел. Липсва обаче задна основна камера, което озна-
чава, че не може да правите снимки с този таблет. Също така 
липсва GPS модул и 3G модул. Или обобщено накратко, този 
таблет предлага само базова функционалност. За сметка на 
това обаче, чрез USB порта се поддържат външни HDD диско-USB порта се поддържат външни HDD диско-порта се поддържат външни HDD диско-HDD диско-диско-
ве и друга периферия. По същество този модел е представи-
тел, подобен на така наречените „китайски“ модели, но сащо 
като Privileg и при Prestigio той е брендиран и вие получава-Privileg и при Prestigio той е брендиран и вие получава-и при Prestigio той е брендиран и вие получава-Prestigio той е брендиран и вие получава-той е брендиран и вие получава- вие получава-вие получава-
те техническа поддръжка и гаранция. Хардуерът е типичния 
за този клас – едноядрен ARM Cortex A8 базиран процесор на 
Rockchip (RK2918), работещ на тактова честота от 1GHz. Опе-работещ на тактова честота от 1GHz. Опе-GHz. Опе-Опе-
ративната памет е с обем от 1GB и вградената флаш памет е 
8GB, като може да се разширява с външна micro SD карта до 32 
GB. Тъч дисплея на устройството е сравнително отзивчив и е 
на средно ниво. Цветовете са доста прилични и няма проблем 
с гладкото възпроизвеждане на FullHD видео. Устройството 
пристига с предварително инсталирана ОС Android 4.0.3 (ICS). 
Сравнително добре работи и няма някакви дразнещи лагове. 
Разбира се, като всеки едноядрен процесор, то е така да се 
каже ентри-левъл хардуер. Таблетът идва и с инсталираното 
приложение eReader на Prestigio, което ви дава достъп до мно-eReader на Prestigio, което ви дава достъп до мно-на Prestigio, което ви дава достъп до мно-Prestigio, което ви дава достъп до мно-което ви дава достъп до мно-
гобройни литературни заглавия в една виртуална библиотека. 
Всичко останало е характерно за всеки един таблед с инстали-
рана „Ice Cream Sandwich” версия на операцион ната система 
Android. Като цяло Prestigio MultiPad PMP5097CPRO е доста 
приятен и приличен таблет, но само с базова функционалност. 
Цената му обаче не е висока, но не е и такава, която да го на-
прави много желан. За парите,които плащате получавате и ко-
жен калъф за устройството с който може да го пренасяте без 
да се притеснявате, че ще го нараните.

Предоставен за тестове от: ASBIS България

 Сравнително лек 

 Приятен вид

 Последна версия на Android

 Допълнителен кожен калъф 

 Липса на 3G модул и GPS

 Няма основна камера 
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Privileg MID-97 
Privilegе е българска марка, принадлежаща на 

Computer 2000. Тя набра популярност у нас с мо-Тя набра популярност у нас с мо- популярност у нас с мо-популярност у нас с мо-
билните си телефони, но не бе изпусната и „ре-
волюцията“ на таблетите, като под марката се 
предлагат и доста такива модели. Конкретният 
MID-97, на пръв поглед доста прилича на „ориги-на пръв поглед доста прилича на „ориги-
нала“ iPad, даже и като размери са много близ-iPad, даже и като размери са много близ-даже и като размери са много близ-
ки. Но приликите са само до тук, защото MID-97 
е изработен изцяло от пластмаса, като липсата 
на метал, достатъчно редуцира цената му, за да 
го направи масово достъпен и за така нарече-
ните бюджетни потребители и освен това, като 
характеристики е много по сходен с iPad 2. Или 
казано кратко, имаме визия наподобяваща iPad 
и характеристики на iPad 2. От дясната стра-iPad 2. От дясната стра-2. От дясната стра-
на, странично са разположение комуникацион-
ните портове и слотовете на таблета. Там ще на-
мерите захранващия жак за външния адаптер, 
жака за слушалки, слота за четеца на micro SD 
карти, както и микрофона, HDMI изхода и micro USB порта. Ин-HDMI изхода и micro USB порта. Ин-изхода и micro USB порта. Ин-micro USB порта. Ин-порта. Ин-
тересна особеност е, че към комплекта получавате и 4 портов 
пасивен USB хъб. Освен него има на разположение и два кабе-USB хъб. Освен него има на разположение и два кабе-хъб. Освен него има на разположение и два кабе-
ла, като единия служи за комуникация с компютъра, а другия е 
преходник за включване на въпросния хъб. Интересната особе-
ност е, че MID 97 поддържа всякаква USB периферия, като външ-MID 97 поддържа всякаква USB периферия, като външ-поддържа всякаква USB периферия, като външ-USB периферия, като външ-периферия, като външ-
ни HDD дискове (до 2TB), USB флашки, клавиатури и мишки. От 
горната страна, странично в дясно са разположение бутоните за 
включване и изключване на устройството,както и бутона за уве-
личаване и намаляване на силата на звука на таблета. Задния капак е изцяло ско-
сен в краищата, така че да е удобен таблета, като се хване с ръце. На него се нами-
рат отворите на вградения високоговорител, както и основната 2 Mpx камера. Самия 
гръб е с финиш – черно пиано, което го прави много податлив на отпечатъци от пръ-
сти и много лесно се драска, така че трябва да се внимава, на какви повърхности се 
слага. Като цяло, таблета е сравнително лек и това е благодарение на използването 
на пластмаса, но от друга страна това е за сметка на коравост та на конструкцията – 
лесно се деформира, като се натисне. Лицевия панел е с изцяло прозрачно пластма-
сово “стъкло”, което покрива и дисплея. За да се предотврати надирането на екрана, 
Privileg са поставили протектор на екрана, който го предпазва от всякакъв вид меха-са поставили протектор на екрана, който го предпазва от всякакъв вид меха-
нични въздействия и който може винаги да се смени. Самият тъч дисплей е 9,7-ин-
чов IPS с резолюция 1024х768, което му позволява да има доста прилично изобра-IPS с резолюция 1024х768, което му позволява да има доста прилично изобра-с резолюция 1024х768, което му позволява да има доста прилично изобра-, което му позволява да има доста прилично изобра-което му позволява да има доста прилично изобра-
жение. Чувствителност та на докосване на екрана, също е доста прилична, като може 
да бъде много добра, ако се махне въпросния протектор, но тогава рискувате да си 
надерете дисплея, така че по-добре да се направи известен компромис. Като харду-
ер, таблетът е типичен „китаец“, но за разлика от предложенията, които бъкат в Ин-
тернет, при Privileg получавате гаранция. Използваният процесор е едноядрен ARM 
базиран. Интегрираното GPU в процесора е MALI 400. MID-97, което му позволява 
безпроблемно възпроизвеждане на FullHD видео, както и игра на повечтео 3D игри. 
MID-97 пристига с инсталирана най-новата версия на Android – 4.0.3 (ICS). Няма ня-пристига с инсталирана най-новата версия на Android – 4.0.3 (ICS). Няма ня-Android – 4.0.3 (ICS). Няма ня- 4.0.3 (ICS). Няма ня-ICS). Няма ня-). Няма ня-
какъв по-особен инсталиран софтуер, така че в това отношение всичко е във вашите 
ръце за персонализиране. Работата с таблета е на доста прилично ниво и не се за-
белязват някакви големи лагове и замръзвания при изпълнение на различни задачи. 
Таблетът няма вграден 3G модул, но поддържа външни USB такива на някои произ-G модул, но поддържа външни USB такива на някои произ-модул, но поддържа външни USB такива на някои произ-USB такива на някои произ-такива на някои произ-
водители. Също така липсва и GPS модул. Като цяло Privileg MID-97 е замислен като 
много бюджетен таблет, който да предоставя предоставя базова функционалност и 
да бъде достъпен за голям кръг потребители, а замисълът е изпълнен. 

Предоставен за тестове от: Computer 2000

 Евтин

 Добър дисплей с поставен протектор

 Последна версия на Android

 Предпазен неопренов калъф

 Евтини материали

 Липса на GPS

 Мека конструкция
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Samsung Galaxy Tab 7.7 
Това е един от по-малките като размери и дисплей таблети, но не и като представяне в на-

шия тест. Ще бъде преднамерено, ако премълчим и не отбележим, че таблетите на Samsung 
винаги са изглеждали красиви с тези заоблени ъгли, с тънкия си дизайн, с висококачестве-
ните си материали използвани в тях и перфектната сглобка. Като стана дума за дизайн, то 
при Galaxy Tab 7.7 е използван много изчистен такъв. Таблетът е лишен от всякакви излиш-Galaxy Tab 7.7 е използван много изчистен такъв. Таблетът е лишен от всякакви излиш-е използван много изчистен такъв. Таблетът е лишен от всякакви излиш-
ни елементи, като съвсем дискретно са разположени управляващите бутони и входно-изход-
ни портове. Дебелината и теглото на този таблет са впечатляващи и той все още е най-тън-
кия модел на пазара с този размер екран и един от най-леките и компактни изобщо в света на 
таблетите. Независимо от дебелината си от 7.89 mm, Galaxy Tab 7.7 стои в ръцете доста удоб-mm, Galaxy Tab 7.7 стои в ръцете доста удоб-стои в ръцете доста удоб-
но и сигурно и създава впечатление на здраво и стабилно устройство. За елегантност няма 
да говорим, защото това е първото нещо, което се набива в очи, като го видите. Изработката е 
просто страхотна. От ляво, странично се намира четецът за micro SD карти, който е скрит зад 
декоративно капаче. До него, пак скрито зад декоративен капак, се намира слота за SIM кар-SIM кар-кар-
та на вградения 2G/3G модул. На срещуположната страна са разположен бутоните за включ-2G/3G модул. На срещуположната страна са разположен бутоните за включ-модул. На срещуположната страна са разположен бутоните за включ-
ване на устройството и усилване и намаляване на звука, също така централно е разположен 
и IR трансмитера, който с подходящ софтуер превръща таблета в пулт за дистанцион но уп-IR трансмитера, който с подходящ софтуер превръща таблета в пулт за дистанцион но уп-трансмитера, който с подходящ софтуер превръща таблета в пулт за дистанцион но уп-
равление. На горната страна, странично се намира жака за включване на стерео слушалки, 
а на срещуположната са разположена двата високоговорителя, както и характерния за мар-
ката куплунг за захранване и комуникация, който с нестандартен дизайн и посредством вън-
шен адаптер могат да се извадят HDMI и USB интерфейсите. Лицевата страна на таблета е 
покрита с предпазно стъкло Gorilla Glass. в горния край на таблета е разположена 2Mpx Уеб 
камера, а в центъра третия високоговорител. На гърба на таблета, в горния десен ъгъл се 
намира основната 3,15Mpx камера, която е снабдена и със светкавица. Камерата позволя-Mpx камера, която е снабдена и със светкавица. Камерата позволя-камера, която е снабдена и със светкавица. Камерата позволя-
ва запис на видео с резолюция 720p. Снимките са прилични и бяха едни от най-добрите из-p. Снимките са прилични и бяха едни от най-добрите из-Снимките са прилични и бяха едни от най-добрите из-
между тестваните устройства, но като цяло не са нищо особено и сме виждали и по-добри 
от преносими джобни устройства. Хардуерът на този таблет е базиран на двуядрен проце-
сор ARM Cortex A9 с тактова честота от 1,4 GHz и интегриран в него графичен процесор Mali 
400MP, който практически е подобен на Tegra 2 като производителност. Най-голямият хит на 

този таблет обаче си остава дисплея. Тук е използван Super AMO-Super AMO-
LED Plus дисплей, който е подобрен вариант на Super AMOLED 
дисплеите и е голяма крачка пред всички останали. Качеството на 
изображение е невероятно и си е истински празник за очите. Цве-
товете са ярки и наситени, а черното....просто колкото и невероят-
но да звучи за TFT дисплей, го има, докато при всички останали е 
тъмно сиво. Таблетът пристига с инсталирана по-стара версия на 
Android – 3,2 Honeycamb, но скоро трябва да се появи и официален 
ъпдейт към Android 4.0.3 (ICS) на страницата на Samsung. Интер-Android 4.0.3 (ICS) на страницата на Samsung. Интер-на страницата на Samsung. Интер-Samsung. Интер-Интер-
фейсът на таблета е стандартния за повечето таблети на Samsung 
и тук е наличен характерният и много удобен TouchWiz UI, който съ-TouchWiz UI, който съ-който съ-
държа различни уйджети, които могат да се настройват. Една мно-
го полезна функция е добавения в навигацион ното меню бутон за 
бърза снимка на екрана., както и известните „хъбове“. Също така 
стандартно е включено приложението телефон, така че може да 
ползвате таблета и като такъв, стига да поставите в него SIM кар-SIM кар-кар-
та. За по-голямо удобство от Samsung са помислили и са осигу-Samsung са помислили и са осигу-са помислили и са осигу-
рили прослушване на гласовата поща от високоговорителя, като 
не са налага използването на Bluetooth. Работата с този таблет е 
невероятно лек и приятна. Тъч екрана е невероятно отзивчив, а 
и всички приложения се изпълняват мигновено без каквито и да 
било лагове. Също така и игрите вървят много добре. Сензорите 
също работят отлично и ако имаме забележки, то те са свързани с 
цената и липсата на директно изведени портове USB и HDMI (или 
поне наличието на преходник в комплекта) но не и откъм техни-
ческата и естетическата страна. Определено този модел на Sam-Sam-
sung може да се коронова като „крал“ на 7-8“ инчовите дисплеи.

Предоставен за тестове от: Samsung – България

 Върхово качество

 Мощен x86 хардуер за таблет 

 Невероятен дисплей (Super AMOLED Plus)

 Много лек и тънък

 Изключително елегантен

 Много пъргав

 3G модул

 Висока цена

 Липса на директни HDMI и USB портове.
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Yarvik TAB468EUK
Модел на марката �arvik за втори път 

участва в нашите тестове. Той не пра-
ви изключение от събратята си от тип 
брендиран „китаец“, но е с доста при-
лично качество. Корпусът му също е из-
цяло пластмасов, но за разлика от дру-
ги модели в нашия тест е достатъчно 
здрав и не поддава лесно на дефор-
мации при натиск и усукване. Задни-
ят капак е матов и това възпрепятства 
оставяне на пръстови отпечатъци и, в 
комбинация със скосяването му към 
всички страни, осигурява добър захват 
на ръцете ви. Лицевият панел е прозра-
чен пластмасов и заема целия габарит 
на таблета. Тъч дисплеят е с размер 
9,7“ (4:3) I e базиран на IPS технология-I e базиран на IPS технология-базиран на IPS технология-IPS технология-технология-
та, което позволява по качествено въз-
произвеждане на цветовете и по-голе-
ми ъгли на видимост. С четния си цвят 
TAB468EUKТ изглежда елегантен и тънък, но това 
не е илюзорно, защото устройството наистина не 
е дебело и не е много тежко. От дясно, встрани се 
намира захранващата букса на външния адаптер, 
жака за включване на стерео слушалки и четеца на 
micro SD карти памет. Там също се намира бутона 
за включване и изключване, mini HDMI изхода, как-mini HDMI изхода, как-изхода, как-
то и два micro USB порта (Host и Slave). Отстрани в 
дясно, на горната страна са разположени бутоните 
за усилване и намаляване на звука, както и меха-
ничен бутон за дублиране на бутона „Назад“, кое-
то също буди недоумение. В лявата страна на ли-
цевия панел се намира Уеб камерата, а отзад на 
гърба е разположена и основната камера, както и 
отворите на вградения високоговорител. Хардуера 
както се досещате е „характерният“ – едноядрен 
процесор ARM Cortex A8 (Boxchip A10 )с тактова 
честота 1,2 GHz. За GPU е използвано стандарт-GHz. За GPU е използвано стандарт-За GPU е използвано стандарт-GPU е използвано стандарт-е използвано стандарт-
ното решение Mali 400. което позволява плавно 
да се възпроизвежда FullHD съдържание. Обема 
на вградената RAM е 1GB, който е предостатъч-RAM е 1GB, който е предостатъч-е 1GB, който е предостатъч-GB, който е предостатъч-който е предостатъч-
но за всички задачи, които могат да се изпълнят 
с таблета. Вградената флаш памет е 16GB, като 
всичко това е рефлектирало в цената, която се е 
покачила. TAB468EUKТ пристига с инсталиран An-An-
droid 4.0.3. Обликът му е характерния за тази вер-Обликът му е характерния за тази вер-
сия на OС и няма добавен някакъв по-интересен 
екстра софтуер. Екрана е сравнително отзивчив 
и при работа не се забелязват някакви дразнещи 
лагове. Като скорост на изпълнение е аналогичен 
на всички подобни таблети с такъв хардуер. Като 
цяло, таблетът е доста приличен и единственото 
ни разочарование е, че при тази цена липсата на 
GPS и 3G модул (дори с поддръжка на външен та-и 3G модул (дори с поддръжка на външен та-3G модул (дори с поддръжка на външен та-модул (дори с поддръжка на външен та-
къв) е недостатък. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ТЕСТОВЕ”
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Предоставен за тестове от: Comelsoft

 Приличен дисплей

 Последна версия на Android

 Приличен външен вид и сглобка

 Не достатъчно атрактивна цена

 Липса на 3G модул и GPS
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Таблетите от деветото поколение на Archos вече не са 
новост за българския пазар, където се предлагат още 
от миналата година, но до този момент за родните по-

требители бяха достъпни само бюджетните Classic версии 
на устройствата, оборудвани с 1-гигахерцови процесори и 
512 MB RAM. От българското подразделение на френския 
производител обаче неотдавна съобщиха, че това вече не 
е така, след като дотук стигнаха и Turbo модификациите на 
фирменото поколение с пореден номер 9. 

Като компания със сериозен опит в производството на 
мултимедийни плейъри, Archos слага сериозен акцент 
на мултимедийната функционалност и в своите таблети. 

представя

А с оптимизираните си хардуерни характеристики 
таблетът ARCHOS 80 G9 Turbo се справя още по-добре с 
възпроизвеждането на аудио и видео. Моделът е снабден 
с обичайните за устройствата с тази марка сериозни 
мултимедийни възможности и софтуер, поддържащи 
практически всички популярни аудио и видео формати, 
а също и субтитри (srt, .ssa, .smi, .sub). Управлението на 
мултимедийната функционалност, игрите в движение и 
качественото възпроизвеждане на видео-съдържание са 
лесни като игра с 8-инчовия капацитивен multitouch екран с 
резолюция 1024 x 768 пиксела и mini-HDMI извода (ако имате 
наблизо по-голям екран и подходящ кабел за връзка), а уеб 
камерата, поддържаща резолюция 720p осигурява и високо 
качество на образа при видео чат. Но това не е всичко – 
устройството е екипирано също с GPS модул, а освен това 
има поддръжка на Adobe Flash 11 и мобилен офис пакет, 
които разширяват приложението му и доста извън сферата 
на мултимедийните забавления.
Интелигентен софтуер

С това обаче добрите новини от производителя не 
приключват. Поредната от тях е, че потребителите на Archos 
80 G9 Turbo вече могат да се възползват и от възможностите 
на най-новата мобилна платформа на Google – Android 4.0 
(Ice Cream Sandwich). През първото тримесечие на годината 
компанията завърши окончателно своя фърмуер, така че 
платформата и софтуера работят гладко и безпроблемно 
както с хардуерното ускорение за видеото, така и със Sam-

ba/Upnp поддръжката, допълнителния 3G stick модем и 
всичките други специфични функции, които Archos предлага 
на потребителите, като допълнение на Android.

Мощните Android таблети 
ARCHOS G9 – вече и в турбо вариант
ARCHOS 80 G9 Turbo таблетите са с по-мощни процесори от наличните до 
момента Classic модификации и с двойно по-голям обем оперативна памет.

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

G9 таблетите е наличието на пълноразмерен 
USB порт, който може да се използва не само 
за включването на външни носители за съхра-
нение. Специално за тези нови модели ком-
панията е разработила и специален USB 3G-
модем (т.нар. G9 3G Stick), който се предлага 
заедно с тях като опция за разширяване на 
комуникацион ните възможности. Въпросното 
устройство ви спестява и необходимост та да 
избирате Wi-Fi таблет, или 3G таблет – докато 
други производители предлагат своите 3G модели на осезаемо 
по-висока цена от Wi-Fi продуктите, 3G стикът на ARCHOS е на 
достъпна цена (99 лв. с ДДС), и може да бъде закупен отделно от 
таблета.

3G стикът, осигуряващ скорост при сваляне от 7.2 Mbps, е 
проектиран да приляга перфектно в специално обособено място 
на гърба на всеки G9 таблет. Просто махнете капачето и плъзнете 

стика и tаблетът веднага ще го разпознае. Няма 
хлабави части и няма издатини.

Въпреки, че е предназначен главно за 
ARCHOS G9 таблети, 3G стикът е напълно съв-
местим с всяко Mac или Windows PC. Има лесен 
„постави и сърфирай“ интерфейс (благодарение 
на включените драйвери), който позволява да 
използвате само един 3G стик за всичките си ус-
тройства. Това означава и само един абонамент 
за мобилен Интернет. Освен това ARCHOS G9 
3G Stick приема всички стандартни SIM карти. 

С други думи изборът на оператор и програма за 3G Интернет е 
изцяло ваш, а свободата на мобилния достъп е гарантирана. 

За повече информация посетете www.archos.bg

За разлика от „класическите“ версии, ARCHOS 80 G9 Turbo таблетите 
са оборудвани с двуядрени процесори TI OMAP 4 с работни честоти 
1,5 GHz (построени на базата на ядра Cortex-A9) и 1GB RAM памет.

www.pcworld.bg
http://archos.bg/
http://archos.bg/lang-bg/products/gen9/a80-g9.html
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Селекция от 
интересни аксесоари 
за смартфона
Владимир Георгиев

Обикновено аксесоарите за един смартфон се смятат за нещо ненужно или просто за 
глезотия, но имен но те са чудесен начин за персонализиране на устройството, как-
то и възможност за повишаване на продуктивност та му в някои случаи. Независимо 

дали става въпрос за корпус, калъф, кабел аксесоари или портативно зарядно, това са мал-
ки неща, които в определени ситуации могат да допринесат много. Избор на такива важни 
дреболии също не липсва благодарение на компании като Logitech, Targus и много други, 
които влагат не малко усилия в разработката на тези продукти. Ние обаче избрахме осем 
по-необичайни предложения, които, освен че са практични, са също сравнително евтини и 
достъпни за iOS и Android смартфони. 
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Micro SIM Card Cutter
Това не е типичният ежедневен аксесоар за смарт-

фон, но вече все повече устройства се възползват от 
малкия размер на Micro SIM картите и с това става на-
ложително да имате помощно средство за прехвър-
ляне на старата стандартна SIM към новите апарати. 
Ножицата винаги е била решение на редица пробле-
ми, но в случая едно грешно движение може да ви ко-
ства целост та на SIM картата. Затова практичните хора 
са измислили специално устройство, което срещу само 
няколко лева и едно движение ще превърне стандарт-
ната SIM в Micro SIM карта. 

Teac SR-LUXi Table-Top Audio
Ако сте меломани, вероятно имате iPod Touch или 

iPhone заедно със сериозно количество MP3-ки на тях. 
В такъв случай за вас е озвучителната система Teac SR-
LUXi. В случая „озвучителна система“ е най-малкото ка-
зано, тъй като устройството на Teac предлага също FM 
радио, аларма, LED лампа с възможност за контролира-
не силата на светлината, дистанцион но, дигитален ча-
совник, а и изглежда толкова добре, че спокойно може 
да се сбърка с някое дизайнерско решение на самите 
Apple. И, да, звукът от колонките е качествен и доволно 
силен. С други думи, вече поръчвате, нали?

SmarTouch ръкавици
Едва ли често срещате думата ръкавици сред статии за техноло-

гии, но SmarTouch аксесоарът на Isotoner граничи с технологична ре-
волюция. Както добре знаем, част от очарованието на тъч базираните 
апарати се губи от това, че не могат да се ползват през стандартни-
те ръкавици. Това е особено фрустриращо, тъй като при позвъняване 
трябва бързо да се свалят, за да можете да отговорите. Е, това вече 
не е нужно със SmarTouch ръкавиците, които не само топлят, но и поз-
воляват оперирането с тъч екрани. Как работи магията? Просто пале-
цът и показалецът на ръкавиците са направени от проводими нишки и 
така допирът през материята се засича напълно адекватно от тъч ек-
рана. Лошата страна е, че след като само показалецът и палецът са с 
проводими нишки, няма как да извършвате мултитъч контроли, но се 
надяваме в следващите модели това да бъде коригирано.

Добре, а сега да отговорим и на въпроса, който вероятно си задава-
те още щом сте прочели „ръкавици“ – защо ръкавици през лятото? За-
щото в момента са по-евтини спрямо цените им през есента и зимата.
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iaPeel Printable Skins
През годините се появиха ужасно много „кожи“ за 

iPhone и iPad, но се съмняваме, че ще можете да на-
мерите златна рибка на розови райета, която кара коле-
ло и свири на акордеон (примерно). Е, с iaPeel Printable 
Skins вече ще можете да облицовате устройството си с 
каквато тема пожелаете. Единственото, което ви трябва, 
е LaserJet принтер и съвсем сами ще станете дизайнери 
на собствена оригинална и чалната „кожа“. В пакета по-
лучавате тестови скинове, за да е сигурно, че усилията 
ви няма да отидат на вятъра от първите няколко опита, 
както и три „кожи“, които са за финалния дизайн. 

Proporta USB TurboCharger 7000
 Понякога самите физически раз-

мери на смартфона (особено на по-
големите модели) се оказват не-
приятна характеристика, но има 
и моменти, когато едно портатив-
но зарядно може да се превърне в 
безцен но допълнение. TurboCharger 
7000 има 7000 mAh батерия, коя-
то ще зареди поне три пъти и най-
лакомите смартфон батерии. Нещо 
повече, устройството е съвмести-
мо както с всичките i-устройства на 
Apple, така и с всички Android бази-
рани смартфони и таблети, но също 
и с PlayStation Portable, Nintendo DS, 
PlayStation Vita, Nintendo 3DS, нави-
гатори, видеокамери, фотоапара-
ти и прочее портативна техника, за 
която никога не стига батерията.

TurboCharger се продава и във 
варианти с по-малка батерия и на 
съответно по-ниски цени – 5000 и 
3400 mAh.

RedEye Mini
RedEye Mini е още едно от онези малки неща, дело на 

гениални хора, които са на пазара, за да улеснят и не-
имоверно да подхранят мързела на човечеството. За-
щото, колкото и да не искаме да си признаем, веднъж 
настанили се удобно, е толкова, толкова трудно да пра-
вим излишни движения, особено свързани с контрола на 
електрониката у дома. Та, RedEye Mini превръща ваши-
те i-устройства (iPhone, iPod Touch и iPad) в ултиматив-
ни дистанцион ни. Това става благодарение на вградени-
те 45 хиляди (!) инфрачервени контрол кода, готови да 
манипулират всякаква електроника – от телевизори, сте-
рео- и мултимедийни плейъри до хладилници, гейм кон-
золи и „top-box“ устройства. 

За да пести енергия, RedEye Mini използва заряда на 
съответното i-устройство, което със сигурност ще накара 
батерията му да се изчерпи по-бързо, но поне няма да ви 
се налага да мислите за купуване на поредните батерии 
за поредното дистанцион но.
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Proporta USB TurboCharger 7000
 Понякога самите физически раз-

мери на смартфона (особено на по-
големите модели) се оказват не-
приятна характеристика, но има 
и моменти, когато едно портатив-
но зарядно може да се превърне в 
безцен но допълнение. TurboCharger 
7000 има 7000 mAh батерия, коя-
то ще зареди поне три пъти и най-
лакомите смартфон батерии. Нещо 
повече, устройството е съвмести-
мо както с всичките i-устройства на 
Apple, така и с всички Android бази-
рани смартфони и таблети, но също 
и с PlayStation Portable, Nintendo DS, 
PlayStation Vita, Nintendo 3DS, нави-
гатори, видеокамери, фотоапара-
ти и прочее портативна техника, за 
която никога не стига батерията.

TurboCharger се продава и във 
варианти с по-малка батерия и на 
съответно по-ниски цени – 5000 и 
3400 mAh.

Clingo Universal Vent Mount
Това е друг аксесоар, свързан с автомобила. Поста-

вя се бързо и лесно върху въздушните отвори на пред-
ното табло и служи като стойка за смартфон. Зелената 
ѝ част е лепкава и върху нея можете да сложите смарт-
фона си, като при отстраняването му по апарата не ос-
тават никакви следи (било то лепкави или от зацапва-
не). Самата стойка може да се върти на 360 градуса, а 
лепкавата част е достатъчна за минимум 3300 поставя-
ния и отстранявания на мобилното устройство. 

Bac Alcometer
Дори в България правилата за движение по пътища-

та непрекъснато се затягат, като особено трудно става 
за хората със склон ност редовно да употребяват алко-
хол и заедно с това да са шофьори. С iBac Alcometer 
вече ще си имате напълно точна мярка. Ако все още 
не сте разбрали, това е дрегер, който показва резулта-
тите по Bluetooth на смартфона. iBac Alcometer е чуде-
сен, защото показва колко промила върлуват в кръвта 
ви, освен това сочи допустимите норми, но и след кол-
ко приблизително време ще сте годни за шофиране. 
Не на последно място, устройството е напълно ком-
пактно – с размера на палец. И след всичко това – как 
да не обичаме технологиите?
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Fujitsu LIFEBOOK LH532 – 
производителност и стил за 
ежедневна употреба
Стилният дизайн, устойчивата на заливане с кафе клавиатура, 
модерните USB 3.0, HDMI и WiDi 2 интерфейси, съвремен ните процесори 
и дискретната видеокарта са само част от характеристиките, които 
допринасят за привлекателност та на лаптопа Fujitsu LIFEBOOK LH532 

Когато става въпрос за ценово достъпни мобилни компютри, добре информираните потребители 
обикновено подхождат предпазливо, очаквайки това качество да е свързано с някакъв неизбежен 
компромис по отношение на производителност та, живота на батерията, външния вид, качеството 

на изпълнение или друг някой важен параметър. Компромиси обаче трудно могат да се намерят в но-
вия за българския пазар ноутбук Fujitsu LIFEBOOK LH532, който беше официално представен през ап-
рил. И действително, въпреки че покрай непрекъснатия поток от новини за таблети и ултрабук устрой-
ства този модел трудно би намерил място на „първите страници“, той всъщност се доближава доста 
до все още недостижимата идея за универсален лаптоп. А има поне три причини това да е така.

представя
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Стилен дизайн
Fujitsu LIFEBOOK LH532 ще се забележи отдалеч, ако е сред други лаптопи на рафта в магазина, защото 

прави впечатление с лъскавия си външен вид, подпомаган и от факта, че се предлага в няколко ярки раз-
цветки освен стандартното черно. По-близкият поглед разкрива още примамливи за потребителя атрибу-
ти като удобни меки повърхности за дланите на ръцете и характерната за марката устойчива на разливане 
на течности клавиатура, която е задължителна за заетите хора, често работещи “на маса”. Меката повърх-
ност покрива и самия тракпад, обозначен с леко издигнати грапавини, които правят работата с управлява-
щото устройство изненадващо удобна и приятна. Двукилограмовият лаптоп е снабден и с доста добър за 
класа 14-инчов дисплей със светодиодно (LED) осветяване и резолюция от 1366х768, която го прави под-LED) осветяване и резолюция от 1366х768, която го прави под-) осветяване и резолюция от 1366х768, която го прави под-
ходящ за гледане на видео с HD качество или многозадачна работа с повече от едно приложение. 

Богата функционалност
Fujitsu LIFEBOOK LH532 осигурява всички комуникацион ни и разширителни опции, които могат да 

се очакват от един съвременен лаптоп, включително мултиформатен картоф четец от тип 4-в-1 (SD/
SDHC/MS/MS Pro), Gigabit Ethernet адаптер, безжична 802.11n Wi-Fi и Bluetooth връзка, USB 2.0 пор-), Gigabit Ethernet адаптер, безжична 802.11n Wi-Fi и Bluetooth връзка, USB 2.0 пор-
тове, VGA и HDMI видео изводи и т.н. Освен това обаче компанията е добавила и някои необичайни 
за масовия клас лаптопи “премиални” добавки, сред които три USB 3.0 порта (един от които с възмож-
ност да зарежда портативни устройства), DVD записвачка с поддръжка за двуслойни дискове и даже 
Wireless Display 2 (WiDi 2.0) интерфейс, който позволява безжичен трансфер на аудио и видео HD съ-HD съ-съ-
държание към съвместими телевизори. 

Съвремен на производителност
Всичко това е подкрепено и с адекватна хардуерна мощ под капака. Въпреки, че най-разпростране-

на на нашия пазар към момента е модификацията на LIFEBOOK LH532 с второ поколение двуядрен 
процесор Intel Core-i3-2350M, най-новите предложения на компанията включват избор и от третото 
поколение CPU чипове с индекси i3, i5 и i7. Графичната подсистема е поверена на дискретна видеокар-чипове с индекси i3, i5 и i7. Графичната подсистема е поверена на дискретна видеокар-i3, i5 и i7. Графичната подсистема е поверена на дискретна видеокар-и i7. Графичната подсистема е поверена на дискретна видеокар-i7. Графичната подсистема е поверена на дискретна видеокар-. Графичната подсистема е поверена на дискретна видеокар-
та NVIDIA GeForce GT 620M, а оперативната памет може да бъде в размер на 4 GB или 8 GB. Предвиде-GB или 8 GB. Предвиде-или 8 GB. Предвиде-GB. Предвиде-. Предвиде-
ни са солидни възможности и за съхранение, като капацитетът на хард диска е с внушителните 500 GB. 
Разбира се, Fujitsu LIFEBOOK LH532 трудно може да мине за геймърски компютър, но при всички тези 
опции очевидно може да се използва за всякакви цели, включително за инцидентни игрови забавления. 
А предвид обещаваните от компанията около 6-6,5 часа време за автономна работа моделът опреде-
лено започва да оправдава определението за универсалност и неслучайно се препоръчва като отличен 
мултифункционален лаптоп за ежедневна употреба както в офиса, така и у дома.

www.pcworld.bg  Юли 2012 37

http://www.vali.bg/?action=products&manufacturer=&group1=&group2=&group3=&group4=&article=13426&content=products_details.php
http://www.vali.bg/?action=products&manufacturer=&group1=&group2=&group3=&group4=&article=13426&content=products_details.php
www.pcworld.bg


Юли 2012  www.pcworld.bg38

СофтуерИнтернет и мрежи

 Преоткрийте Мрежата

Няколко интересни идеи, които ще ви помогнат 
да видите Интернет по изненадващ, нов начин

Драгомир Дончев

www.pcworld.bg


Всеки път когато анализаторите се захванат с проучване на най-популярните онлайн 
активности, резултатите обикновено са едни и същи: пазаруване, банкиране, развле-
чения, новини и общуване в социалните мрежи. 

Съвремен ните Интернет потребители до такава степен са се превърнали в същества 
на навика, че удивително рядко излизат извън границите, очертани от тези няколко основ-
ни типа онлайн занимания. В резултат на това за повечето от нас огромната, необятна и 
постоян но растяща вселена на Световната мрежа е сведена до една шепа често посеща-
вани сайтове. 

Но сега, в разгара на лятото, ние ще ви предложим да направите крачка встрани от отъп-
каните пътища и да разчупите ежедневната рутина. Да отправите поглед към непознати Ин-
тернет хоризонти с цял куп нови идеи, които бихте могли да пробвате, докато сърфирате 
онлайн, и които ще ви помогнат да видите вездесъщия „уеб” по изненадващ начин с всевъз-
можни нестандартни занимания – от подобряване на вашите готварски умения до изслед-
ване на мозъка ви. 

Подобрете вашите умения

Станете по-добър готвач
www.bbc.co.uk/food/techniques

Едно бързо търсене, и ще откриете стотици, 
хиляди сайтове с рецепти в Световната мрежа. 
Всеки от тях обаче приема по подразбиране, 
че посетителите им притежават поне базови 
готварски умения.

Не всеки знае как се реже правилно лук 
или се застройва супа. Ако търсите не просто 
интересни рецепти, а желаете да се научите да 
готвите или да усвоите нови готварски техники, 
този сайт ще ви бъде изключително полезен. 
Той е пълен с множество видеоматериали, 
които ще ви помогнат в тази насока.

Научете език от местен жител
www.verbling.com

Уникален сайт, който ще ви помогне да 
научите нов език и да усъвършенствате 
говорните си умения в него. Той ще ви 
даде възможност да участвате в кратък 
видеоразговор с човек, за когото чуждият 
за вас език е матерен. След това ролите се 
разменят и вие ще трябва да говорите с него 
на вашия майчин език. Забавно, интересно, находчиво и много полезно. За съжаление към 
настоящия момент сайтът е по-скоро в първоначален, идеен стадий, тъй като се поддържат 
връзки само между англо- и испаноговорещи. 

Изследвайте света
Вижте как растат полярните мечета
http://explore.org/#!/live-cams/player/siku-cam-1

Удивителен проект на Explore.org. Той ще ви 
даде шанс да наблюдавате отблизо как порас-
тват две малки бели мечета, които в момента са 
на около 6 месеца. Те обитават скандинавски ре-
зерват, а сайтът предлага постоян но предаване 
„на живо”, следящо всяка стъпка на малките сим-
патяги благодарение на два видеопотока от мон-
тирани наблизо уебкамери. 

www.pcworld.bg  Юли 2012 39

Интернет и мрежи

 Преоткрийте Мрежата

http://www.bbc.co.uk/food/techniques
http://www.verbling.com/
http://explore.org/#/live-cams/player/siku-cam-1
Explore.org
www.pcworld.bg


Опознайте Слънчевата система
www.solarsystem.nasa.gov/eyes

С помощ та на този невероятен интерактивен 
сайт на NASA ще можете да се разходите из на-NASA ще можете да се разходите из на- ще можете да се разходите из на-
шата Слънчева система. Да посетите планети-
те в нея, да се запознаете отблизо с всички не-
бесни тела, известни на космическата агенция 
и документирани със смайващи подробности 
благодарение на огромната ѝ база от дан ни. Тя 
съдържа архив с проучвания, датиращи още от 
50-те години на миналия век. 

Общувайте по нови начини
Безплатни гласови и видеоразговори
www.vox.ioi

Този сайт предлага услуга, която на 
практика конкурира Skype, но за разлика от 
него не изисква свалянето и инсталирането 
на специален софтуер. Точно както и в Skype, 
разговорите изискват безплатна регистрация, 
след което ще можете да беседвате свободно 
с всяка точка на света. Заплащане (отново 
подобно на Skype) се изисква единствено 
когато желаете да се свържете с наземните или 
клетъчните мрежи на регионален телеком. 

Изпратете наистина важно съобщение
www.gzaas.com

Искате да привлечете вниманието на някого? Да се 
извините по впечатляващ начин или да покажете на 
любимия човек колко много значи за вас? Изпратете 
тогава съобщение с помощ та на Gzaas!

Този сайт ви позволява да създавате огромни, 
изпълващи екрана послания, които след това можете 
да споделяте с всекиго чрез уеб. След като напишете 
текста на съобщението, сайтът генерира автоматично 
линк към него, който можете да изпратите по мейл или 
да публикувате във Facebook или Twitter. След това то се 
отваря с всеки браузър. 

Експертен отговор на всеки въпрос
www.beepl.com

Google е наистина страхотна 
търсачка, но когато ѝ зададете въ-
прос, тя обикновено ви засипва с 
автоматични съвпадения по клю-
чови думи. Затова, ако искате бърз 
и експертен отговор, по-добре е да 
се обърнете към Beepl. Този сайт 
ще насочи въпроса ви директно 
към хора, които най-вероятно зна-
ят отговора и ще се постараят да 
ви дадат максимално точна, по-
лезна, изчерпателна и експертна 
информация по вашето запитване. 
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Научете невероятни факти
http://todayilearned.co.uk/

Да, Интернет е пълен с факти и инфор-
мация, но малко места в Мрежата могат да 
се мерят с Today I Learned Something New, 
що се отнася до забава и увлекателност. 
Ъпдейтват ежедневно този сайт тип блог, 
пълен с видеофайлове и снимки за неща-
та, които по думите на създателите му „из-
лизат извън зоната на обичайното позна-
ние”. 

Например знаехте ли, че животното, из-
образено на логото на Firefox, всъщност 
е червена панда, а не лисица? Или че 
Samsung е компания, основана още през 
1938 г. и първоначално се е занимавала с 
продажба на сушена корейска риба?

Отвъд мултимедията
Създайте ваш собствен ням филм
http://theartistifier.com/

В ерата на 3D киното, многоканалния звук и многомилион ните 
спецефекти няма нищо по-оригинално от това, да режисирате ваш 
собствен ням филм. Този сайт ще ви улесни в осъществяването 
на вашата артистична визия, тъй като с негова помощ ще можете 
за секунди да превърнете всяко �ouTube видео в черно-бяла няма 
продукция. 

Просто вмъкнете линка към вашия клип и оставете The Artistifier да 
свърши магията си. 

Редактирайте видео- и аудиофайлове онлайн
https://www.filelab.com/

Ако нямате време или възможност да сва-
ляте специализирани приложения за ви-
део- или аудиоредакция, този сайт ще ви е 
от огромна полза. Той предлага напълно без-
платен набор от услуги, които ще ви дадат 
възможност да коригирате вашите мулти-
медийни файлове, като просто ги качите он-
лайн от твърдия си диск или флаш устройство. 
FileLab съдържа комплект прости, но мощни 
инструменти, с които да прибавите ехо, да 
промените темпото на музикално изпълнение, 
да включите надписи и куп други неща. 

Разплетете загадка
Открийте откраднатата си камера
http://www.stolencamerafinder.com/

Безкрайно полезен сайт! Той ще ви помогне да намерите вашия 
фотоапарат, който сте изгубили или ви е бил откраднат. Просто 
качете снимки, правени с него, от вашия архив и Stolen Camera 
Finder ще претърси Мрежата за публикувани изображения, които 
съвпадат като технически дан ни (сериен номер) с вашата камера. 
След това ще можете да издирите автора им, който ги е качил 
онлайн, и да го проследите. 
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Идентифицирайте непознати изображения
http://images.google.com/

Това, разбира се, е още една от удивителните 
функции, които търсачка № 1 в света предлага. 
Ако случайно попаднете на снимка, на която са 
уловени сграда, човек или място, които са ви 
непознати и искате да научите повече за тях, 
можете да я качите в Google и той ще претърси 
Мрежата за подобни изображения. Те ще ви 
позволят да идентифицирате по-лесно обекта от вашата фотография. 

Бъдете по-креативни
Създайте лесно и бързо ваш собствен безплатен уебсайт

http://checkthis.com/
Защо да се мъчите със сложни и скъпи продукти за уебди-

зайн като Adobe Dreamweaver например, след като можете да 
използвате CheckThis и да създадете ваш собствен, напълно 
безплатен сайт за броени минути?

Естествено, като комплектност и възможности той няма да 
може да се сравнява със сайтовете, разработени чрез профе-
сионални програми за дизайн, но, хей, понякога човек се нуж-
дае от нещо бързо и просто, нали?

Преподредете стаята си
http://mydeco.com/3d-planner/

Случва ли ви се често да пренареждате мебелите в стаята си? Ако 
обичате разнообразието и промените, вероятно това ви е нещо като 
хоби. Понякога обаче е трудно човек да си представи кой шкаф как 
ще стои на противоположната стена или дали диванът ще се побере 
между две етажерки. 

Тук на помощ ви идва този безплатен онлайн инструмент на Mydeco. 
С него ще можете да създадете виртуален, изцяло триизмерен модел 
на вашата стая заедно с обзавеждането в нея. След това ще можете 
свободно да местите мебелите, както ви е удобно, планирайки 
предварително разположението им в стаята, преди да започнете физическото разместване. 

Още по-добра работа с уеб
Изображения с висока резолюция

www.zoom.it
Този страхотен безплатен онлайн инструмент, създаден от 

Microsoft, ще ви позволи да превърнете всяко изображение в 
картинка със супервисока резолюция и след това да я разглеж-
дате в най-дребни детайли. Zoom може да конвертира дори най-
ситните уебснимки в огромни фотографии – просто копирайте 
и вмъкнете адреса им в съответното поле и натиснете бутона 
„Create”. 

Намерете приложения, извършващи специфични задачи
https://www.quixey.com/

Много смартфон апликации или браузър допълнения имат, меко казано, стран ни и подле-
жащи имена, които по нищо не подсказват функциите им и за 
какво точно са предназначени. За това е създадена и Quixey – 
сайт, представляващ търсачка за приложения. Тя издирва 
апликации за Android, iOS или Chrome съобразно това, което 
те правят, но не по тяхното име. Така че, ако ви е нужна 
програма или добавка за разчитане на QR кодове, поточно 
радио или текстообработка, Quixey ще я намери за секунди. 
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Хищно растение
http://www.littleshopofhorrors.co.uk/

Доста оригинално наречен „Малък магазин на ужасите”, 
този сайт предлага всякакъв вид насекомоядни растения. 
Освен че са удивителни създания, те изискват изненадва-
що малко грижи, а цените им стартират от около 15 лв. 

Уранова руда
http://www.amazon.com/Images-SI-Inc-Uranium-Ore/dp/
B000796XXM

Със сигурност това е един от най-стран ните артикули, 
които можете да си купите от популярния онлайн магазин 
Амазон. Цената му всъщност е неочаквано ниска – едва 
40 долара, а в секцията с потребителски ревюта ще отрие-
те шеговити коментари от типа на: „Разочарован съм! Ку-
пих този продукт преди само 4.47 милиарда години и когато 
неотдавна отворих кутията, установих, че тя е наполовина 
празна”.

Печати „Харесвам/Не харесвам” 
http://www.iwantoneofthose.com/gift-novelty/like-and-dislike-
stamps/10484012.html

Очевидно вдъхновени от иконките „Палец горе/Палец 
долу” на Facebook, тези съвсем обикновени гумирани пе-
чати ще ви позволят да пренесете тренирания си в соци-
алните мрежи метод за демонстрация на одобрение или 
неодобрение в реалния живот. Цената им е съвсем разум-
на – около 30 лв. за двата, но представете си забавните из-
ражения по лицата на служителите си, ако видят подобен 
печат върху своите молби за отпуск, примерно. 

Готова смачкана карта
http://www.palomarweb.com/web/tienda/products/view/5

Със сигурност сте си имали „взимане–даване” с класи-
ческите хартиени карти, сгънати на „хармоника”. Отворе-
ни веднъж, повторното им сгъване се превръща в истинска 
битка, докато уцелите оригиналния модел на прегъване.

С този продукт няма да имате подобни проблеми прос-
то защото той не е изработен от хартия, а от тънка, водоу-
стойчива пластмаса. Ако искате да приберете тази карта, 
можете просто да я намачкате на топка – на нея не ѝ пречи. 

Пазете си банана!
http://www.bananaguard.com/

Омръзна ли ви от почернели и смачкани банани? В такъв 
случай този защитен калъф е вашето спасение! Запечатан в 
него, вашият любим банан ще е напълно предпазен от всяка 
физическа повреда. Компанията предлага и протектори за 
други „крехки” храни и плодове, като киви например. 

Пет удивителни неща, които можете да купите онлайн

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ИНТЕРНЕТ”

pcw
orld.bg
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Все по-често в хората, занимаващи се с IT, възниква въпросът защо всички говорят за cloud? 
Какво толкова „cool“ има в тези облаци? Защо да не използвам досегашния модел на IT инфра-
структура, а трябва да премина към нещо ново (всъщност вече не толкова ново)?

Нека да започнем малко по-отдалече – с изобретяването на електричеството. Когато това се е 
случило в началото на 19-и век, то е било иновация. Нещо ново, различно, с тенденция да про-
мени света. По-късно са се появили първите поръчкови продукти, генериращи или използващи 
електричество (доколкото са можели да се нарекат такива). Погледнато от днешна гледна точ-
ка, някои са били доста екзотични. След този етап електричеството преминало към следващ – а 
имен но стандартните продукти. Те вече били завършени, имали конкретна цел и практическо при-
ложение. Скоро след това са били изградени първите електроцентрали, електропреносни мре-
жи и друга съпътстваща инфраструктура. Електричеството се превърнало от иновация в масова 
„стока“. Или по-точно казано, доставката на електричество (т.е. електроенергията) била вече ма-
сова и се извършвала като услуга. Най-важният аспект от всичко казано дотук е, че електричест-
вото извървяло своя път от иновацията към масовата услуга. През този преход се създали техно-
логии, които са позволили това да се случи. Имало е необходимост от такава промяна.

Какво се случва с „доставката“ на компютърни ресурси? Ясно е, че отдавна сме преминали пе-
риода на иновацията и поръчковите решения. Компютрите отдавна са нещо нормално, нещо, кое-
то всеки може да притежава и използва. Те са стандартен масов продукт, който за много компа-
нии е просто разход. Те трябва да го направят, за да осъществяват нормалната си дейност. Важен 
етап от процеса на превръщането на една иновация в услуга е наличието и на подходящи техно-
логии. Е, добрата новина е, че те съществуват отдавна. И това са технологиите за виртуализа-
ция. Виртуализация на всичко – на процесорите, на памет та, на твърдите дискове и решенията за 
съхраняване на дан ни, на мрежите. По този начин можем много бързо да предоставим виртуални 
ресурси на всеки ползвател при поискване. Всичко това е предпоставка доставката (провизира-
нето) на компютърни ресурси да стане също услуга. И всъщност cloud концепцията е следващата 
логична стъпка. Стъпка, която ще промени завинаги начина, по който се предоставят и използват 
компютърните ресурси.

Ако все още се чудите защо всички говорят за cloud, всъщност се замислете дали вие и/или ва-
шата организация не трябва да направите следващата стъпка. Една от причините идеите да се 
превръщат от иновация в масова услуга е, че те дават висока добавена стойност на хората, които 
ги използват, като по този начин повишават тяхната конкурентоспособност. Ще избягам малко от 
електричеството и компютрите. Замислете се как са се чувствали фермерите, които са използва-
ли за обработка на земята си животни, докато съседите им са купували трактори и друга механи-
зация. Кой е имал по-голям шанс за успех? Къде в момента се използват животни за обработка на 
земеделската земя? Отговаряйки си на тези въпроси, ще можете да си отговорите и на други, като:

• купувам ли още хардуер за моите IT проекти;
• колко ми струва поддръжката на този хардуер;
• какво ще правя, ако хардуерът се повреди – може би ще купувам нов;
• за колко време ще си блокирам бизнеса, ако хардуерът ми не работи;
• ако изведнъж ми потрябват много компютърни ресурси, ще имам ли време да ги купя, доста-

вя, инсталирам и конфигурирам.
И това съвсем не са всички въпроси, които трябва да си задавате, обмисляйки дали не е до-

шъл моментът, когато решавате дали да „влезете в облака“. Задайте си и въпроса дали вече не 
сте закъснели?

съветва:

Защо възникна cloud 
инфраструктурата

www.superhosting.bg
sales@superhosting.bg

Любомир Русанов,  
управител на СуперХостинг.БГ
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Drupal 7 – първи стъпки
Заеднo с WordPress и Joomla, Drupal е един от популярните проду-
кти – помощници при изпълнението на уеб проекти. Той предста-
влява софтуер с отворен код за създаване на сайт и управление 
на съдържанието му. С негова помощ можете бързо и без специал-
ни познания по уеб дизайн и програмиране да разработите и под-
държате вашите уеб страници. Стандартната версия на Drupal, из-
вестна като Drupal core, съдържа основни функции, които са общи 
за системите за управление на съдържание. Те включват регис-
трация на потребителски акаунт, управление на менюта, RSS ка-
нали, персонализиране на страници и системна администрация. 
Основната Drupal инсталация може да се използва за един пред-
ставителен сайт или като блог, форум или каталожен сайт. Drupal 
включва също така отлични модули за електронен магазин. След 
инсталацията на продукта администрацията на съдържанието на 
сайта ви се осъществява онлайн от административната секция на 
Drupal, а промените се отразяват незабавно на вашия сайт.. 

Първоначална подготовка
Първото, от което имате нужда, за да работите с Drupal, е т. нар. 
LAMP стек. Съкращението LAMP идва от първите букви на про-
дуктите Linux, Alache, MySQL и PHP. Ако наемете споделен хос-
тинг за своя уеб проект, няма да ви се наложи да създавате сте-
ка. Споменатите продукти вече са инсталирани, заедно с което 
са налице всички необходими настройки за тяхното използване. 
Още с активирането на хостинга се създават т. нар. виртуални хо-
стове – файлове, в които се описва пътеката до всеки сайт, мяс-
тото на логовете за достъп и за грешки и други важни за работа-
та на сайта параметри. Ако пък правите инсталация на собствен 
или виртуален сървър, сами трябва да се погрижите за това. В 
Интернет има достатъчно материали, посветени на темата. 

Допълнителни пакети
Те осигуряват функционалност, която се изисква или се препо-
ръчва за Drupal. На първо място това е пакетът:
GD2
Той дава на вашия сървър инструменти за обработка на изобра-
женията като преоразмеряване например, необходими, за да 
може модулът за изображенията на Drupal 7 да работи. Ето и ко-
мандата за инсталиране в Linux среда:
command line> apt-get install php5-gd

PEAR
PEAR е разширение на PHP и приложение за съхранение на PHP 
код едновремен но. PEAR предоставя структурирана библиотека 
и поддържа система за създаване и разпространение на код и 
инсталиране на готови пакети. Целта на проекта според негови-
те създатели е насърчаване на стандартния стил на кодиране.
command line> apt-get install php-pear

Uploadprogress
Uploadprogress визуализира процеса на изпращането на файло- 
ве към сайта. След неговата инсталация, която може да се на- 
прави с помощ та на PEAR, трябва да се обяви съществуването 
на Uploadprogress в php.ini.
command line> “extension=uploadprogress.so” >> /
path_to_your/php.ini

Drush
Ако не знаете какво е Drush, трябва да спрете тук и да научите 
повече за него. Drush Project Manager ви позволява да изтегляте, 
да разрешавате, да забранявате, да инсталирате и да ъпдейтва-
те модули, теми и профили по много лесен начин. Инсталацията 
в Linux е лесна. Първо добавете канал drush.
command line> pear channel-discover pear.drush.org

Сега инсталирайте Drush. 
command line> pear install drush/drush

Подобряване на сигурност та 

Ако ползвате собствен или нает виртуален сървър и сами сте 
се нагърбили с инсталацията, трябва да отделите внимание на 
сигурност та. Има много неща, които можете да направите, за да 
я подобрите. Ето няколко полезни идеи:
Конфигурирайте правила за Firewall. За целта инсталирайте 
Fail2Ban. 
command line> apt-get install fail2ban

Конфигурирайте Fail2Ban като редактирате файл:
/etc/fail2ban/jail.conf

 Там можете да зададете стойности на bantime и maxretry 
параметрите. Веднъж конфигуриран, Fail2Ban следи вашите 
лог файлове за неуспешни опити за влизане. След като един IP 
адрес е превишил максималния брой опити за изпълнение на 
някаква операция, той ще бъде блокиран и записан във /var/log/
fail2ban.log.
Защитете MySQL с mysql_secure_installation
 За целта просто изпълнете mysql_secure_installation веднъж, 
след като вече имате инсталиран MySQL. Ще трябва да отговори-
те на множество въпроси, чиито отговори са необходими за пос-
тигането на по-защитени настройки на сървъра за база дан ни. 
Инструментът ще ви помогне да премахнете анонимните потре-
бители, да забраните външен root достъп, да деактивирате пра-
вата за достъп до тестови бази дан ни и накрая да рестартирате 
таблиците с „привилегите“, за да се активират всички промени. 
Имайте пред вид, че това все пак е само началото. 
Подсигурете PHP с php5-suhosin
Suhosin е инструмент за защита на PHP инсталация. Той е съз- 
даден за да предпази сървърите и потребителите от същест- 
вуващи уязвимости в PHP приложения или в самия пакет. Проду- 
ктът се състои от две части, които могат да се използват заедно 
или поотделно. Първата представлява пач за PHP ядрото, който 
включва няколко защити на ниско ниво срещу препълване на бу-
ферите, уязвимости, свързани с форматирането на стрингове и 
др. Втората част представлява мощно разширение на PHP паке-
та с функции за сигурност. Инсталацията е стандартна:
command line> apt-get install php5-suhosin

Настройка на PHP 
Някои от настройките по подразбиране може да се окажат 
неподходящи за Drupal. За да ги промените, трябва да редактирате 
файл php.ini, който се намира в основната директория на 
споделения хостинг, предлаган от Host.bg . Можете да направите 
това и с помощ та на модула Настройка на PHP в контролния 
панел на Host.bg, който предоставя лесен интерфейс за промяна 
на някои от PHP параметрите. Настройки, които може да поискате 
да промените, са upload_max_filesize и post_max_size, memory_
limit и др. 
Ако не искате да минавате през всички тези стъпки, може просто 
да се обърнете към екипа на Host.bg. Ние осигуряваме безплатна 
системна помощ за първоначалната инсталация на всички нови 
виртуални или самостоятелни сървъри със софтуер по избор 
на клиента от голям брой най-разнообразни шаблони. При 
нас можете да наемете виртуален сървър на цени от 24.50 лв 
на месец и да получите 24/7/365 квалифицирана техническа 
поддръжка. Не се притеснявайте да се свържете с нас по удобен 
за вас начин: 

Е-mail: info@host.bg ; 
Тел: * HOST (*4678); 
Повече интересни и помощни материали, свързани с хос-
тинг услугите, можете да откриете на http://blog.host.bg/ или 
на http://info.host.bg/. 

http://host.bg/
http://host.bg/
http://host.bg/
http://host.bg/
mailto:info@host.bg
http://blog.host.bg/
http://info.host.bg/
�http://host.bg/?utm_source=PCworld_2012&utm_medium=link&utm_campaign=PCworld_2012_1


Бърз тест на 
цифров фотоапарат 
още в магазина 
(кратко илюстрирано ръководство за 
начинаещи)

За повечето от нас в днешно време процесът на снимане се свежда само до натискането 
на един бутон, но крайният резултат от това действие много зависи от устройството, което 
се използва. Модерните смартфони по правило имат и прилични като брой мегапиксели 

камери, но това не значи непремен но, че винаги правят качествени снимки. Всъщност качест-
вото на снимките, а и самият процес на снимане могат да са доста различни дори при цифрови 
фотоапарати от различни поколение или от различни марки. Това е така, защото в края на кра-
ищата фотографията все още е изкуство с тънкости, които трябва да се вземат предвид както 
при създаването на инструментите за упражняването му (т.е. цифровите фотоапарати), така и 
при използването им – след като се 
сдобием с фотоапарат. Важен 
ключов момент в 
цялата работа 
обаче е из-
борът пре-
ди самата 
покупка.
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 Наближаващият сезон на ваканциите и почивките може да е добър повод за мнозина по-
требители да се сдобият с нов цифров фотоапарат. При сегашното изобилие от марки и мо-
дели, налични на доста народни цени, това едва ли ще е проблем. Проблем ще е по-скоро 
изборът от изглеждащото почти еднакво като спецификации или дори като външен вид 
множество предложения, заемащи цели щандове в големите вериги магазини. 

Имайки предвид казаното дотук, в следващата кратка статия ще се опитаме да помогнем, 
като ви предложим един малко по-необичаен наръчник за избор на цифров фотоапарат – 
кратко ръководство, базирано на няколко прости теста, които можете да направите още в 
магазина, преди да извадите портфейлите. Ето какво препоръчват на базата на собствения 
си опит някои от редакторите на PC World. 

Тестът в магазина
Да речем, че сте средностатистически потребител без велики знания за фотографската 

техника, но решил да се сдобие с нов фотоапарат. Попрочели сте това-онова по въпроса, 
разгледали сте куп ревюта и спецификации и сте набелязал няколко модела, които може 
да ви свършат работа. Наясно сте също и с вероятност та действителните характеристики 
на устройствата да се различават от отбелязаните в спецификациите им на хартия. Въоръ-
жен с тези базови знания, отивате в магазина и виждате, че харесаните фотоапарати имат 
почти еднакви характеристики, сходни цени и дори си приличат много на външен вид. Как 
при това положение можете да решите кой ще е най-добрият за вас (а не за продавача)? 

Отговорът ще дойде с няколко бързи и прости теста за производителност, които можете 
да направите само за няколко минути, преди да вземете окончателното решение. Ето и ха-
рактеристките, които можете да подложите на изпитание в реални условия. 

Автоматично фокусиране на близко и на далечно разстояние
Съвремен ните любителски цифрови фотоапарати са снабдени със системи за автоматич-

но фокусиране, които „мислят” вместо вас и преценяват кой е основният обект на снимката. 
Тези системи обикновено се задействат при наполовина натиснат бутон на спусъка и в пове-
чето случаи работят добре, макар и без да проявяват излишна „интелигентност”. Разликите в 
скорост та на сработване на системите за автоматично фокусиране обаче могат да доведат 
и до съществени разлики в снимките. Затова, за да добиете представа как работи автома-
тичният фокус, можете да направите следното просто упражнение за „акомодация”: 

Цифрова фотография
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За далечно разстояние изберете обект, който се намира на възможно най-голяма дистанция 
от вас и се „прицелете” в него. Увеличавайте бавно, използвайки оптичния зум, и наблюдавай-
те образа в екрана на фотоапарата, като внимавате за това, как и колко бързо се фокусира той. 

За проверка на близки дистанции насочете апарата, да речем, към етикетите на рафта, като 
започнете с максимално приближен към буквите обектив. Отдалечавайте се бавно, като на 
кратки интервали натискате наполовина бутона за снимане. Изпробвайте така с няколко раз-
лични фотоапарата и си отбележете този, който реагира най-бързо. Разбира се, не бива да за-
бравяте, че ако искате да прилагате творчество или да коригирате грешките в определянето на 
основния обект на снимката, ще трябва да си вземете апарат, който разполага и с ръчен фокус. 

Цифрова фотография
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Скорост на затвора и време за реакция 
При повечето цифрови фотоапарати скорост та за задействане на блендата е в диапазона 

15 – 1/2000 секунди, което е напълно достатъчно за нуждите на любителската фотография и 
заснемането както на стационарни обекти (с ниска скорост на затвора), така и на движещи се 
(с висока). Въпреки че блендата се задейства за милисекунди обаче, процесът на заснемане 
може да отнеме доста повече – заради автофокуса и времето за реакция на самия фотоапа-
рат. Това време обаче може да се измери лесно, като за целта, разбира се, ще трябва да има-
те хронометър – например на смартфона – или поне часовник със секундарник. 

Започнете измерването при включен фотоапарат, като го насочите към хронометъра (или 
секундарника на часовника си). Пуснете хронометъра и едновремен но с това натиснете 
бавно бутона за снимане, за да се задейства автофокусът и да направите снимка. Засне-
тото ще ви покаже колко време трябва на фотоапарата, за да фокусира и да направи ясна 
снимка. Разликата с други модели фотоапарати ще ви даде добра представа за времето за 
реакция на устройствата. А то е важно, ако не искате да изпускате цен ни моменти.

Време за включване
Разбира се, цен ни моменти могат да бъдат изпуснати и заради дразнещо бавно „загря-

ване” на фотоапарата. Проверката на това, кой модел колко бързо минава в режим на го-
товност, можете да направите отново с хронометър. За целта започнете измерването при 
изключен фотоапарат и задействайте хронометъра едновремен но с включването му. На-
правете снимка на хронометъра веднага щом апаратът позволи. Записвайте си разултати-
те, за да можете да ги сравните с други модели. 

Автоматична стабилизация на изображението
Както сигурно знаете, стабилизаторът на изображението в съвремен ните фотоапарати 

е механизъм, който неутрализира треперенето на ръцете или вибрациите в момента на 
снимката. Обикновено този тип автоматични системи засичат трепването на ръката и прид-
вижват снимащия механизъм в противоположната посока. Така автоматичната стабилиза-
ция намалява броя на размазаните снимки, но не винаги е ефективна, особено при по-
продължително време на експозицията (т.е. при по-ниска околна осветеност). Освен това 
ефективност та също е различна при различните марки и модели. 

За разлика от точните измервания, тестването на тази система може да стане само визу-
ално, така че трябва да разчитате на собствената си преценка. Иначе изпитанието е прос-

Цифрова фотография

www.pcworld.bg  Юли 2012 49

www.pcworld.bg


то: харесайте си обект за снимка и зумвайте максимално към него, използвайки само оптич-
ното увеличение (цифровото по правило винаги размазва снимките). След това направете 
няколко снимки, като движите бавно ръце – въпреки че почти със сигурност те ще имат „за-
мазвания”, все пак ще ви дадат добра представа за това, доколко добре работи системата 
за автоматична стабилизация на даден фотоапарат. Разбира се, най-добрия можете да от-
криете, като направите същото с няколкото харесани модела. 

Няколко уговорки в заключение
Разбира се, изброените дотук „изпитания”, съвсем не изчерпват това, което можете да из-

пробвате преди покупката на нов фотоапарат. Съвремен ните устройства от този тип са вече 
достатъчно технологично развити, за да предлагат и доста повече упражнения за въобра-
жението. Почти всички например осигуряват възможности за заснемане на видео (със звук), 
така че можете да поекспериментирате и с тях, като използвате за отправна точка горни-
те препоръки. Можете да изпробвате също така и менютата, както и това, доколко е удоб-
на и интуитивна навигацията в тях, колко време трябва за настройка на апарата (в случай 
че има ръчни режими), ергономията, сензорния интерфейс (какъвто много модерни апара-
ти вече имат) и т.н.

Имайте предвид също, че с гореспоменатите „тестове за производителност” можете да 
придобиете доста реална, макар и обща представа само за част от качествата на устрой-
ствата, които имат значение при избора. Въпросните тестове са най-смислени, когато вече 
сте си „заплюли” няколко модела, между които се колебаете. Добре е да имате едно наум и 
с мястото за провеждане на тестовете, тъй като сигурно не във всеки магазин ще ви позво-
лят да го правите. Още уговорки могат да се направят също по отношение на другите усло-
вия в магазините, като осветеност, естествена среда, възможности за изпробване на пано-
рамните режими и какво ли още не. 

Междувремен но, ако все още не сте стигнали до момента с реалните тестове в магази-
на и имате нужда от още теоретична подготовка, за да изберете подходящ за себе си ци-
фров фотоапарат, можете да преговорите някои от последните ни публикации по темата 
„Цифрова фотография”, като например „Най-важното, което трябва да знаем за съвремен-
ните фотоапарати” или „Как да изберем между компактен фотоапарат и DSLR”. В следва-. В следва-
щия дигитален брой на PC World пък ще ви разкажем как да правите възможно най-добри 
любителски снимки през летния сезон. 
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КомелСофт Мултимедия представя
представя:

PRIVILEG MID-7G: добра производителност 
и функционалност в малки размери 

… и на малка
 цена

Със започващия отпускарско-ваканционен период за почитателите на технологиите все по-актуален става въпросът как-
ва джаджа да вземат със себе си за предстоящите пътувания. В днешно време логичният отговор би бил „таблет”, но все 
пак кой от всичките на пазара? И дали има нещо, което хем да е функционално и прилично като производителност, хем да 
не „изяжда” твърде много от заделения за почивката бюджет.  

Всъщност има отговарящо на това описание устройство, което може да ви избави от скуката, да ви помогне да се позабав-
лявате и дори да свършите някоя полезна работа особено ако наоколо има безжичен Интернет. Нарича се PRIVILEG MID-7G и 
представлява доста удачно съчетание между производителност, функционалност и габарити, при това на много достъпна цена.  

Под капака
Таблетът PRIVILEG MID-7G е базиран на процесор Allwinner A10 (ARM Cortex A8) с честота 1 GHz и разполага с отделен 

графичен процесор MALI-400 с честота 400 MHz (поддържа OpenGL). Устройството разполага също с 1 GB DDR3 опера-
тивна памет и 8 GB вградена флаш памет. Екранът е сензорен, 7-инчов, с резолюция 800 х 480, който поддържа сензорна-
та технология multi-touch и едновременно докосване с до 5 пръста. Въпреки относително малките размери и резолюция на 
екрана, с него се работи съвсем добре и качеството на изображенията е прилично, а операционната система Android 4.0.3 
дава достъп до всички актуални за тази мобилна платформа „екстри”.

PRIVILEG MID-7G предлага и доста щедър набор от портове и разширителни опции, които включват слот за micro-SD 
карти памет (поддържат се карти с капацитет до 32 GB) и 3,5 мм аудиоизход за слушалки. Има даже mini-USB 2.0 и mini-
HDMI 1.4 портове, каквито обикновено липсват дори в скъпите маркови устройства. А посредством подходящ USB хъб към 
таблета лесно могат да се свържат външна клавиатура и мишка, както и външен твърд диск, който, ако е с капацитет до 
2 TB, се разпознава автоматично благодарение на вградената OTG функция. 

MID-7G има само една камера с VGA резолюция, която се намира над дългата страна на екрана. Освен това ще откри-
ете и безжичен адаптер (802.11 b/g/n), но без Bluetooth и GPS модули, които изглежда също са били сред компромисите с 
цел постигане на ниска цена. Устройството не поддържа директно и 3G комуникация, но ако има нужда от такава, тя лесно 
може да се добави с външен 3G USB модем. 

За всякакви задачи
Със своя добър процесор и отделното графично ядро PRIVILEG MID-7G се справя успешно и бързо с всякакъв род за-

дачи. Сърфирането в Интернет е приятно (поддържа се Adobe Flash 11), като уебстраниците се виждат добре и се маща-
бират сравнително гладко. Няма никакви проблеми и с гледането на видео с всевъзможни формати, включително с висо-
ка разделителна способност, въпреки че визуалното качество все пак се определя от стандартната резолюция на дисплея.

Таблетът идва само с няколко приложения, затова силно препоръчително е да се използва онлайн магазинът за прило-
жения Google Play Store, за да се осигури необходимият набор от програми. Ако по време на почивката има опасност да се 
наложи и вършене на работа, за препоръчване са поне Adobe Reader и безплатен мобилен офис пакет като Kingsoft Office.

Обобщено накратко, PRIVILEG MID-7G е един добър таблет, който успешно може да се превърне в първия компютър на 
подрастващия наследник, инструмент за забавления през отпуската или дори устройство за работа. Въпреки че екранът е 
от по-малките, той показва добри изображения, а освен това разполагате с всички необходими портове, за да свържете към 
таблета външен диск, клавиатура, 3G модем, мишка, телевизор и пр. Моделът се справя много добре както с мултимедийни-
те, така и със стандартните задачи, като получаване и изпращане на електронна поща, преглед на документи, водене на бе-
лежки и т. н. А ако все още имате колебания, цената от 219 лв. с ДДС и би трябвало да ги разсее напълно.

За повече информация:
КОМПЮТЪР 2000 България
http://www.computer2000.bg/
http://privileg.bg/

http://privileg.bg/bg/shop/details/176/24/�������/privileg-mid-7g.html
http://privileg.bg/bg/shop/details/176/24/�������/privileg-mid-7g.html
http://www.computer2000.bg/
http://privileg.bg/


Полезни трикове и 
съвети за използване  
на „облачните” хранилища
Намножилите се напоследък cloud услуги могат да 
правят доста повече от просто съхраняване на файлове 
за достъп от всички свързани устройства. В 
тази статия ще намерите още идеи за полезни 
приложения, както и подробности за спецификите 
на най-известните „облаци”.
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Напоследък Интернет отбелязва сериозно „заоблачаване” с всевъзможни услуги 
за съхранение и споделяне на файлове. Въпреки общото наименование на тази 
категория обаче т.нар. клауд услуги се различават помежду си, а и не може да 

се каже, че сред тях има универсална, която да може всичко. Някои например са мно-
го удобни за стрийминг на музика от и към Мрежата, но пък не се справят много добре 
със синхронизацията на файлове и папки. Други вършат отлична работа за споделяне 
на снимки, но са почти безполезни, когато трябва да се проследи развитието на даден 
документ. 

Имайки наум всичко това, както и факта, че вече сме в разгара на лятото, когато зачестя-
ват пътуванията и съответно използването на уебуслуги в движение, стигнахме до мисъл-
та, че не е зле да направим кратък преглед на най-популярните онлайн хранилища, като 
Amazon Cloud Drive, Dropbox, Google Drive, Microsoft SkyDrive, SugarSync и др., като го пре-
чупим през призмата на изпълнените специфични задачи. По-долу следват обобщенията 
ни, а в редовете между тях има и по някой допълнителен трик или препоръка за това, как 
да извлечете максимума от облачните услуги. Ще се уверите, че всяка от тях си има плюсо-
ве и минуси, така че съвсем не е задължително да се придържате само към една – вместо 
това използвайте ги всичките. Ето как.

 
Най-добрият начин за музикален обмен между различни РС-та

Опциите за споделяне на дадена музикална ко-
лекция между няколко компютъра са доста мно-
гобройни, като сред най-популярните са Home 
Sharing функцията на iTunes или съответните ин-
струменти в услуги като iCloud или Google Music. 
Има обаче и друга проста алтернатива – може-
те да качите музикалната си колекция в отделна 
папка в предпочитаната от вас cloud storage ус-
луга и след това да заявите същата тази папка 
като източник по подразбиране за предпочитана-
та от вас jukebox програма (например Windows 
Media Player). Разбира се, необходимото условие 
за това е да инсталирате клиентите на облачна-
та услуга на всичките си компютърни устройства. 
След като го направите обаче, ще имате мигновен 

достъп до музикалната си колекция в най-актуалния вариант, без да се налага да я пре-
записвате на всяка машина или мобилна джаджа. Добре е да помните все пак, че ако ко-
лекцията стане твърде голяма, може да се наложи да излезете извън ограниченията на 
безплатните версии на облачните услуги за съхранение. Иначе по същия начин ще споде-
ляте автоматично всякакъв тип мултимедийно съдържание, включително снимки, видео 
или електрон ни книги.

Най-добрият начин за синхронизация на локални папки в „облака”
Ако се налага да споделяте папки в „облака”, без 

непрекъснато да ги записвате в нарочна „облачна” 
папка, има няколко онлайн услуги, които могат да 
ви свършат ра-
бота. Една мно-
го добра опция 
е Ubuntu One на 
Canonical, коя-
то се предла-
га във версии 
както за Ubuntu 
Linux настолни 
среди, така за 
Windows. Удоб-
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ството е в това, че тази опция ви дава възможност да добавяте и споделяте всяка папка в 
„облака”, без всъщност да я местите. 

Друг нелош вариант е пуснатият преди 3-4 месеца десктоп клиент на услугата Amazon 
Cloud Drive, която не слага на работния ви плот специална нова папка, както правят Google 
Drive, Dropbox, SkyDrive и Ubuntu One. Вместо това, след като инсталират гореспоменатия 
клиент, Windows потребителите получават допълнителна опция при десен клик на дадена 
папка. Тя се намира в раздела „Send to” („Изпрати към”), сочи към Amazon Cloud Drive и 
е доста по-удобна от стандартния начин, свързан с местене на папки със съдържание. 
Недостатъкът при този метод е, че достъпът до така споделените файлове става само през 
уеббраузър. 

ПОЛЕЗЕН ТРИК: Изпратете „My Documents” в „облаците”
Ако сте сред Windows потребителите, 

които търсят удобен „облачен” достъп 
до всички документи отвсякъде в 
Мрежата, можете да го получите 
просто като превърнете всяка папка 
за съхранение в дадено „облачно” 
хранилище в своя „My Documents” 
папка. Открихме удобен начин за 
това с подпапка в Dropbox, докато 
преглеждахме Windows 8 Consum-
er Preview. А ето и трикчето, което 
предлагаме:

Отворете Windows Explorer, идете 
в онлайн хранилището Dropbox и 
направете там нова папка, наречена, да 
речем, Documents. След това отидете 
до My Documents през Windows Explor-
er, кликнете с десен бутон на папката и 
изберете Properties. 

В диалоговия прозорец My Documents Prop-
erties изберете таба Locationи после кликнете 
на бутона „Move...” . Намерете Dropbox\Docu-
ments папката, която създадохте преди малко, и 
кликнете на бутона Select Folder. Това действие 
ще ви върне към диалоговия прозорец със 
свойствата, където трябва да кликнете на Ap-
ply. Ще се появи нов прозорец с въпрос дали 
компютърът да премести всичките ви стари 
файлове в новата папка Documents (отговорете с 
„Да”). Сега всеки път когато записвате нов файл 
в „My Documents”, той автоматично ще се качва и 
в Dropbox, откъдето можете да го достъпвате от 
всяко свързано с Интернет устройство.
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Най-добрият начин за музикален стрийминг от „облака”
Стриймингът на музика от „облака” е доста по-различна опция от споделянето на лична-

та ви колекция през онлайн ресурсите на съответните услуги. При това не всички онлайн 
хранилища предлагат достъп до музикални библиотеки, които бихте могли да ползвате от 
различни устройства. Има обаче поне две добри специализирани предложения от този тип, 
които заслужават внимание, макар че те ще ви свършат работа по-скоро ако сте в команди-
ровка отвъд Океана. Но тъй като този сценарий вече е доста обичаен, все пак ще кажем по 
няколко думи и за наличните опции. 

Една от най-новите оферти за музикален стрийминг е обявеният в края на март тандем 
от Amazon Cloud Drive и Cloud Player, който е съвместим с популярните уеббраузъри като 
Internet Explorer, Firefox, Safari за Mac и Chrome. Потребителите на мобилни Android и iOS 
устройства могат да ползват вградения в Amazon MP3 App клиент за Android смартфони 
и таблети. Той дава възможности за създаване на плейлисти, за търсене в музикалното 
съдържание, за сортиране по албуми, изпълнители и др., както и за зареждане на музиката 
директно в мобилното устройство. Това на практика дава достъп до музикалната колекция 
на потребителя отвсякъде, където има стационарна или мобилна Интернет връзка. При 

това предоставяното от „облачното” хранилище Am-
azon Cloud Drive 5 GBбезплатно пространство за 
съхранение не намалява, ако решите да сложите там 
песни, купени от MP3 магазина на Amazon.

Музикалната секция на услугата Google Play, 
известна преди като Google Music, за съжаление е на 
разположение само на потребителите в САЩ, така че 
единствената друга смислена алтернатива е услугата 
Match за iOS екосистемата или аналогичната услуга за 
музикален стрийминг на Ubuntu One. И двете опции са 
платени, като тази на Apple струва $25 годишно, а на 

Ubuntu One – $4 на месец или $40 на година (като вторият вариант ви снабдява и с 20 GB 
допълнително „облачно” пространство за съхранение). 

ПРЕПОРЪКА: Не разчитайте на „облака” за видеострийминг
Cloud съхранението дава безкрайно полезен достъп до файловете ви 

от всяко място в Мрежата… освен ако не става дума за видео. Това е така, защото 
видеостриймингът изисква много по-бърза връзка, отколкото трансферът на документи, 
снимки или музика. А бързината на връзката в случая зависи не само от вашия Интернет 
доставчик, но и от доставчика на самата „облачна” услуга. Освен това, ако ползвате 
безплатните пакети на онлайн хранилищата (както прави мнозинството индивидуални 
потребители), те почти винаги са ограничени откъм скорост на трансфер или пък 
предлагат само кратки (до 15 мин.) видеопревюта на качените в тях видеофайлове. 
Google Drive по принцип показва цялото съдържание на видеофайловете, но 
стриймингът рядко е успешен при портативните устройства. А при останалите ще се 
наложи да поизчакате доста, докато услугата подготви файла за стрийминг. С две думи: 
няма смисъл. 

Начини за автоматизиране на фотоъплоудите от смартфона
Тъй като смартфонът най-вероятно е устройството, което носите най-често със себе си, 

с голяма доза вероятност може да се предположи също, че той е пълен с цен ни непринуде-
ни снимки, които не бихте искали да загубите. Затова е най-добре да правите автоматичен 
онлайн бекъп на тази важна фотоколекция.

За щастие повечето големи доставчици на cloud storage услуги предлагат удобни начини 
за това. Ако използвате iPhone, можете да настроите iCloud така, че да архивира автома-
тично последните ви 1000 снимки и да ги споделя с останалите свързани устройства, кои-
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то имате. Потребителите на апарати, работещи под Windows Phone, могат да намерят по-
добна функционалност в онлайн хранилището SkyDrive. Клиентът на Google+ за Android 
пък предлага функцията Instant Upload, която автоматично праща направените с Android 
устройства снимки директно към социалната мрежа, като при това те няма да бъдат видими 
за другите, освен ако не решите да ги публикувате в специален постинг. Преди няколко 
месеца Dropbox също добави възможност за автоматичен фотоъплоуд към своя Android 
клиент, а „облачната” услуга One по начало предлага автоматичен ъплоуд на снимките за 
Android и iOS устройства.

Най-добрият начин за дистанционен достъп до РС-то през „облака”
Повсеместният дистанционен достъп до компютъра у 

дома или в офиса може да бъде безкрайно полезен за чес-
то пътуващите, но не е задължително да се търси и инста-
лира специален софтуер за целта. 

Microsoft SkyDrive услугата например дава лесна възмож-
ност за дистанционен достъп до всичките ви Windows PC-та, 
включително до свързаните с тях външни дискове, стига по-
следните да поддържат работа с десктоп клиента за SkyDrive. 
Тази възможност обаче получавате още при инсталацията на 
настолния клиент, при която инсталаторът ще ви пита дали 
ще оторизирате дистанционен достъп. След като отговори-
те положително и инсталирате клиента, регистрирайте се на 
сайта skydrive.com през уеббраузъра на друг компютър. 

Щом го направите, в лявата колона на управляващата 
конзола ще видите секция, озаглавена „Computers” – там 
е показан списъкът с всички Windows PCта, свързани към 
вашия SkyDrive акаунт.

Изберете компютъра, който искате, и SkyDrive ще ви по-
моли да въведете 6-символния код, който ще ви изпрати по 
електрон ната поща, за да е сигурен в оторизацията. (Ще 
го получите не в основната си пощенска кутия, а в алтер-
нативната, която сте дали при регистрацията си в Windows 
Live.) След като въведете въпросния код за оторизация, ще 
получите достъп до файловата система на избрания ком-
пютър през уебинтерфейса на SkyDrive. Тази възможност е 
достъпна и за таблети като iPad например, но трябва да е 
задействана настолната версия на сайта. 

А в случай че по някаква причина не желаете да използ-
вате SkyDrive, подобни възможности за дистанционен достъп можете да намерите и в он-
лайн услугата SugarSync – при това както за Windows, така и за Mac.

ПОЛЕЗЕН ТРИК: Изпращайте e-mail файлове директно в Dropbox
Ако се налага често да получавате електрон ни съобщения с много на брой 

или големи по размер прикрепени файлове, пространството в пощенската 
кутия бързо ще се напълни. Една полезна възможност в този случай е да си направите 
публичен e-mail адрес, на който хората да изпращат писма и файлове директно в 
Dropbox. 

Това е предназначението на безплатната уебуслуга Send To Dropbox, която 
създава някои доста полезни удобства. Можете да я настроите например така, че 
автоматично да създава в онлайн хранилището папки и подпапки в зависимост 
от заглавието на мейлите, адресите на изпращачите или датите на изпращане на 
документите. Можете също така да кажете на Send To Dropbox да разархивира 
автоматично „зипнатите” файлове и да пази копия на изпратените съобщения.
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Най-добрият начин за управление на документите
Със сигурност знаете, че Google Docs има вградена система за контрол на версиите на до-

кументите, която позволява да проследявате цялата история на колективно създаваните доку-
менти и да наблюдавате промените във всяка досегашна тяхна версия. Но дали сте чували, че 
подобни възможности имат и услуги за съхранение като Dropbox и SkyDrive? Е, вече знаете.

Dropbox съхранява моментни „снимки” на вер-
сиите на всеки качен в онлайн хранилището файл 
за последните 30 дни. С други думи, ако по някак-
ва причина изтриете важен параграф от даден до-
кумент и по-късно се наложи да го възстановите, 
можете да го сторите, ако през последния месец 
сте направили поне един „сейв” на въпросния до-
кумент в Dropbox. 

За целта идете в Dropbox папката на компютъра 
си, изберете файла, който искате да видите, клик-
нете с десен бутон и от появилото се контекстно 
меню изберете опцията View Previous Versions. 
Това действие ще ви препрати към уебстраница, 
съдържаща списък със съхранените през послед-
ния месец версии на въпросния документ заедно 
с техните дати на последна ревизия, както и ин-

формация за тези, които са направили записите. В тази уебстра-
ница по подразбиране се показват само 10 промени, така че, ако 
искате да видите повече, ще трябва да кликнете на линка Older>, 
за да разгледате всички промени през последните 30 дни. 

В SkyDrive историята на документните версии може да бъде 
видяна, след като се избере даден файл през уебинтерфейса 
на услугата и се отиде до менюто File. При избор на опцията 
Previous Versionsизлиза странична лента, съдържаща списък 
на всички предишни версии на документа. 

Между другото, услугата SugarSync също предлага базова 
функция за контрол на документните версии, но тя не е така по-
лезна, тъй като показва само последните пет записа на даден 
файл. 

ПРЕПОРЪКА: Шифровайте „облака”

Ако сигурност та е важен приоритет за вас, може би няма 
да е зле да шифровате дан ните си, преди да ги прати-
те в „облака”. Най-лесния начин за това предлага услугата 
Spideroak , която ви дава възможност да архивирате крип-
тирани файлове и да ги синхронизирате между различни ус-
тройства. 

Друг вариант е да шифровате файловете си локално, пре-
ди да ги качите за съхранение в Dropbox, SkyDrive, Google 
Drive или друго някое клауд хранилище. За целта Мас потре-
бителите могат да използват вградения в OS X инструмент 
Disk Utility, а останалите ще трябва да прибегнат до услуги-
те на някоя подходяща безплатна програмка за целта. Точ-
но такава е open-source програмата TrueCrypt , налична във 
версии за Linux, OS X и Windows, която също дава много 
удобен начин за шифроване на отделни файлове. 
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Най-добрият начин за обмен на снимки в „облака”
Голяма част от наличните онлайн услуги за съхранение на файлове имат добре развити 

средства за споделяне на изображения и “социални” възможности, т.е. възможност за лес-
на интеграция и комуникация с популярните социални мрежи и услуги за обмен на цифро-
ви материали. Затова ако например смятате да споделяте в Google+, то логично най-под-
ходящото хранилище за снимките ви ще е Google Drive, където има вградена функция за 
директно споделяне в социалната мрежа на Google. 

Възможности за изпращане на фотографии директно към Facebook, LinkedIn, Twitter или 
към електрон на поща направо от интерфейса пък предлага онлайн хранилището SkyDrive, 
макар че ако приятелите ви искат да видят снимките в пълния им размер, ще трябва да по-
сетят услугата. 

Dropbox по принцип позволява споделя-
не на линкове към снимки, но практиката 
показва, че с Facebook и Google+ тази въз-
можност не работи особено добре. 

Една доста добра и популярна онлайн 
услуга за споделяне на снимки е Flickr, 
която позволява обмен през Facebook, 
Pinterest, Tumblr, Twitter и e-mail. Подобно 
на SkyDrive, и тук разглеждането в пълен 
размер е свързано с посещение на сайта 
на услугата. 

ПОЛЕЗЕН ТРИК: Обединете няколко услуги в един огромен „облак”
Както подчертахме и в на-

чалото, с просто око се вижда, че съ-
вършена „облачна” услуга няма, а вся-
ка има своите силни и недотам силни 
страни. Това означава, че за изпълне-
нието на различни задачи може да се 
наложи да използваме и няколко раз-
лични хранилища. Както е добре из-
вестно обаче, обслужването на много 
акаунти и необходимост та да се помни 
кое къде е може да създаде някои за-
труднения. Логичният подход в случая 
би бил да съберем на едно място всич-
ки „облаци”.

Точно тази възможност ни дава уебу-
слугата Otixo , с чиято помощ лесно 
могат да се обединят визуално ресур-
сите на повечето популярни онлайн 
хранилища като Amazon S3, Dropbox, 
Picasa, SkyDrive, SugarSync и др. При 
това Otixo предоставя доста удобен интерфейс за управление, който позволява лес-
ното разпределяне на файловете между различните „облаци” с прости drag and drop 
действия, т.е. без да се налага сваляне и качване на самите файлове за всяко отделно 
хранилище. Друго голямо предимство на Otixo е, че работи с практически всички брау-
зъри, включително мобилните. Безплатната версия на услугата е с лимитиран трафик 
и позволява обмен на до 2 GB файлове месечно, а падането на всички ограничения 
струва $10. 
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Как да инсталираме 
CPU охладител
Правилното инсталиране на охлаждането на процесора е от съществено 
значение за изграждането на стабилна компютърна система и за гаранти-
рането на нейната работоспособност в летните жеги

Не е нужно да сте инженер, за да инсталирате правилно охлаждането на процесора 
си. Това важи в същата степен и за инсталирането на много други компютърни компо-
ненти, но все пак процедурата има някои тънкости, които могат да окажат осезателно 

влияние върху работата на PC компютъра.
Простото поставяне и „защипване“ на охладителя върху процесора без допълнителна 

подготовка може да доведе до привидно перфектно работеща система. Ако обаче отделите 
малко допълнително време, за да почистите повърхностите на капачката на процесора, както 
и основата на охладителя, контактуваща с нея, също така и да поставите висококачествена 
термопаста, то CPU температурите ще бъдат по-ниски (в някои случаи и много по-ниски). 
Те пък водят до по-тихо работеща система, по-висока стабилност и по-добри овърклок 
способности. Охлажданият чип се задържа по-студен за по-продължително време, като по 
този начин се увеличава и продължителност та на употребата му.

С всички потенциални ползи от правилното инсталиране на CPU охладителя ще ви 
запознаем по-долу и ще ви преведем стъпка по стъпка през целия процес на инсталиране 
както за AMD, така и за Intel базирани системи. Независимо че вниманието ни основно ще е 
насочено към настолните процесори, тези стъпки са приложими за всички останали видове 
чипове, които изискват помощ от допълнителен радиатор за охлаждането им.
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Инсталиране на охладител на AMD 
процесор

Независимо че текущите процесори на 
AMD използват няколко различни вида цокли 
(AM2, AM3, AM3+ и FM1), инсталацион ният 
процес на охладителя е сходен за всички.

Стъпка 1: Уверете се, че процесорът 
е влязъл добре в цокъла на дън ната 
платка

Ако нещо не пречи на самия процесор, той 
трябва да влезе докрай в цокъла и да бъде 
напълно хоризонтален. За да се убедите 
в правилната инсталация на процесора, 
освободете заключващия лост и с пръст го 
притиснете към цокъла. След това, докато сте 
приложили известен натиск, върнете обратно 
заключващия лост, за да го заключите 
в цокъла. Накрая извършете визуална 
проверка, че процесорът е легнал правилно 
от всички страни на цокъла. Ако смяната на 
охладителя е съпроводена и с ъпгрейд на 
процесора, то тогава трябва да извършите 
предварително още някои действия. Най-
напред, преди да монтирате новия процесор, 
го обърнете и внимателно проверете дали 
няма случайно леко закривени или огънати 
крачета. Ако има, много внимателно с пинсета 
ги върнете в оригиналното им положение. 
След това вижте къде се намира монтажният 
белег на процесора, както и на цокъла. 
За целта е добре да направите справка в 
ръководството на дън ната ви платка или в 
упътването, което пристига с процесора (ако 
е в ритейл опаковка). 

След като уточните момента с правилната 
ориентация, поставете внимателно 
процесора върху цокъла и леко се опитайте 
да го вкарате в него. Ако всичко е наред с 
крачетата и няма някакви замърсители върху 
цокъла, процесорът трябва да влезе лесно 
даже от собствената си тежест или да се 
нуждае от лек натиск и много леки мърдания 
в двете посоки в хоризонтално направление. 
Много внимавайте с натиска, тъй като 
крачетата на процесорите на AMD са доста 
меки и много лесно може да подгънете някое, 
след което поправянето му е вероятно да 
се окаже невъзможно и в крайна сметка ще 
получите неработещ процесор, на който няма 
да ви признаят и гаранцията. Така че, ако 
усетите някакво по-голямо съпротивление 
при първоначалното вкарване в цокъла, 
по-добре спрете, извадете чипа и пак го 
огледайте внимателно, както и цокъла, за да 
откриете причината.
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Стъпка 2: Почистете контактните 
повърхности на процесора и радиатора

За да се постигне оптимален контакт меж-
ду повърхност та на основата на охлажда-
щия радиатор и монтираната върху криста-
ла на процесора капачка (служеща освен 
като предпазна за кристала и като разпреде-
лител на топлина), се налага перфектно да 
се почистят повърхностите от стари остатъ-
ци на термопаста и всякакъв род механични 
частици. Използвайте парче памучна кърпа, 
която не оставя власинки, и някакъв разтво-
рител на алкохолна основа, като за целта е 
подходящ изопропилов спирт (етанол). Мое-
то мнение обаче е, че такъв тип разтвори-
тел не е оптималното решение. Има и спе-
циализирани почистващи течности за целта, 
като например Tim Clean на Akasa, но и це-
ните им са подобаващи. Според моята прак-
тика най-добри резултати дава употребата 
на бензин за запалки (например Zippo и дру-
ги подобни). Може също да се използва аце-
тон или коресилин, но трябва да се знае, че 
те не са безопасни за пластмасите (разтва-
рят ги) и трябва много внимателно да се ра-
боти с тях. Тук основната цел е да се изчис-
тят всички потенциални замърсители, като 
лепилата например, които пречат на ефек-
тивното снаждане на повърхностите.

Стъпка 3: Предварително грундиране на 
контактните повърхности на процесора и 
охладителя с термопаста

Много потребители твърдят, че тази стъп-
ка е излишна, но ние това го правим от го-
дини с голям успех и силно я препоръчваме. 
Причината за използване на термоинтер-
фейс (термопаста) между двете контактни 
повърхности е с цел намаляване или напъл-
но отстраняване на въздушните шупли, кои-
то се получават в резултат на неравностите 
и грапавините по самите повърхности. Тер-
мопастата има значително по-лоша топлоп-
роводимост от металите, но доста по-добра 
от въздуха. Ако предварително не се грунди-
рат двете повърхности с много тънък слой 
паста, има опасност да останат незапълнени 
някои микрограпавини, което няма да дове-
де до оптимален ефект. За целта е добре да 
се използва найлонова ръкавица или парче 
найлон, поставен на показалеца ви. Сложете 
малко паста върху повърхност та и втривайте 
с кръгови движения. След като обработите 
цялата повърхност, използвайте фина плас-
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тична шпакла (например банкова карта или 
нещо подобно) и махнете излишното коли-
чество паста, така че слоят, който сте нане-
сли, да не се забелязва с просто око. Целта 
е да се запълнят само микрограпавините, а 
не неравностите на самите повърхности. 

Стъпка 4: Нанесете основния слой термо-
паста

След като контактните повърхности на 
монтираната върху кристала на процесора 
капачка и основата на радиатора са обез-
маслени и грундирани, е вече време да се 
постави и основният слой термопаста. Най-
добре е за целта да се използват високока-
чествени керамични или сребърно-базирани 
термични пасти. При тази стъпка основната 
цел е да се компенсират неравностите меж-
ду двете контактуващи повърхности. Има 
няколко начина, по които специалистите съ-
ветват да се нанася пастата. Единият е в 
центъра върху капачката на процесора да 
се постави малко количество паста (по-голя-
мо от оризово и по-малко от грахово зърно), 
което да образува тънък слой (с дебелина 
на лист хартия) при поставянето на охлади-
теля. Другият метод е да се нанесат тънки 
ивици в едно направление по цялата дължи-
на на капачката. Стремежът е да се сложи 
минималното необходимо количество тер-
мопаста, защото в противен случай ефек-
тът може да е обратен. Ние лично ползва-
ме един трети метод, който мисля, че дава 
най-добър резултат. Той се състои в равно-
мерното нанасяне по цялата повърхност на 
много тънък слой паст та посредством фина 
пластична шпакла. За целта използваме за 
водачи две парчета тиксо, залепени в два-
та края на повърхност та, между които поста-
вяме пастата, и посредством кредитна кар-
та равномерно я нанасяме. По този начин се 
получава равномерен слой с дебелината на 
използваното тиксо. 

Стъпка 5: Монтиране на охлаждането на 
процесора

Повечето въздушни охлаждания на AMD 
използват прост клипс механизъм за си-
гурно заключване към процесорния цокъл. 
Инсталацион ният процес представлява по-
ставяне на охладителя върху процесора, 
следва монтиране на двете уши на заключ-
ващия механизъм към куките на монтажната 
рамка около цокъла на процесора и завър-
тане на лостчето за заключване на охлаж-
дането. При по-високия клас охлаждания се 
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използват допълнителни (нестандартни) механизми за закрепване, които обикновено изис-
кват демонтиране на околоцокълната рамка и монтиране на нейно място на специфичен 
механизъм, към който се закрепва охлаждането чрез клипсове или винтове. 

Охлаждането, което използвахме, е модел на Cooler Master и е с най-елементарния меха-
низъм за монтиране. Инсталацион ният процес включва поставяне на лостчето на заключ-
ващия механизъм на радиатора в отключено положение, след което слагаме внимателно 
радиатора върху процесора така, че да легне равномерно от всички страни, като по този на-
чин се осигурява равномерно разпределение на термопастата по цялата повърхност. След 
това поставяме металните уши върху куките на околоцокълната рамка и завъртаме лоста 
на процесора, за да заключим радиатора. И най-накрая, като включите захранващия куп-
лунг на вентилатора към съответния хедър на дън ната платка (обозначен обикновено като 
CPU_FAN), вие сте готови с процеса на инсталиране на охлаждането.
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Инсталиране на охлаждане на 
процесори на Intel

Голяма част от стъпките при инсталиране 
на охлаждане на Intel процесор са идентич-
ни с описаните вече за процесорите на AMD. 
Независимо от това, цоклите и механизмите 
за закрепване на двете платформи са доста 
различни.

Стъпка 1: Убедете се, че процесорът е пра-
вилно поставен в цокъла

Процесорите на Intel, обратно на AMD, ня-
мат нито едно краче, а само контактни пло-
щадки. Крачетата, с които електрически кон-
тактуват, са разположение в самия цокъл. 
Механизмът за заключване на CPU цокъла 
също се различава съществено от на AMD, 
независимо че и той съдържа един или два 
заключващи лоста. При ъпгрейд на процесо-
ра първо трябва да сте сигурни, че той е по-
ставен правилно в цокъла. Има само един 
възможен начин, при който процесорът може 
да бъде сложен в цокъла. След като го пос-
тавите според белезите, трябва внимател-
но да го „захлупите“ с притискащата метал-
на рамка, след което да натегнете лоста и 
да го заключите. За най-точна инструкция за 
монтаж и демонтаж в зависимост от цокъла 
на вашата дън на платка проверете в упътва-
нето, с което идва, или в това, с което прис-
тига новият ви процесор, ако е BOX версия 
(ритейл). 

Стъпка 2: Почистете повърхностите на про-
цесора и охладителя

 За да може основата на охладителя да 
направи оптимален контакт с капачката на 
процесора, двете повърхности трябва да са 
чисти, без останки от мръсотия или механич-
ни частици. Използвайте кърпа, която не ос-
тавя власинки (памучна или микрофибърна), 
и малка част от течност та за почистване (в 
част та за AMD беше описано какво може да 
използвате като разтворител), за да обрабо-
тите внимателно контактните повърхности 
на капачката на процесора и основата на ох-
ладителя. Убедете се, че няма никакви оста-
тъци по повърхностите.

Стъпка 3: Грундирайте предварително по-
върхностите на процесора и основата на ох-
ладителя с термопаста

За да грундирате контактните повърхности 
на капачката на процесора и основата на ра-
диатора, първо поставете найлонова ръка-
вица на ръката си и след това малко количе-
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ство от термопастата на двете повърхности. 
След това с пръст чрез кръгови движения 
добре я разнесете. Процедурата е напълно 
идентична с разгледаната вече за AMD про-
цесорите. 

Стъпка 4: Поставете термопастата
На добре почистените и грундирани по-

върхности на капачката на процесора и ос-
новата на радиатора трябва да се нанесе 
основният слой от термопастата. Тук също 
процедурата е напълно идентична като при 
процесорите на AMD, затова разгледайте 
различните варианти за поставяне и разна-
сяне на пастата, които сме описали. 

Стъпка 5: Монтиране на процесорния 
охладител

Стандартните охлаждания за Intel използ-
ват специални пластмасови щифтове, които 
влизат в отвори в PCB, разположени около 
цокъла на процесора. Самите щифтове имат 
заключващ механизъм, който не им позволя-
ва да се извадят от монтажните отвори на 
PCB, след като веднъж са влезли. За да ги 
освободите, когато искате да извадите охла-
дителя, трябва да завъртите главите им об-
ратно на часовниковата стрелка (на глави-
те на щифтовете посоката е обозначена със 
стрелка) и да ги издърпате. За да инсталира-
те охладител на Intel с този тип стандартно 
закрепване, е необходимо първо да се уве-
рите, че щифтовете са в горна позиция и гла-
вите им са завъртени в крайно дясно по по-
сока на часовниковата стрелка. След това 
трябва да позиционирате охладителя върху 
процесора и отворите и леко да вкарате че-
тирите щифта. След като сте позиционирали 
правилно охлаждането, с едната ръка при-
тискате радиатора към процесора, а с друга-
та започвате да натискате щифтовете и да ги 
закопчавате. Последователност та им на за-
копчаване трябва да е „на кръст“. След като 
сте поставили охладителя, внимателно го 
проверете (опитайте се да го завъртите на-
ляво и надясно) дали е добре закрепен, за-
щото в противен случай има опасност да ви 
прегрее процесорът. Добра идея е за всеки 
случай да проверите и главите на щифтове-
те дали са в крайно дясно положение. Ако 
всичко е наред, ви остава само да свържете 
куплунга на кабела на вентилатора със съот-
ветния хедър на дън ната платка (обикнове-
но обозначен като CPU_FAN) и сте готови! 
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Колко 
безобидни 

са личните
 устройства 

в офиса?
Потребителските мобилни устройства увеличават 
ефективност та, но това често е за сметка на сигурност
та. Какво трябва да направим за тяхната защита?

Деница Дженева

Дните, в които мобилните устройства имаха само по една функция и нямаше как да се из-
ползват за нещо различно, освен за основното си предназначение, са в миналото. Мобил-
ният телефон отдавна не служи само за провеждане на разговори и изпращане на SMS-и. 
Таблетът значително увеличи обхвата си и въпреки крайно потребителската си насоченост 

голям брой хора го използват не само за развлечение. 
Сливането на различни информацион ни технологии в едно интелигентно устройство безспор-

но има много предимства. То позволява на служителите да бъдат по-ефективни и да работят не 
само от офиса, но и когато се приберат вкъщи. 

Според специалистите ръстът на мобилните устройства е внушителен и това неминуемо се 
отразява на начина, по който работят компаниите. Новият бизнес модел обаче променя съществено 
изискванията за сигурност та на дан ните. А практиката показва, че повечето компании правят малко 
или почти нищо, за да защитят отдалечения достъп до дан ните си през мобилни устройства. Без да 
си дават сметка, че офисът и цялата чувствителна информация излизат извън компанията, когато 
служителят си тръгне. Ако тези устройства не са защитени и в същото време се допуска да се 
използват активно в корпоративната мрежа, това може да се окаже фатално за вашата компания. 
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Смяна на приоритетите
Сигурност та на мобилните устройства заема все по-висока позиция в списъка с тревоги 

на ИТ отделите, се твърди в проучване на SearchCompliance.com, проведено в САЩ. 
Достъпът до мрежата и до дан ните е наистина сериозно притеснение, като 60 процента от 
участниците в проучването определят контрола на неоторизиран достъп като „много важен”. 
66 на сто от респондентите твърдят, че техните компании вече отделят много повече пари за 
защита на мобилните приложения, отколкото преди. Много организации обаче позволяват 
на служителите си да свалят свободно приложения на устройствата, независимо дали се 
използват служебно или за лично забавление. 

Решаването на въпросите за сигурност та на мобилните устройства в корпоративната 
мрежа е един от основните приоритети на бизнеса през тази година, твърди и Gartner. 
Причината за това са увеличаването на слабите места в популярни мобилни платформи 
като смартфоните и таблетите, както и огромният риск от загуба на дан ни, и достъпност-
та до незащитени програми от магазините за приложения. И не на последно място – 
нарастващата заплаха от мобилен малуер. 

Сигурност та на мобилните устройства е проблем не само на компаниите, но и на телекомите 
и производителите. Един незащитен смартфон например е потенциален проблем и заплаха 
за нормалната работа на техните мрежи. Той може да бъде и ключов за репутацията на 
компанията, която го е произвела, или на фирмата, в чиято мрежа работи. 

Извън корпоративната мрежа
Въпреки че проблемът се очертава все по-ясно пред мениджмънта, много компании не 

са сигурни как да се справят с него. Някои все още се опитват да поддържат рестриктивни 
политики и да ограничават служителите си в използването на лични устройства на работа. 
Това обаче става изключително трудно, ако не направо и невъзможно за прилагане. 
В крайна сметка служителите могат да свалят дан ни от „облачни“ услуги и след това да 
ги използват на „неоторизирани“ устройства. Нещо повече – тактиката „донеси си свое 
собствено устройство“ може да доведе до несравнимо увеличение на продуктивност та 
на служителите, както и да даде възможност за предоставяне на контролиран достъп на 

външни консултанти и партньори до корпоративните ресурси през 
мобилни устройства. 

Цялостна стратегия за защита на мобилните 
устройства

Според статия в американското издание на ComputerWorld цялост-
ната стратегия за управление на мобилните устройства може да спес-
ти много главоболия впоследствие. Това обаче отнема много време 
и планиране. Основните потенциални проблеми, които трябва да ад-
ресира стратегията, са какви устройства да се поддържат, дали да се 
допуска използването на лични мобилни устройства в корпоративна-
та мрежа, какви изисквания към сигурност та да се заложат и какви 
възможности за защита да има решението, което ще осигурява защи-
тата на личните смартфони, таблети или лаптопи. 

Трудност та идва от факта, че компаниите трябва да планират сега 
как ще защитават мобилни устройства, които все още не съществу-
ват. Те следва да изградят инфраструктура, за която на практика няма 
съществено значение какво устройство ще се свърже в крайната точ-
ка, а дали умее да осигури безопасност та на корпоративните дан ни, 
когато стигнат до него. 

Въпреки че планирането е важно, изграждането на цялостна стра-
тегия за защита на мобилните устройства е непрекъснат процес. При-
чината е, че постоян но се разработват нови технологии, а старите 
претърпяват еволюция. 
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Правилната политика по сигурност та
За да защитите мобилните технологии, от особено значение е да осигурите правилната 

политика и инструментите. Това ще ви помогне да контролирате както служебното, така и 
личното мобилно оборудване. Новите технологии могат да бъдат твърде полезни при реша-
ването на някои проблеми със сигурност та. Инструментите за управление на мобилните ус-
тройства например предлагат възможности за изпълнение на задачи, като разпределение 
на софтуерните ресурси, управление на хардуера и на политиките. 

По-традицион ните технологии също имат функции, които могат да се разширят подходящо, 
така че да обхванат мобилните устройства. Например контролът на достъпа до корпоратив-
ната мрежа в момента се използва в голяма степен, за да защити ресурсите при използване 
на лични устройства в служебната среда. Клауд базираният уебгейтуей може да бъде много 
полезен за осигуряване на устройства, когато се използват отдалечено. Защитата на мобил-
ните дан ни и инструментите за предпазване от загуба на сведения предлагат добри възмож-
ности да опазите както мобилните, така и статичните дан ни чрез въвеждане на политики за 
криптиране и мониторинг на движението на важната корпоративна информация. 

Стъпки при защитата на мобилните устройства и дан ни
Мобилните устройства са дори по-критични от намиращите се в офиса ви, защото чес-

то биват загубени или откраднати. Възстановяването на дан ните, които са съдържали, пък 
струва пари и става бавно. 

Първата стъпка е да изберете устройство, което е с някакви вградени функции за защита. 
Тъй като вече има много богат избор от модели на пазара, не е трудно да намерите такъв, 
при който сигурност та е част от технологията или позволява да бъде защитен. Устройство-
то трябва да притежава най-добрите възможни опции за управление и защита, а вие да се 
уверите, че имате достъп до тях. 

Някои машини са разработени специално за корпоративна употреба и сигурност та в тях е 
приоритет. Други устройства са предназначени за крайни потребители и при тях не е обър-
нато особено значение за защитата. 

От корпоративна гледна точка проактивната позиция относно мобилните устройства и за-
купуването на модели, които могат да бъдат защитени, означава по-голям контрол върху 
фирмените дан ни. 

Автентикация и парола 
Много е важно служителите да държат функциите за автентикация включени. Паролата 

трябва да се избере така, че да не може да бъде разгадана лесно и в никакъв случай да не 
се дава на никого. Не е добре да имате вградени функции за защита и да не ги използвате. 

В корпоративната среда автентикацията трябва да бъде задължителна за всички мобил-
ни устройства така, както е за настолните компютри или лаптопите. Не следва да има ни-
каква разлика с останалите мобилни устройства. Всъщност сигурност та на мобилните ус-
тройства не трябва да се подценява, защото те се загубват или биват открадвани много 
по-често. Като добавите силна парола, дори в случай на попадане в чужди ръце, има зна-
чително по-голям шанс да опазите корпоративните си дан ни, които се намират в устрой-
ството. 

Криптиране
Криптирайте дан ните си. Ако загубите устройството или то бъде откраднато, информа-

цията няма да попадне в неподходящи ръце и ще си остане конфиденциална. Компаниите 
трябва да въведат това като задължителна политика при работа с мобилни устройства, съ-
ветват експертите. По този начин могат да контролират корпоративните си дан ни, незави-
симо къде се намират. Въпреки че изглежда параноично, сигурност та на дан ните трябва да 
се взема насериозно и да се предприемат предварително мерки. Политиките около използ-
ването на методи за криптиране трябва да бъдат ясно дефинирани, управлявани, а опазва-
нето им да бъде съблюдавано. 
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Отдалечено заключване 
Намерете софтуер, който позволява дан ните да бъдат изтрити или заключени от разстоя-

ние, ако устройството бъде загубено или откраднато. 
В корпоративната среда трябва да има ясна политика за дистанцион но изтриване на мо-

билните устройства. Нужно е да се уверите, че служителите ви спазват тези политики, как-
то и че са наясно на кого да се обадят, в случай че се наложи дан ните от устройството да 
бъдат изтрити. Съществуват много технологии или услуги, които позволяват това да се из-
вършва. Когато имате такава опция в компанията си, винаги можете при нужда да се въз-
ползвате от нея. 

Приложения 
Компаниите трябва да се уверят, че 

приложенията, инсталирани на корпо-
ративните мобилни устройства, са безо-
пасни. Убедете се, че наистина са това, 
което претендират, че са. Приложенията 
могат да бъдат начин, по който хора със 
зловредни намерения да получат контрол 
над вашето устройство и да помогнат за 
източване на дан ните ви. 

В рамките на корпоративната среда ин-
сталирането на приложения на трети стра-
ни на мобилните устройства трябва да 
бъде ограничено и контролирано. Мобил-
ните устройства са преди всичко компю-
търни платформи, на които могат да се 
инсталират различни приложения. Това е 
възможно да стане потенциален вход към 
вашата мрежа или дан ните на компанията. 

Защитни стени
Защитните стени трябва да бъдат на-

строени да контролират и управляват тра-
фика от и към мобилните устройства. По 
този начин информацията, която се из-
ползва на тях, може да се ограничи и кон-
тролира.

Софтуер, който преглежда трафика, преминаващ през мобилните 
устройства (IPS/IDS)

Мобилните устройства постоян но се променят и стават все по-сложни. Това ги превръща 
във все по-добър инструмент за хакерите и хората със зловредни намерения. Затова е за-
дължително да имате HIPS/IDS софтуер, който да инспектира трафика от и към мобилните 
устройства и да предупреждава своевремен но за потенциални атаки през тях. 

Безжични или Bluetooth възможности
Bluetooth и безжичната връзка може да се използват от хакери, за да получат достъп до мре-

жата или да се опитат да заразят други устройства. Ако Bluetooth или безжичната функция са 
винаги активни, това значително улеснява хакерите да проникнат. Важно е да изключвате тези 
възможности, когато не се нуждаете от тях, за да предотвратите потенциални проблеми. 

Мобилните устройства са продължение на вашата LAN и WAN и могат да се използват от 
хора с лоши намерения, за да получат достъп до корпоративната мрежа през всеки неза-
щитен лаптоп. Мобилното устройство е друга крайна точка и в момента е съпоставимо като 
възможности с компютъра или лаптопа. Затова и изискванията към неговата защита тряб-
ва да са същите, ако не и по-големи, отколкото към останалите корпоративни устройства. 
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На нашия пазар в момента има доста приемливо разнообразие от маркови PC захран-
ващи блокове. Cooler Master е една от марките с традиции и трайно присъствие у 
нас. Независимо че някои модели вече присъстват от няколко години, те все още са 

много актуални за голяма част потребители, които желаят по-качествен захранващ блок за 
системата си. Това се илюстрира отлично от един доста популярен PSU модел на Cooler 
Master – Silent Pro M 600 W. Тази моделна линия изобщо не е нова, но изглежда компанията 
все още има какво да предложи с нея. А безспорно 4 години е доста голям жизнен период 
за един модел PSU, което показва и добрата работа на конструкторите му. Не е изненадващ 
и фактът, че всъщност 500 W 600 W и 700 W моделите от тази серия са и най-продавани-
те, защото са ОЕМ производство на Enhance, докато моделите от 850 W нагоре вече са на 
друг OEM производител и нямат нищо общо като схемотехника с тях. Характерни за цяла-
та серия са: кабелният мениджмънт с плоски захранващи кабели; единичната мощна +12 V 
линия; силиконовите вибро-абсорбиращи уплътнения; 80 Plus сертификатът за енергийна 
ефективност; SLI сертификат от NVIDIA; тих 135 мм вентилатор; японски кондензатори; хи-
бридни (алуминий и мед) охлаждащи радиатори; активна корекция на фактора на мощност-
та (Active PFC); широк диапазон на захранващото напрежение без ръчно превключване 
(~100-240 V). 

Опаковка, окомплектовка и първи впечатления
Още при пръв поглед на търговската опаковка на захранването се вижда акцентът към 

уникалните му характеристики, като се подчертава по този начин принадлежност та му към 
високия клас захранвания. CM Silent Pro M 650 е със стандартна дължина от 150 мм за за-
хранващи блокове, снабдени с 135 мм вентилатор и кабелен мениджмънт. Корпусът му е с 
цвят черен мат, като предпазният грил на вентилатора е с цвят черен хром. Захранването е 
полумодулно, което означава, че кабелният мениджмънт се отнася само за кабелите, слу-
жещи за захранване на периферните устройства, като оптични и HDD устройства, както и 
PCI-e куплунги за захранване на мощни видеокарти. Стандартният 20/24-контактен кабел, 
както и 2x4-контактният ATX12V (1x EPS12V) кабел не могат да се демонтират от захранва-
щия блок и са постоян но свързани към него. Дължината на главния 20/24-контактен кабел 
е 47 см, а на EPS12V кабела – 56 см. Кабелите, които могат да се монтират и демонтират, 
са: два броя 6/8-контактни PCI-E захранващи кабела с дължина от 46 см; три броя кабели 
с 3xSATA захранващи конектора с дължина 45 см до първия конектор и 15 см разстояние 
между тях; един кабел с 3 стандартни периферни конектора (молекс) с разстояние от 45 см 
до първия конектор и 15 см между тях; един кабел с два стандартни (молекс) конектора и 
един захранващ за FDD с дължина 46 см до първия конектор и 15 см между тях. 

По подобие на останалите два модела от серията и М 600 е претърпял известна еволю-
ция по отношение на ефективност та спрямо първата си ревизия и вече е сертифициран 
като 80 Plus Bronze. 

Cooler Master Silent Pro M 600 – 
един добър ветеран в РС захранването

В комплекта на Silent Pro M 600 ще откриете самото захранВане, 

комплект плоски модулни кабели за захранВане на периферните 

устройстВа, мрежоВ захранВащ кабел, монтажни ВинтоВе, дВе 

абсорбиращи Вибрациите гумени уплътнения и кратко ръкоВодстВо
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буксите за периферните 

кабели така са подбрани, че 

няма начин да ги объркате 

с тези за захранВане на 

мощните Видеокарти

интериорът на м 600 е 

доста познат и типичният 

за захранВащите блокоВе на 

enhance 

ВисокоВолтоВите 

филтриращи кондензатори 

са произВодстВо на 

MatSuShita/PanaSonic

кондензаторите В 

нискоВолтоВата част са 

произВодстВо на teaPo

на охлаждащия радиатор, на който са монтирани изпраВителните Шотки диоди на нискоВолтоВата част, са монтирани и 

дВете задължителни тоВарни съпротиВления за +12 V и +5 V, които осигуряВат минимална консумация с цел нормално 

функциониране на захранВането. на същия радиатор са монтирани и дВа температурни датчика, единия от които се използВа 

за упраВление на скорост та на Въртене на Вентилатора, а другият е част от защитата срещу прегряВане на захранВането
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В интериора на захранването няма никакви изненади. Вход-
ният EMI филтър, който предотвратява излъчването на вредни 
емисии в захранващата мрежа, е реализиран щедро, като са 
добавени доста повече компоненти от препоръчваните. Висо-
коволтовите филтриращи кондензатори също не са промене-
ни и доставчикът е същият – Matsushita/Panasonic. Независи-
мо от критиките, които имаше по повод използването на 85°C 
кондензатори, от Cooler Master нищо не са променили в това 
отношение. Останалите електролитни кондензатори са произ-
водство на Teapo и не са от най-добрите марки, които сме виж-
дали, но пък имат прилично качество и това не би трябвало да 
притеснява по никакъв начин потребителя, при положение че 
захранването идва с 5 години гаранция. 

Охлаждащите радиатори са доста масивни, като в основата 
си имат медна шина, върху която се монтират силовите тран-
зистори и диоди – това е гаранция за ефективното охлаждане 
на захранващия блок. Интересна особеност е, че освен класи-
ческите стандартни защити (OVP, OCP, OTP, UVP, UCP и OPP), 
обхващащи дистрибутираните захранващи напрежения, е до-
бавена допълнителна степен на защита и на допълнителната 
платка с куплунгите за кабелния мениджмънт. За управление 
на захранването е използван комбиниран PFC/PWM контро-
лер CM6806. Топологията на PWM преобразувателя е масо-
во използваната в по-високия клас – двутранзисторен Forward 
конвертор. Също така и стабилизацията на напреженията е 
независима, което също е една от характерните черти на по-
високия клас захранвания. В качеството на изправители на 
вторичните напрежения се използват Шотки диоди (вместо мо-

Как тествахме
За провеждането на теста беше използван 
DC стенд с регулируем товар. Измервания-

та са направени на няколко стъпки на натоварване – 
25/50/75/100%, – като по този начин дават представа 
как се справя захранващият блок при различни мощно-
сти. При конкретния модел захранване 25% натоварва-
не отговаря приблизително на консумацията на една 
съвремен на PC система при извършване на стандарт-
ни ежедневни задачи – сърфиране в Интернет, писане 
на офис документи, гледане на филми, слушане на музи-
ка. 50% отговарят приблизително при игра на 3D игри с 
графична карта от висок клас от типа на AMD 7950/70 
или NVIDIA GeForce GTX670/680. За всяка степен на на-
товарване са измерени пулсациите на различните за-
хранващи линии посредством аналогов осцилоскоп 
Tektronix 2235. За да се определи енергийната ефектив-
ност на захранването при различно натоварване, за вся-
ка стъпка е измервана консумацията на електроенергия 
от захранващата мрежа, като разликата от консумаци-
ята на товара и консумацията от захранващата мре-
жа са загубите в самия захранващ блок. По този начин 
отношението на мощност та, отдавана на товара, към 
мощност та, консумирана от захранващата мрежа, дава 
ефективност та на захранващия блок. 
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Натоварване, % +3.3V +5V +12V
Мощност на 
товара, [W]

Консумирана 
мощност, [W] 

RMS
КПД, 

%
Температура  

вътре в блока, *С

Температура 
на изходящия 
възд. поток, *С

25
Протичащ ток,[A] 6 4 9

149,6 180 83,1 24,7 28,8Напрежение, [V] 3,33 5,02 12,17
Пулсации, [mV] 7 8 11

50
Протичащ ток, [A] 10 10 18

301,6 344,3 87,6 26,6 31,3Напрежение, [V] 3,32 4,97 12,15
Пулсации, [mV] 8 8 18

75
Протичащ ток, [A] 10 10 30

445,8 527,8 84,5 30,5 35,7Напрежение, [V] 3,32 4,96 12,1
Пулсации, [mV] 8 9 28

100
Протичащ ток, [A] 12 12 40

581,8 704,35 82,6 34,1 42Напрежение, [V] 3,31 4,94 12,07
Пулсации, [mV] 10 11 39

Регулиране, % 0,6 1,6 0,8
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дерните напоследък синхрон ни изправители с MOSFET транзистори). Това е и една от при-
чините захранването да не може да постигне по-висока енергийна ефективност и да покрие 
по-висок сертификат от 80 Plus Bronze. Все пак трябва да отчетем и факта, че тази серия не 
е топсерията на Cooler Master, каквато се явява Silent Pro Gold. 

Резултати
При натоварване на захранването показа много добри резултати (табл.1). Регулацията 

на напреженията (тоест разликата в измереното напрежение между минимално и макси-
мално натоварване) остана с много ниски стойности, което показва, че по отношение на 
стабилност та на трите основни напрежения не може да имаме никакви претенции. По отно-
шение на пулсациите Silent Pro M 600 също демонстрира отлични способности, като реал-
но на +3,3&5 V линиите при максимално натоварване амплитудата не надхвърля 10-11 mV. 
Това е превъзходен резултат и много далеч от горната граница на допустимите стойности – 
50 mV. При +12 V линията пулсациите достигат до 40 mV (при допустими 120 mV) на макси-
мално натоварване. Това може и да не е най-ниската стойност, която се наблюдава при ня-
кои топмодели, но имен но в този ценови клас едва ли може да се срещне друго захранване 
с по-добри резултати в тази посока. По отношение на ефективност та също се вижда, че за-
хранващият блок се справя чудесно. Това рефлектира позитивно и върху шума, тъй като ох-
лаждащият вентилатор в широк диапазон от натоварване запазва много ниски обороти на 
работа, като по този начин го превръща в едно много тихо захранване. 

Заключение
Независимо че Cooler Master Silent Pro M 600 е вече достатъчно стар модел, той има все 

още какво да покаже. Факт е, че е налице вече новата версия на тази серия (Silent Pro 2), 
която на практика поправя всички констатирани недостатъци на първото издание, но също 
така е факт, че тя ще е с по-висока цена. С други думи, Silent Pro M 600 ще си остане тол-
кова привлекателен, колкото и в момента, особено за потребителите на HTPC системи. За 
тях моделът може да предложи изключително тиха работа, като реално е без конкуренция 
в това отношение в този ценови клас и добре конкурира дори безвентилаторните и значи-
телно по-скъпи решения. Но като стана дума за цена, тук е и единственото слабо място на 
M 600, което малко обезличава иначе добрите показани резултати. Една нейна корекция в 
посока надолу и слизане в малко по-нисък ценови сегмент биха удължили допълнително 
жизнения цикъл и атрактивност та на иначе много способния модел. Но в крайна сметка M 
600 е много разумен избор за среден клас PC система или HTPC, тъй като предлага дос-
та добри характеристики, кабелен мениджмънт с плоски кабели, вибро-абсорбиращи уп-
лътнения, нисък шум на работа и всичко това – с една доста добра гаранция от 5 години. 
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Общ 
поглед

Потребителски 
поглед Приложенията

Други 
подобрения  
в 8 Release 

Preview

В заключение

В последния ден от месец 
май Microsoft оповестиха 
наличието на поредната 
предварителна версия на 
операцион ната система 
Windows 8 – т.нар. Release 
Preview. Въпросното изда-
ние откри финалния етап в 
разработката на новата 
операцион на система, в 
който остава само RTM вер-
сията, преди платформата 
да бъде представена офи-
циално в своя завършен вид 
по някое време през есента.

По-подробен 
поглед към  
WINDOWS 8  
RELEASE 
PREVIEW 
и първи впечатления 
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Общ поглед
С Windows 8 Release Preview разработчиците изтъкнаха редица подобрения и нововъве-

дения в сравнение с изданието Windows 8 Consumer Preview , което беше пуснато в края 
на февруари. Сред тях компанията подчертава интеграцията на редица нови приложения 
(разработени както от Microsoft, така и от нейните партньори): Bing Travel, News, Sports, 
Gaming and Music Xbox и др. Освен това са направени подобрения в работата на приложе-
нията Mail, Photos и People, а нови програми са добавени и към асортимента, предлаган от 
Windows Store.

Освен приложения разработчиците са добавили няколко нови функции и в самата 
операцион на система. Потребителите например имат повече опции за персонализация на 
стартовата страница, променен механизъм за избора на алтернативни начини на зарежда-
не, подобрен механизъм за сваляне и инсталиране на приложения от Windows Store и не 
на последно място значително подобрена система за родителски контрол, наречена Family 
Safety. 

Редица оптимизации са направени и в новия вариант на браузъра Internet Explorer 10, 
който вече е по-добре приспособен за работа със сензорни дисплеи и е по-добре интегри-
ран с Adobe Flash Player.

Впрочем всичко това можете да разгледате и сами, тъй като Windows 8 Release Preview 
изданието на операцион ната система вече е достъпно за сваляне от официалния сайт на 
Microsoft , където им 32- и 64-битови версии на 14 основни езика. 

Ако обаче, преди да свалите и инсталирате, предпочитате да прочетете и друго мнение, 
може би ще ви е полезно да научите и малко повече за първите впечатления на редактори-
те на PC World при взаимодействието с Windows 8 Release Preview. 

Потребителски поглед
На пръв поглед изглежда, че Microsoft са напипали правилните струни с Windows 8. Но-

вата версия е по-бърза от всякога, новият Metro интерфейс изглежда чудесно, а машини-
те, на които тествахме, не усетиха никакви проблеми (дори с по-ран ните и неоптимизирани 
версии на Windows 8).

От друга страна, многото промени в новата ОС сигурно ще са малко стран ни, дори леко 
шокиращи за голяма част от потребителите. Windows 8 е направена така, че да работи ед-
накво добре както на тъч екрани, така и с традицион ните клавиатура и мишка. Новият Start 
Screen, който измества класическото Start меню, очевидно е създаден, за да е в крак с тъч 
революцията, но тя все още не съществува извън све-
та на телефоните и таблетите. Ето защо за всички оне-
зи, които инсталират Windows 8 на стандартно РС – т.е. 
с хардуерна клавиатура и мишка или трак пад, – кон-
тролът над операцион ната система вероятно ще се 
стори в най-добрия случай странен.

Всъщност Release Preview е значително подобрение 
по отношение на горния проблем, но къде работи и 
къде се проваля? Дали това е версия, с която спокойно 
можете да замените по-стария Windows? В следващи-
те редове ще дадем отговорите на тези и други въпро-
си, като ще обърнем внимание и на основните промени 
спрямо предходните версии на новата ОС.
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Приложенията
Подобно на мобилната софтуерна структура, при Windows 8 и Metro интерфейса имаме 

Metro приложения, които включват Music, Mail, Video, News и др. В Release Preview, за раз-
лика от предходните версии, тези приложения са осезаемо „полирани” и по-функционални. 
Следват по няколко думи за основните от тях.

Mail
Mail Metro приложението все още е „App preview”, т.е. не е напълно завърше-

но. Например то лесно може да бъде настроено за Hotmail, GMail и Exchange 
акаунти, но не и за POP или IMAP. По-важното е, че Mail вече действа като агре-
гатор и можете да конфигурирате два GMail акаунта едновремен но, включител-
но да следите пощата си от двата акаунта. Трябва да отбележим, че по подраз-
биране Mail не позволява преглеждането на цялата история от писма, което е 
поведение, директно взето от подобните мейл приложения за смартфони.

Music и Video
Music и Video приложенията изглеждат почти като на Xbox 360, което не тряб-

ва да учудва никого, при положение че са писани от едни и същи разработчици. 
Затова и двете могат да възпроизвеждат локално съдържание и позволяват ку-
пуването на допълнителни музика и видео (поне от САЩ). Ако имате Zune Pass, 
той ще се прехвърли към Music приложението.

Това се дължи на факта, че споменатите мултимедийни приложения са пря-
ко свързана с една нова услуга на Microsoft, представена в началото на юни. 
Въпросната услуга, наречена Xbox Music, всъщност е продължение или по-

скоро преродена версия на официално “погребаната” миналата година инициатива 
Microsoft Zune. Въпреки наименованието си обаче услугата Xbox Music няма да е 
ориентирана само към едноимен ната гейм конзола, а обхваща цялата фирмена Win-
dows екосистема, в това число Windows 8 и Windows Phone платформите. По думите 
на Microsoft Music ще дава на потребителите достъп до целите им музикални колекции „от 
всеки екран”.

News, Finance и Sports
Трите приложения имат идентичен интерфейс. Ин-

тересното е, че статиите се форматират в изчистен, 
стълбовиден формат и максимално се възползват от 
високите резолюции на sywremennite дисплеи. Всъщ-
ност минимумът като резолюция е 1366 x 768 пиксе-
ла, но трябва да признаем, че Windows 8 Start Screen 
и съответните Metro приложения изглеждат велико-
лепно на по-високите резолюции.

Photos
Photo приложението, разбира се, показва ло-

кални снимки, но също така се интегрира успеш-
но със социални услуги като Facebook и Flickr. 
Вече е много лесно да се избират и групират го-
леми количества фотоси и да се прави слайд-
шоу, но все още няма очевиден метод за създава-
не на слайдшоу от няколко различни източника. 

Contacts
Това приложение служи като универсална адрес-

на книга, която можете да свързвате към мейл и со-
циални акаунти. Идеята е да ангажирате контактите 
си с услугата/сайта, които посещаватe, но също така 
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и да се свързвате с другите потребители в междуплатформен маниер. Доста лесно е доба-
вянето и систематизирането на контакти от Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, Exchange и 
Hotmail, но пък ние не намерихме начин за добавяне на �ahoo потребители.

Start Screen 
Microsoft очевидно имат планове да дистанцират Windows 8 Start Screen от прилежащите 

Metro приложения. Целта на стартовия екран е да създаде един на потребителска среда за 
десктопи, лаптопи, таблети и смартфони. Важното обаче е, че като цяло РС потребителите 
по никакъв начин няма да бъдат ощетени. Подобренията при контрола с мишка и клавиатура 
са осезаеми – придвижвайки курсора към ъглите на екрана, се извеждат допълнителни функ-
ции: Charms Bar-ът (показва се при насочване към горния десен 
ъгъл или долния ляв ъгъл, достъпен е също с клавишната комби-
нация Win+C). Това е системна лента с 5 бутона – Search, Share, 
Start, Devices и Settings, която излиза вдясно от екрана, а вляво се 
появява панел с известия, където се намират неща, като Current 
Time, Day, Date, Internet Connection и Battery Power Status. Ако 
придвижите курсора на мишката към горния ляв ъгъл, се извежда 
последно отвореният прозорец. Ако придвижите курсора надолу, 
излиза списък с активните приложения. Ако придвижите курсора 
към долния ляв ъгъл и кликнете, ще се върнете към Start Screen.

Start Screen-ът е оптимизиран също за мултитъч LCD панели, 
както и за „edge-sensitive” тъч пади.

Нещо друго, което ни направи впечатление, е, че Start екранът 
до голяма степен работи като „home page” на Windows, т.е. из-
ползвайки няколко жеста с мишката или няколко клавишни ком-
бинации, можете да се насочите навсякъде, както и да изведете 
всичко, което пожелаете.

Internet Explorer 10 и Adobe Flash
Едно от най-противоречивите скорошни допълнения в Win-Win-

dows 8 е Adobe Flash интеграцията в Internet Explorer 10. На ба-е Adobe Flash интеграцията в Internet Explorer 10. На ба-
зата на Flash 11.3 Microsoft са интегрирали Flash директно в рен-
дериращия енджин на IE, т.е. това не е просто плъгин. А целта 
не е да върви всичко, що е флаш, а по-скоро свободно да се под-
държа ключово съдържание. Знаем, че в момента Microsoft със-
тавят списък с поддържани сайтове, но не знаем доколко голям 
ще е той. И още нещо – в тестваната версия интегрираната Flash 
поддръжка явно не включваше всички Flash функции, тъй като 
определени изскачащи менюта и Flash реклами не работеха.

Family Safety
С Windows 9 RP дебютира и подобрена система за родителски контрол, 

наречена „Семейна безопасност” (Family Safety). С нея разработчиците на 
Microsoft се надяват да помогнат на днешните родители да държат деца-
та си далеч от онлайн опасностите, а основната идея е била да позволят 
чрез операцион ната система да се контролира онлайн активност та на хла-
петата, независимо от това, къде ползват своя Windows 8 базиран (моби-
лен) компютър. 

За целта Family Safety приложението изисква да се направи отделен по-Family Safety приложението изисква да се направи отделен по- приложението изисква да се направи отделен по-
требителски акаунт за всяко дете и да се включи функцията за родителски 
контрол, която генерира ежеседмично отчети за дейност та на наследници-
те ни в Мрежата. Въпросните отчети съдържат информация за това, как-
ви сайтове са посещавани от децата през седмицата, какво са издирвали 
с уебтърсачките, какво е сваляно от Интернет, какви приложения и игри са 
ползвали и колко време са прекарвали с тях и зад компютъра като цяло. 
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Цялата тази информация е онагледена с графики и е представена в максимално лесен за 
възприемане и анализ начин. 

Важно уточнение, е че всички настройки на Family Safety се съхраняват в „облака” и ав-
томатично се прилагат за всяко устройство, в което детето се регистрира със своя потреби-
телски акаунт. Разбира се, Family Safety има и други контролни функции, включително въз-
можност за пълна забрана за посещения на дадени сайтове (чрез т.нар. черни списъци), 
както и избор от няколко нива за филтриране на уебсъдържанието, с чиято помощ може да 
се ограничи достъпът до определени типове материали, неподходящи за деца. Има дори 
възможност за задаване на определено време за ползване на компютъра всеки ден, така 
че хлапетата да не прекаляват, както и за определяне на часовете в денонощието, в които 
забавленията с устройството са разрешени. Разбира се, при наближаване на края на разре-
шения период невръстният потребител получава своевремен ни предупреждения, така че 
да се ориентира навреме към приключване. 

В заключение
Очевидно е, че операцион ната система Windows 8 е извървяла сериозен път от пусна-

тата през февруари Consumer Preview версия до майската Release Preview, макар че от 
потребителска гледна точка сигурно все още има и какво да се желае. При Mail приложението 
например липсват някои функции, Metro приложенията със сигурност ще се сторят стран-
ни на закоравелите настолни РС потребители, а Start Screen-ът и Metro интерфейсът 
са толкова различни в сравнение със старите ОС, че първоначалният „културен” шок е 
неизбежен. С повече практика обаче всичко си идва на мястото и става ясно, че Release 
Previewе много голяма стъпка напред. Това дава индикации, че Windows 8 притежава 
реалния потенциал да измести от сърцата на потребителите вездесъщата XP версия. Дали 
този потенциал ще се реализира на практика обаче, ще разберем едва след като наесен 
излезе финалната версия на Осмицата. А междувремен но, още в следващия брой 8-и на 
PC World, ще се опитаме да обобщим в една статия всичко онова, което ще заобичаме (или 
намразим) в новата операцион на система на Microsoft. Защото други съществени промени 
до финалното издание на Windows 8 едва ли ще има. 

Други подобрения в 8 Release Preview

• По-малко използване на памет. Windows 8 RP използва памет та 
по-ефективно от преди и се нуждае от по-малко, за да оперира на 
минимални и максимални обороти. Това е важно както за по-стари-
те машини, така и за новите ултрабуци, някои от които се продават 
без възможност за ъпгрейдване на RAM отвъд 4 GB;
• Повишена производителност. Windows 8 RP изглежда напълно го-RP изглежда напълно го-изглежда напълно го-
товa за мобилните устройства, тъй като консумира значително по-
малко CPU ресурси в сравнение с досегашните превъплъщения на 

новата операцион на система;
• Заема по-малко място. SSD носителите постепен но се приближават към това, да станат „ко-
мерсиални” устройства, но все още са с осезаемо по-малък капацитет в сравнение с традицион-
ните HDD продукти. Добрата новина е, че Windows 8 няма да заема чак толкова място, така че 
и неголям полупроводников диск ще стига за инсталацията на операцион ната система и съпро-
вождащите я програми, като оставя и пространство за съхранение на дан ни, а при толкова „об-
лачни” хранилища няма да е необходимо голямо локално количество от него; 
• Вградена интеграция на SkyDrive. Както загатнахме и по-горе, облачното пространство 
вече е интегрална част от новата ОС, а това ще ни спести цен ни гигабайти от все по-скъпи-
те хард дискове;
• HyperV интеграция. Ключов компонент за бизнес организациите, в които широко се из-
ползват виртуални машини;
• Подобрена поддръжка в използването на няколко монитора. Плюс възможност за свобод-
но разположение на таск бара. 
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Открийте излишната фигура

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

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

ПАЛЕТ се отнася към СТОКИ, както ПУЛТ към:
ПЛАТФОРМА, ЕШАФОД, КАНДИДАТ,  
ДИРИГЕНТ, ИЗПЪЛНИТЕЛ

1 Ако Е=3, Г=2, К=4 и В=0, на колко е равно С?

Открийте 7-буквена дума, съставена само от 
следните пет букви.

Н      В
    И
Г       П

4

2

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

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

За осигуряването на интересни и полезни награди 
и през 2012 г. отново ни помагат нашите партньори от 
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, видео изход, GPS приемник, 3G, WiFi 
и Bluetooth връзка. Таблетът ще работи с ОС Android 4, и 
ще има богати мултимедийни възможности като възпроиз-
веждане на Full HD видео.

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

намерите на обичайното място на сайта ни. Междувремен-
но в бр. 7 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

• Охладителна поставка за ноутбук с два вентилатора Cool-fan-two fans 
• метален корпус
• 2 вентилатора
• USB интерфейс
• размери: 240 x 298 x 24 mm
• размери на вентилаторите: 77 x 77 x 20

• Игра за РС от ПУЛСАР – A Game of Thrones 
Историята в A Game of Thrones обхваща първата книга от сагата „Песен за огън и лед”, по време-

то, когато Джон Арин – Ръката на крал Робърт Баратеон – е открит мъртъв в Кралски чертог.  Играта 
ви дава възможност да следвате две епични мисии: тези на Морс и на Алистър. Оригиналните им раз-
кази са одобрени от самия Джордж Р.Р. Мартин и перфектно се вписват в сюжета, който почитателите 
на поредицата познават. В продължение на повече от 30 геймплей нашите герои ще пътуват през ми-
тични места от поредицата, където ще срещнат известни персонажи като Джора Мормон, господаря 
на паяците Варис или Церсей Ланистър. Вестерос още веднъж ще бъде сцена на изключително при-
ключение, достоверно пресъздаващо уникалната атмосфера на една от най-развитите и впечатлява-
щи вселени от средновековната фентъзи литература. 

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

Оптичнa сензорна технология с компактен дизайн, идеален при ограниче-
но пространство. Лесна употреба – прибиращ се кабел, с настройка до жела-
ната дължина. Съвместимост: PC/MAC/Netbook Интерфейс: USB Тегло: 0.04 kg  
Портативният дизайн (7.6 х 4.5 х 2.5 cm ) е ергономичен и удобен за лява и дясна 
ръка при пътуване.

Отпечатайте тази и следващата страници и попълнете верните от-
говори. Моля, попълвайте имената си във формата за участие. Анонимни от-
говори не могат да бъдат включвани в класациите!

Отговорите изпращайте до 10.08.2012 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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Име: .....................................................................................................................................

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

 ........................................................................................ .................
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Попълнете празните места, за да откриете 
8-буквена дума, означаваща спортна арена.

.  И  .  О  .  Р  .  М 

 КРИОНОФОБИЯТА в страх от:
а) РАЗВАЛИНИ
б) ДУМИ
в) СНЯГ
г) ВОДА
д) ГРЪМОТЕВИЦИ 

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.

Намерете началото и открийте 10-буквена 
дума, като преминавате от кръг в кръг. Всяка 
буква се използва само по веднъж.

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 

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

20 8 2 24
17 9 3 24
16 7 4 36
9 6 5 15
8 3 6 ?

 

5

9

87

Награди от теста в бр. 5'2012 
печелят:

Илияна Георгиева Петрова, Кюстендил – 

Чанта за лаптоп PRIVILEG К8001

Атанас Петров Павлов, Варна – Игра за 

РС от ПУЛСАР – Diablo III

Мария Певичарова, Пловдив – USB хъб 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. 5'2012: 
1 ОБИЛЕН, ОСКЪДЕН; 2 23 минути; 3 Г – Всеки ред и колона съдържа по 

един от четирите различни символа.;  
4 7, защото 784 / 7 = 112; 5 СЪВЕСТЕН, НЕПОЧТЕН;  

6 ОПЛАКВАНЕ, СПЛАШВАНЕ; 7 СКОВАН;  
8 ПРЕОСИГУРЯВАМ; 9 Вж. фиг. 1; � Вж. фиг. 2

 ............................................................................................ ..................
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От всичко по малко за старт 
на летните забавления

Интересни нови програми съвсем не липсваха през юни, а това е отлична новина с оглед на 
най-разнообразни интереси, защото ни дава възможност в тазмесечна софтуерна подборка да 
сложим от “всичко по малко”. Предвид тематиката в седмия за годината брой на дигиталното 
издание на PC World наблегнахме повече на приложенията, свързани с четенето и обслужване-
то на електрон ни книги и документи, обработка на PDF файлове и др. Поради липса на подходя-
ща рубрика обединихме тези програми в секция “Други”, но в останалите също има интересно 
и, надяваме се, полезно софтуерно съдържание. В рубрика “Интернет” например ще намерите 
най-новата версия на браузъра Opera 12, в “Оптични Устройства” е новото Nero, има куп про-
грами за мултимедийни забавления, доста такива за работа с файлове и storage устройства, а 
за почитателите на компютърните забавления сме предвидили цели две демо игри. 

Както обикновено всичко това е подбрано, проверено и каталогизирано от експертите на 
SoftVisia.com специално за Вас, читателите на PC World. Надяваме се с него да обезпечим поне 
част от пред-компютърните ви занимания по време на започващия ваканционен сезон.

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

Антон Арсенов,
главен редактор на PC World

Свали цялата DVD селекция в ISO формат

Юли 2012  www.pcworld.bg82

DVD

SoftVisia.com
http://pcworld.bg/digital/2012/dvd/12-07.iso
www.pcworld.bg


Съдържание на DVD – PC World 7‘2012

Файлове и твърди дискове
MiniTool Partition Wizard Home Edition 7.5
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

MiniTool Partition Wizard Home Edition е безплатна програма за работа с дискови дялове под 
Windows, която най-общо съчетава в себе си инструменти за създаване, уразмеряване, копиране, 
отстраняване, и форматиране на дискови дялове, с което, обаче не се изчерпват възможностите и 
опциите, които предостая. Поддържа работа и форматиране във FAT и NTFS файлови системи, ра-
бота с RAID масиви и с дискове превишаващи 2TB по размер. Интерфейсът на програмата е достъ-
пен, приятен и подходящ за работа и от потребители с по-малко познания в област та. 

Notepad++ 6.1.4
Windows All, GPL (GNU General Public License)
свали

Notepad++ е редактор с отворен код, който поддържа множество програмни езици, работещи под 
MS Windows операцион ни системи. Някои от основните възможности на редактора са: оцветяване 
на програмните езици и подреждане в редове, WYSIWYG, потребителски зададено оцветяване на 
програмните езици, автоматично завършване на думи, едновремен на работа с няколко документа, 
преглед на няколко документа едновремен но, поддръжка на търсене/замяна на разпространени из-
рази и много други.Notepad++ 6.1.4 Portable

Windows All, GPL (GNU General Public License)
свали

WinRAR 4.20
Windows All, Shareware, $29
свали

WinRAR е един от най-известните архиватори, който поддържа почти всички архивни формати. Про-
грамата поддържа многотомни архиви, различни нива на компресия и защита с пароли, само разар-
хивиращи се пакети, работи изключително бързо и има възможност за работа във фонов режим, без 
да товари системата Ви.

WinRAR x64 4.20
Windows All, Shareware, $29
свали

WinRAR 4.20 for Linux
Windows All, Shareware, $29
свали

WinRAR x64 4.20 for Linux
Windows All, Shareware, $29
свали

WinRAR 4.20 for MacOS
Windows All, Shareware, $29
свали

Интернет
Dropbox 1.4.8
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Dropbox е мощно приложение за споделяне и синхронизация на файлове, което може да бъде из-
ползвано както за служебни нужди, така и за лични цели. С помощ та на Dropbox ще можете да спо-
деляте своите файлове с приятели и познати без да се притеснявате за тяхната сигурност. Също 
така ще можете да синхронизирате файлове между различни компютри с различни операцион ни 
системи. Приложението ви дава възможност да осъществявате работа по вашите файлове от раз-
лични компютри едновремен но, да ги достъпвате от всеки един компютър през web интерфейс, как-
то и да възстановите по-стари версии на използваните файлове.

Dropbox 1.4.8 for Linux
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Dropbox x64 1.4.8 for Linux
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Dropbox 1.4.8 for MacOS
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Google Drive 1.2.3101
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Google Chrome е браузър, създаден да направи работата в интернет по-бърза, по-лесна и по-безо-
пасна, с минимален дизайн, който не се натрапва.

Hamachi 2.1.0.210
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

С Hamachi можете да свържете два или повече компютъра, свързани в Интернет, в отделна вирту-
ална мрежа, осигуряваща защитен пренос на дан ни. Програмата е удобна за хора, които нямат ре-
ално IP и използва реален сървър в Интернет, за присъединяване на реално IP, към което в послед-
ствие могат да се свържат други потребители. С нейна помощ можете да се свършете с който и да е 
компютър в мрежата на Hamachi, да използвате Windows File Sharing, да играете LAN игри, да стар-
тирате частни Web или FTP сървъри или просто да комуникирате директно с някой компютър.
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mIRC 7.25
Windows All, Shareware, $20.00
свали

IRC (Internet Relay Chat) е виртуално място за срещи, където хората от целия свят могат да се срещ-
нат и говорят – или по скоро – пишат. Като потребител вие използвате mIRC – малка програма, коя-
то се свързва към сървър включен в IRC мрежата. Всички сървъри са свързани помежду си и изпра-
щат съобщения от потребител към потребител през IRC мрежата. За да използвате IRC ще имате 
нужда от малка програма като mIRC, която е shareware IRC клиент за Windows, написана от Khaled 
Mardam-Bey. mIRC е приятелски IRC клиент, който е добре екипиран с вазможности и инструменти.

Opera 12.00 Build 1467
Windows All, Freeware
свали

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

Opera x64 12.00 Build 1467
Windows All, Freeware
свали

Opera 12.00 Build 1467 BG
Windows All, Freeware
свали

Opera x64 12.00 Build 1467 BG
Windows All, Freeware
свали

Opera 12.00 Build 1467 for Linux
Windows All, Freeware
свали

Opera x64 12.00 Build 1467 for Linux
Windows All, Freeware
свали

Opera 12.00 Build 1467 for MacOS
Windows All, Freeware
свали

Opera@USB 12.00 Build 1467
Windows All, Freeware
свали

qBittorrent 2.9.10
Windows XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General Public License)
свали

qBittorrent е безплатен торент клиент с интерфейс като на µTorrent. Позволява Ви да търсите в най-
известните торент сайтове, за да намерите всичко, което Ви трябва. Magnet и BitComet линкове 
няма да са проблем, ако решите да сваляте от тях. qBittorrent може да бъде управляван през web 
интерфейс или да си създадете RSS филтър. Програмата е преведена на 25 езика и е мултиплат-
формена, което е предимство.

qBittorrent 2.9.10 for Linux
Windows XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General Public License)
свали

qBittorrent 2.9.10 for MacOS
Windows XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General Public License)
свали

Мултимедия
Audacity 2.0.1
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General Public License)
свали

Audacity е безплатно приложение за записване на звук и редактиране на най-известните аудио фор-
мати. Програмата е мултиплатформена и ще ви помогне лесно и бързо да запишете звук в реално 
време, да конвертирате различни аудио формати помежду им, да редактирате Ogg Vorbis, MP3 или 
WAV файлове. Оcвен това можете да прилагате различни филтри, ефекти и да променяте качество-
то на файловете.

Audacity 2.0.1 for Linux
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General Public License)
свали

Audacity 2.0.1 for MacOS
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General Public License)
свали

Winamp Full 5.63 Build 3235
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

WinAmp е чудесен MP3 плеър, който сигурно всеки знае. Програмата разполага с множество функ-
ции – медийна библиотека за организиране на песните ви, подобрен плейлист, възможност за смяна 
на облика, допълнителни модули и какво ли още не, само за да направи слушането на музика още 
по-приятно усещане. WinAmp поддържа освен аудио формати, като – mp3, wav, au, wma, midi и т.н., 
така и видео формати- MPEG, AVI, ASF, WMV и т.н.
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VLC Media Player 2.0.2
Windows XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General Public License)
свали

VLC е медиен плеър, който поддържа почти всички известни медийни формати за видео и аудио, 
DVD и Видео CD. Програмата е чудесна за гледане на поточно видео от отдалечени компютри и 
сървъри без промяна на качеството. VLC поддържа множество езици, работи изключително бързо и 
разполага с различни облици.

VLC Media Player 2.0.2 for Linux
Windows XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General Public License)
свали

VLC Media Player 2.0.2 for MacOS
Windows XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General Public License)
свали

Оптични устройства
CDBurnerXP Pro 4.4.1.3243
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

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

CDBurnerXP Pro x64 4.4.1.3243
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

CDBurnerXP Pro 4.4.1.3243 Portable
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Nero 11.2.01000
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, $69.99
свали

Nero Multimedia Suite съчетава в себе си три продукта – Nero Vision Xtra(за видео обработка), Nero 
Burning ROM(за записване на вашата информация) и Nero BackItUp & Burn(за възстановяване на ва-
шите дан ни). С новото творение на Nero можете само с няколко кликвания да редактирате вашите 
снимки или клипове и да им задавате най-различни настройки и оформления. Записването на CD/
DVD/Blu-ray дискове отново става с няколко натискания на бутона на мишката Ви. 

Други
calibre 0.8.58
Windows XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General Public License)
свали

calibre е приложение за четене, организиране и конвертиране на електрон ни книги (e-books). Прило-
жението може да каталогизира електрон ни книги с тяхно описание и да ги сортира по заглавие, ав-
тор, дата, оценка, издател и размер. С него можете и да конвертирате от LIT, HTML, PDF, RTF и TXT 
в LRF формата на Sony. 

calibre 0.8.58 for MacOS
MacOS, GPL (GNU General Public License)
свали

calibre Portable 0.8.58
Windows XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General Public License)
свали

Camtasia Studio 8.0.1 Build 897
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, €285.80
свали

Camtasia Studio е професионална програма за създаване на видео клипове за професионални, обу-
чителни или лични нужди. С помощ та на Camtasia Studio можете да запишете всичко, което правите 
на компютъра и по този начин да го споделите с други потребители. Програмата ви предоставя въз-
можност да създадете професионални презентации, клипове за обучение на колеги и приятели, ръ-
ководства за работа с програми и много други без да бъдете професионалист.

Foxit Reader 5.3.1 Build 0606
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Foxit Reader е малък и много удобен четец за PDF файлове, които няма да товари изобщо система-
та ви, а ще ви даде всичко необходимо за тази цел. Тази програма е определено по-добрата алтер-
натива на Adobe Reader. С нейна помощ освен да отваряте и четете PDF файлове, ще можете да ги 
отпечатвате, да попълвате и запаметявате PDF форми и други възможности.

Foxit Reader Portable 5.3.0 Build 423
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Nitro PDF Reader 2.4.1.8
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Nitro PDF Reader е безплатен четец за PDF документи, който освен приятния си за окото интерфейс 
радва с и доста допълнителни инструменти за работа с PDF файлове. Сред тях отличителни са: 
възможност за добавяне на напомнящи бележки и писане в документите; подчертаване, зачертава-
не и осветявне на избрани части от текста; възможност за подписване и щамповане на PDF доку-
ментите. С това обаче, далеч не се изчерпват възможносстите на Nitro PDF Reader. 

Nitro PDF Reader x64 2.4.1.8
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

PDFCreator 1.4.1
Windows All
Open Source
свали

С тази интересна програма можете да създавате PDF файлове от всяко приложение за MS 
Windows. Приложението добавя 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.
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PDF-XChange Viewer 2.5.203
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

PDF-XChange Viewer е програма за отваряне и разглеждане на PDF файлове. Програмата не е тол-
кова богата откъм функции, колкото Adobe Reader, но въпреки това не се дава лесно и предлага 
доста възможности: експортиране на PDF файлове в различни изображения, JavaScript енджин, из-
вличане на текст от PDF файлове, поддръжка на JPEG2000 и др. Програмата разполага и с допъл-
нения (plugins) за Internet Explorer и Mozilla Firefox, за да отваряте и разглеждате файлове директно 
в браузърите. Програмата има и превод на над 10 езика. За жалост българският не е между тях.PDF-XChange Viewer x64 2.5.203

Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

PDF-XChange Viewer Portable 2.5.203
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

STDU Viewer 1.6.171
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

STDU Viewer е напълно безплатна програма, с която можете да преглежате файлове в голям брой 
формати, включително TIFF, PDF, DjVu, FB2, XPS, JBIG2 и др. Програмата предлага модерен табов 
интерфейс и редица стандартни функции, като представяне на файловете с омалени изображения, 
завъртане на страниците и търсене на текст по избрани думи. Освен това, STDU Viewer включва и 
някои допълнителни функции, като експортиране на страници или част от страници в изображения, 
отбелязне на ваши собствени отметки в документите, конвертиране на DjVu и PDF файлове в изо-
бражения (BMP, GIF, PNG) и пр.

STDU Viewer Portable 1.6.171
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Web разработване
MySQL 5.5.25
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General Public 
License)
свали

MySQL е система за управление на бази дан ни, с чиято помощ ще можете да създавате, променя-
те и четете информация от най-различни типове бази дан ни. Всъщност базите дан ни са организира-
ни в множество таблици, които са взаимосвързани и информацията в тях е разпределена по опре-
делен критерий, което позволява бързото € извличане с помощ та на заявки. Поради ефективната си 
работа с големи таблици и бързодействието си, MySQL се използва при изграждането на динамични 
уеб страници в комбинация с множество програмки езици, включително и широко популярния език 
за Интернет сайтове – PHP.

PHP 5.4.4
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

PHP е език за програмиране с отворен код, широко използван главно за сървърни приложения и 
разработване на динамично уеб съдържание. PHP е скриптов език със синтаксис базиран на C и от-
части Perl. Използва се предимно в Web среда за създаване на широк кръг от услуги. Той е един от 
най-популярните езици за програмиране в Интернет и популярност та му расте непрекъснато.

WordPress 3.4.1
Multiplatform, GPL (GNU General Public License)
свали

WordPress е система, чрез която лесно и бързо можете да създадете свой собствен блог. Система-
та е разпространена навсякъде из Интернет и се ползват от стотици хиляди потребители. WordPress 
е съвместима с всички стандарти за изграждане на страници, поддържа различни облици, можете 
лесно да добавите и свои страници към системата, има вградена защита срещу спам и много други 
интересни и полезни опции.

WYSIWYG Web Builder 8.2.1
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, $44.95
свали

Toва е програма от типа WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get – Каквото-Виждате-Това-Получа-
вате), която можете да използвате за създаването на уеб страници. WYSIWYG означава, че готова-
та страница ще представлява точно каквото сте проектирали като програмата генерира HTML тагове 
докато вие избирате желаните функции, без дори да се налага да учите този език. Просто влачите и 
пускате обекти в страницата, където искате да бъдат и програмата сама ще генерира необходимия 
код, който след това да публикувате на вашия уеб сървър.

Прегледи на игри
Darksiders II
свали-ii-last-sermon-full-trailer

Guild Wars 2
свали-wars-2-get-ready-trailer

Max Payne 3 – Local Justice
свали-payne-3--local-justice-local-justice-dlc-trailer

NHL 13
свали-13-exclusive-last-man-standing-trailer

Игри
Scania Truck Driving Simulator
Demo
свали-truck-driving-simulator-extended-demo/

С помощ та на Scania Truck Driving Simulator ще разберете, че не е толкова трудно да станете царе 
на пистата, карайки огромен камион. Играта ще ви позволи да впрегнете всичките си шофьорски 
умения, за да победите своите съперници и да се насладите на интересния дизайн.

Skyjacker
Demo
свали-demo/

Skyjacker е first person космическа бойна игра, която ще ви заплени с интересните си възможности. 
Пътувайте от повърхностите на планетите до тунелите на космическите станции, управлявайте ас-
тероиди, които да се сблъскат с вашите врагове, повреждайте вражески кораби или общо взето пра-
вете всичко в космоса, което ще ви помогне да надвиете своите врагове.
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